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หน่วยท่ี 10

ซอฟต์แวร์ระบบ

อาจารย์อ�านาจ ธรรมกิจ

ชื่อ	 อาจารย์อ�านาจ	ธรรมกิจ	 	
วุฒิ	 วท.บ.	(ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)	(เกียรตินิยมอันดับ	2)
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 วท.ม.	(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ต�าแหน่ง	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ส�านักคอมพิวเตอร์	
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
หน่วยที่ปรับปรุง	 หน่วยที่	10
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10-2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 10	 ซอฟต์แวร์ระบบ

ตอนที่
10.1	 หลักการท�างานและประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ
10.2	ระบบปฏิบัติการ
10.3	ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
 

แนวคิด
1.	 	ซอฟต์แวร์ระบบ	 หมายถึง	 โปรแกรมท่ีท�าหน้าที่ในการติดต่อกับส่วนต่างๆ	 ของฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์	 ควบคุมและประสานงานการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ	 ในระบบคอมพิวเตอร์	
อ�านวยความสะดวกในการท�างานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์	 ท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถจัดการกับทรัพยากรต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกได้	 และท�าให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	 โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้สามารถใช้
ซอฟต์แวร์ประยกุต์บนเครือ่งคอมพิวเตอร์เพือ่ท�างานตามหน้าทีข่องซอฟต์แวร์นัน้	ซอฟต์แวร์
ระบบเป็นตัวกลางหรือส่วนต่อประสานระหว่างผู ้ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 และฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์	 ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	 ระบบปฏิบัติการ	 โปรแกรม
อรรถประโยชน์	โปรแกรมแปลภาษา	โปรแกรมขับอุปกรณ์	และมิดเดิลแวร์

2.	 	ระบบปฏิบัติการ	 หมายถึง	 โปรแกรมท่ีท�าหน้าที่ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ 
พืน้ฐานของเครือ่งคอมพวิเตอร์	กล่าวคอื	ควบคมุและจดัการเกีย่วกบัการใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	 รวมถึงจัดสรรเวลาการท�างานของหน่วยประมวลผลกลาง	 ระบบ
ปฏิบัติการส่วนใหญ่มีหน้าที่การท�างานที่คล้ายกัน	 ระบบปฏิบัติการแบ่งเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	
ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	 และระบบ
ปฏิบัติการแบบฝังตัว

3.	 	ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ที่ส�าคัญ	 คือ	 โปรแกรมจัดการไฟล์	 โปรแกรมค้นหา	 โปรแกรมจัด
เรียงข้อมูลในดิสก์	 โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์และถอนการติดตั้งโปรแกรม	 โปรแกรม 
บีบอัดไฟล์	โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ	โปรแกรมเขียนข้อมูล	และโปรแกรมเล่นมีเดีย	โปรแกรม
ส�ารองข้อมูล	โปรแกรมกู้คืนข้อมูล	และโปรแกรมรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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10-3ซอฟต์แวร์ระบบ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	10	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายหลักการท�างานและประเภทของซอฟต์แวร์ระบบได้
2.		อธิบายความหมาย	หน้าที่	และประเภทของระบบปฏิบัติการได้
3.			อธิบายการพัฒนา	ข้อดี	ข้อจ�ากัด	ของระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	และระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวได้
4.		อธิบายซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ต่างๆ	ได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	10
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	10.1-10.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละเรื่อง
4.		ท�ากิจกรรมประจ�าชุดวิชา	(ถ้ามี)
5.			ชมรายการสอนเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเข้ารับบริการสอนเสริม	(ถ้ามี)
6.	 ชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจ�าชุดวิชา
7.	 ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	10

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจ�าชุดวิชา
4.		การสอนเสริมทางอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารการสอนเสริม	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.		ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.		ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.		ประเมินผลจากกิจกรรมประจ�าชุดวิชา	(ถ้ามี)
4.		ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 10 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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10-4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตอนที่ 10.1

หลักการท�างานและประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	10.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
10.1.1	 หลักการท�างานของซอฟต์แวร์ระบบ
10.1.2	 ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

แนวคิด
1.	 	ซอฟต์แวร์ระบบ	หมายถงึ	โปรแกรมทีท่�าหน้าท่ีในการติดต่อกบัส่วนต่างๆ	ของฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์	 ควบคุมและประสานงานการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ	 ในระบบคอม- 
พิวเตอร์	 อ�านวยความสะดวกในการท�างานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์	 ท�าให้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับทรัพยากรต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกได้	 และ
ท�าให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถติดต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้	 โดยจัดเตรียม 
สภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท�างาน
ตามหน้าทีข่องซอฟต์แวร์นัน้	ซอฟต์แวร์ระบบเป็นตวักลางหรอืส่วนต่อประสานระหว่าง
ผู้ใช้	ซอฟต์แวร์ประยุกต์	และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

2.	 	ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	 ระบบปฏิบัติการ	 โปรแกรมอรรถประโยชน์	
โปรแกรมแปลภาษา	โปรแกรมขับอุปกรณ์	และมิดเดิลแวร์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	10.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายหลักการท�างานของซอฟต์แวร์ระบบได้
2.		อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบได้
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10-5ซอฟต์แวร์ระบบ

เรื่องท่ี 10.1.1

หลักการท�างานของซอฟต์แวร์ระบบ

การใช้งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพวิเตอร์	จ�าเป็นต้องมซีอฟต์แวร์ควบคมุการท�างาน	เช่น	การ
ซือ้ของโดยใช้บตัรเครดิต	ผูข้ายจะตรวจสอบบตัรเครดติโดยใช้เคร่ืองอ่านบตัร	แล้วส่งข้อมลูของบตัรเครดิต
ไปยังศูนย์ข้อมูลของบริษัทผู้ออกบัตร	การตรวจสอบจะกระท�ากับฐานข้อมูลกลาง	โดยมีกลไกหรือเงื่อนไข
ของการตรวจสอบ	 จากนั้นจึงให้ค�าตอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธบัตรเครดิตใบน้ัน	 การด�าเนินการเหล่าน้ี
เป็นไปโดยอัตโนมตัติามค�าสัง่ซอฟต์แวร์	ท�านองเดยีวกนัเม่ือซือ้สนิค้าในห้างสรรพสนิค้า	พนกังานเกบ็เงนิ
จะใช้เครือ่งอ่านรหสับาร์โค้ดบนสนิค้าท�าให้บนจอภาพปรากฏชือ่สนิค้า	รหสัสินค้า	และราคา	ในการด�าเนนิ
การนี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ท�างานได้

การที่คอมพิวเตอร์ท�างานได้หลายรูปแบบเนื่องจากมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ึนมาเพื่อ 
สัง่งานคอมพิวเตอร์	เช่น	ร้านค้าใช้คอมพวิเตอร์ท�าบญัชทีียุ่ง่ยากซบัซ้อน	บรษิทัขายตัว๋ใช้คอมพวิเตอร์ช่วย
ในระบบการจองตั๋ว	ธนาคารใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกิจการของธนาคารที่มีข้อมูลต่างๆ	มากมาย	นักศึกษา
ใช้คอมพิวเตอร์จัดการงานพิมพ์เอกสารให้มีความสวยงาม	 เป็นต้น	 การที่คอมพิวเตอร์ด�าเนินการจนเกิด
ประโยชน์หลากหลายมาจากค�าสัง่ของซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์จงึเป็นส่วนส�าคญัของระบบคอมพวิเตอร์	หาก
ขาดซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์กไ็ม่สามารถท�างานได้	ซอฟต์แวร์จงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและมคีวามส�าคญัมากและ
เป็นส่วนประกอบหนึง่ทีท่�าให้ระบบสารสนเทศสามารถด�าเนนิงานเป็นไปตามทีต้่องการ	ก่อนทีจ่ะท�าความ
เข้าใจกับซอฟต์แวร์ระบบนั้น	ควรจะทราบความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ในเบื้องต้น	ดังนี้

ซอฟต์แวร์	(software)	หรอืโปรแกรม	(program)	คอื	ชดุค�าสัง่หรือโปรแกรมทีส่ัง่งานคอมพวิเตอร์
ให้ท�างานเป็นล�าดับขั้นตอนและควบคุมการท�างานของส่วนประกอบต่างๆ	 ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร	์ 
ชดุค�าส่ังเหล่าน้ีได้จดัเตรยีมไว้ในหน่วยความจ�าของคอมพวิเตอร์	คอมพวิเตอร์อ่านชดุค�าสัง่แล้วท�างานตาม
ที่ก�าหนดไว้ในชุดค�าสั่ง	ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดท�าขึ้น	และคอมพิวเตอร์จะท�างานตามคุณลักษณะ
ของซอฟต์แวร์ท่ีก�าหนดไว้แล้วเท่าน้ัน	ซอฟต์แวร์จงึเป็นเหมอืนตวัเชือ่มระหว่างผู้ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์	ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ผู้ใช้ก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�าอะไรได้เลย

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น	 2	ประเภท	คือ	ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์	
ส�าหรับหน่วยนี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ระบบ	ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์จะกล่าวถึงในหน่วยที่	11

1.  ความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ระบบ	(system	software)	หมายถึง	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ในการติดต่อกับส่วนต่างๆ	

ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	 ควบคุมและประสานงานการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ	 ในระบบคอมพิวเตอร์	
อ�านวยความสะดวกในการท�างานพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัฮาร์ดแวร์	ท�าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถจดัการ
กับทรัพยากรต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกได้	 และท�าให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถติดต่อกับเคร่ือง
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10-6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ได้	 โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อท�างานตามหน้าที่ของซอฟต์แวร์นั้น

เม่ือซ้ือคอมพวิเตอร์ใหม่	มกัจะมซีอฟต์แวร์ระบบตดิตัง้บนฮาร์ดดสิก์ของคอมพวิเตอร์	ทัง้นีบ้คุคล
ทั่วไปอาจเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ระบบคือระบบปฏิบัติการเท่านั้น	 แต่ความเป็นจริงแล้วซอฟต์แวร์ระบบ
ครอบคลุมถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์	 (utility	program)	โปรแกรมแปลภาษา	 (translator)	 โปรแกรม
ขับอุปกรณ์	 (device	 driver)	 และมิดเดิลแวร์	 (middleware)	 ด้วย	 ดังรายละเอียดที่จะกล่าวในเรื่องท่ี	
10.1.2

2.  การท�างานของซอฟต์แวร์ระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบถือว่าระบบปฏิบัติการเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดของซอฟต์แวร์ระบบ	 

การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีส่วนประกอบที่ท�างานร่วมกัน	 ถ้าพิจารณาระดับช้ันการท�างาน
ของส่วนประกอบทีมี่ความเกีย่วข้องกนัอาจแบ่งได้เป็น	4	ระดบั	คือ	ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์ระบบ	ซอฟต์แวร์
ประยุกต์	และผู้ใช้	ดังแสดงในภาพที่	10.1

ภาพที่ 10.1 การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และผู้ใช้

ระดับชั้นการท�างานของส่วนประกอบทั้ง	4	ระดับ	มีความเกี่ยวข้องกัน	ดังนี้
2.1 ฮาร์ดแวร์ จัดเป็นระดับชั้นในสุดซึ่งเป็นรูปธรรมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 ประกอบด้วย

ทรพัยากรต่างๆ	ของเครือ่งคอมพวิเตอร์	เช่น	หน่วยประมวลผลกลาง	หน่วยความจ�า	จอภาพ	เครือ่งพมิพ์	
และสแกนเนอร์	เป็นต้น

2.2 ซอฟต์แวร์ระบบ	จัดเป็นระดับช้ันถดัมา	เป็นโปรแกรมทีท่�างานเป็นตวักลางระหว่างซอฟต์แวร์
ประยุกต์และฮาร์ดแวร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
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10-7ซอฟต์แวร์ระบบ

สามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	 โดยจะเอื้ออ�านวยการพัฒนาและการใช้โปรแกรมต่างๆ	 
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ	 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีส่วนที่ส�าคัญคือ	 ระบบปฏิบัติการซ่ึง
เป็นชุดค�าสั่งหรือโปรแกรมที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยตรง

2.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดเป็นระดับชั้นถัดมาจากซอฟต์แวร์ระบบ	 เป็นโปรแกรมที่สั่งการให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ท�างานต่างๆ	 ตามความต้องการของผู้ใช้	 โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์จ�าเป็นต้องติดต่อกับ
ซอฟต์แวร์ระบบเพ่ือประสานกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ท�างาน 
เฉพาะอย่างตามความต้องการ	 เช่น	 งานทางด้านธุรกิจ	 งานทางด้านวิทยาศาสตร์	 โปรแกรมทางธุรกิจ	
ระบบฐานข้อมูล	เป็นต้น	โปรแกรมประเภทนีโ้ดยส่วนใหญ่มกัใช้ภาษาระดบัสงูในการพฒันา	เช่น	ซ/ีซพีลสัพลสั	
(C/C++)	จาวา	(Java)	วิชวลซีซาร์ป	(Visual	C#)	และวิชวลเบสิก	(Visual	Basic)	เป็นต้น

2.4 ผู้ใช้ จัดเป็นระดับชั้นนอกสุด	 ถึงแม้ระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งทาง
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	แต่ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถท�างานได้ถ้าขาดอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่ง
ได้แก่	องค์ประกอบทางด้านบคุลากรทีจ่ะเป็นผูจ้ดัการและควบคมุระบบคอมพวิเตอร์ให้สามารถปฏบิตังิาน
ได้อย่างราบรื่น	 คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์	 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ	
รวมไปถงึการใช้งานโปรแกรมประยกุต์ทีถ่กูพฒันาขึน้	โดยผูใ้ช้จะต้องตดิต่อผ่านซอฟต์แวร์ประยกุต์เพือ่ให้
คอมพิวเตอร์ท�างานต่างๆ	 ตามที่ต้องการ	 การท่ีผู้ใช้ท�างานผ่านซอฟต์แวร์ประยุกต์จะสะดวกกว่าสั่งให้
ฮาร์ดแวร์ท�างานโดยตรง	 เพราะถ้าสั่งฮาร์แวร์โดยตรงก็ต้องออกค�าสั่งเป็นภาษาเคร่ือง	 (machine	 
language)	ซึ่งประกอบไปด้วย	0	กับ	1	เท่านั้น	จึงเป็นไปได้ยากมากที่ผู้ใช้จะท�าได้

จะเห็นว่าผู้ใช้จะติดต่อหรือสั่งงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นั้นจ�าเป็นต้องกระท�าผ่านซอฟต์แวร์
ประยุกต์	และซอฟต์แวร์ประยกุต์จะไม่สามารถตดิต่อกบัฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง	จงึจ�าเป็นต้องอาศยัซอฟต์แวร์
ระบบเพื่อช่วยให้สามารถติดต่อกับฮาร์แวร์ได้

สรุปได้ว่า	 ซอฟต์แวร์ระบบเป็นตัวเช่ือมโยงและประสานงานระหว่าง	 3	 สิ่ง	 คือ	 ผู้ใช้	 ซอฟต์แวร์
ประยุกต์	 และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	 โดยท�าหน้าท่ีติดต่อและควบคุมการท�างานของฮาร์ดแวร์เพื่อให้
โปรแกรมหรือค�าสั่งของผู้ใช้ท�างานส�าเร็จลุล่วงหรือกล่าวได้ว่า	 ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ท�าหน้าที่
เป็นตัวกลางหรือส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้	ซอฟต์แวร์ประยุกต์	และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

กิจกรรม 10.1.1

1.		จงอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ
2.		จงอธิบายการท�างานของซอฟต์แวร์ระบบ

แนวตอบกิจกรรม 10.1.1

1.	 ซอฟต์แวร์ระบบ	 หมายถึง	 โปรแกรมท่ีท�าหน้าที่ในการติดต่อกับส่วนต่างๆ	 ของฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์	 ควบคุมและประสานงานการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ	 ในระบบคอมพิวเตอร์	 อ�านวยความ
สะดวกในการท�างานพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัฮาร์ดแวร์	ท�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์สามารถจดัการกบัทรพัยากร
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ต่างๆ	ท้ังภายในและภายนอกได้	และท�าให้ซอฟต์แวร์ประยกุต์สามารถตดิต่อกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได้	โดย
จัดเตรยีมสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพ่ือท�างานตามหน้าที่
ของซอฟต์แวร์นั้น

2.	 ซอฟต์แวร์ระบบเป็นตัวเชื่อมโยงและประสานงานระหว่าง	3	สิ่ง	คือ	ผู้ใช้	ซอฟต์แวร์ประยุกต์	
และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	 โดยท�าหน้าที่ติดต่อและควบคุมการท�างานของฮาร์ดแวร์เพื่อให้โปรแกรมหรือ
ค�าส่ังของผูใ้ช้ท�างานส�าเรจ็ลลุ่วงหรอืกล่าวได้ว่า	ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางหรอื
ส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้	ซอฟต์แวร์ประยุกต์	และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

เรื่องท่ี 10.1.2

ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

การท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะขาดส่วนประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของซอฟต์แวร์ระบบไม่ได	้ 
ส่วนประกอบนัน้กคื็อ	ระบบปฏบิตักิาร	ทัง้น้ีการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ระบบอาจมีมุมมองแตกต่างกนัไป	
ในท่ีนี้สามารถแบ่งซอฟต์แวร์ระบบออกเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	 ระบบปฏิบัติการ	 (operating	 system)	
โปรแกรมอรรถประโยชน์	 (utility	 program)	 โปรแกรมแปลภาษา	 (translator)	 โปรแกรมขับอุปกรณ์	
(device	driver)	และมิดเดิลแวร์	(middleware)

1.  ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จะท�างานไม่ได้หากปราศจากระบบปฏิบัติการ	โดยจะท�าหน้าที่ประสานงานระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 สามารถสั่งงานผ่านระบบปฏิบัติการให้คอมพิวเตอร์ค�านวณ	 แสดงภาพ	 พิมพ์
ข้อความหรือผลลัพธ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์	นอกจากนี้	ระบบปฏิบัติการยังท�าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
โปรแกรมต่างๆ	 กับฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่ว่าประเภทใดล้วนแต่ต้องท�างานบนระบบปฏิบัติการ
ทั้งสิ้น	 คอมพิวเตอร์จะไม่ท�างานถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการ	 การเร่ิมใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังจึงต้องโหลด
ระบบปฏิบัติการเข้าไว้ในหน่วยความจ�าของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะให้เครื่องเริ่มท�างานอย่างอื่น

เนื่องจากระบบปฏิบัติการเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�างานได้	 แต่ด้วยเครื่อง
คอมพวิเตอร์ทีมี่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัมสีถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนั	เช่น	เครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลทีใ่ช้งาน
ทัว่ไปจะมีคุณสมบัตแิละการท�างานทีแ่ตกต่างจากคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	เช่น	เคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ทีท่�าหน้าที่
เป็นเครือ่งให้บรกิารท่ีต้องคอยให้บรกิารและดแูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ไคลเอนต์จ�านวนมาก	ระบบปฏบัิตกิาร
ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จึงต้องมีความซับซ้อนกว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล
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ส�าหรับรายละเอียดของระบบปฏิบัติการจะกล่าวในตอนที่	10.2

2.  โปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรมอรรถประโยชน์	 หรือซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์	 เป็นโปรแกรมที่ท�าหน้าที่สนับสนุน	 

ส่งเสริม	หรือขยายหน้าที่หรือการบริการที่นอกเหนือจากการให้บริการของระบบปฏิบัติการ	โดยท�าหน้าที่
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการจัดการฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์	 และข้อมูลต่างๆ	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานของเครือ่งคอมพิวเตอร์	ดแูลรกัษาความม่ันคงปลอดภยัและเสถยีรภาพของเครือ่งคอมพวิเตอร์	
เช่น	การส�ารองข้อมลู	การกูค้นืข้อมลู	การป้องกนัไวรสั	การบบีอดัข้อมลู	และการจดัระเบยีบข้อมลู	เป็นต้น	
โปรแกรมเหล่านี้ถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่างของโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	
7	 เช่น	 โปรแกรมจัดการไฟล์	 โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์	 โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล	 และโปรแกรมกู้คืน
ข้อมูล	เป็นต้น	ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้จากเมนูเริ่มต้น	ดังภาพที่	10.2

โปรแกรมจัดการไฟล์	
โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์	

โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล	

โปรแกรมกู้คืนข้อมูล

ภาพที่ 10.2 ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 7
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นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอรรถประโยชน์อีกหลายโปรแกรมที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระ	 ซึ่งมี 
การพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีกว่าโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ	
โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่พัฒนาโดยผู ้พัฒนาอิสระเป็นทางเลือกส�าหรับน�ามาใช้เป็นโปรแกรม
อรรถประโยชน์ท่ีไม่ได้ตดิตัง้มาพร้อมกบัระบบปฏบิตักิารหรอืเสรมิการท�างานของโปรแกรมอรรถประโยชน์
ท่ียงัมีประสทิธภิาพไม่เพยีงพอ	เช่น	โปรแกรมเขยีนข้อมูลลงแผ่นซดี/ีดวีดี	ีโปรแกรมส�ารองและกูค้นืข้อมลู	
เป็นต้น	บางโปรแกรมมีคุณสมบัติอื่นๆ	นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ	เช่น	
โปรแกรมป้องกันไวรัส	โปรแกรมบีบอัดไฟล์	 เป็นต้น	โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระ
ปกตจิะรวมอยู่เป็นชุดโปรแกรมทีเ่กีย่วข้องกนั	เช่น	ชดุโปรแกรมรักษาความมัน่คงปลอดภยัและดแูลรักษา
ระบบ	ชุดโปรแกรมส�าหรับส�ารองและกู้คืนข้อมูล	เป็นต้น

โปรแกรมอรรถประโยชน์	จะกล่าวโดยละเอียดในตอนที่	10.3

3. โปรแกรมแปลภาษา
เมื่อมนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการท�างาน	 มนุษย์จะต้องบอกขั้นตอนวิธีการให้

คอมพิวเตอร์ทราบ	การท่ีบอกส่ิงทีม่นษุย์เข้าใจให้คอมพวิเตอร์รับรู้	และท�างานได้อย่างถูกต้อง	จ�าเป็นต้อง
มีสื่อกลางส�าหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้	เรียกสื่อกลางนี้ว่า	ภาษาคอมพิวเตอร์

เนือ่งจากคอมพวิเตอร์ท�างานด้วยสญัญาณทางไฟฟ้า	ใช้แทนด้วยตวัเลข	0	และ	1	ได้	ผู้ออกแบบ
คอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลข	0	และ	1	นี้เป็นรหัสแทนค�าสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์	รหัสแทนข้อมูลและค�าสั่ง
โดยใช้ระบบเลขฐานสองนี	้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้เรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดค�าสั่งและ
ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่า	ภาษาเครื่อง	(machine	language)

การใช้ภาษาเครื่องนี้ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันที	แต่มนุษย์จะมีข้อยุ่งยากมากเพราะเข้าใจ
และจดจ�าได้ยาก	 จึงมีผู้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เป็นตัวอักษรหรือประโยคข้อความ	 ภาษาใน
ลักษณะดังกล่าวน้ีเรยีกว่า	ภาษาคอมพวิเตอร์ระดบัสงู	ภาษาระดบัสงูมีอยูม่ากมาย	บางภาษามีความเหมาะสม
กบัการใช้สัง่งานการค�านวณทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์	บางภาษามคีวามเหมาะสมไว้ใช้สัง่งานทาง
ด้านการจัดการข้อมูล

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น	 โปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์
แบบต่างๆ	 ตามแต่ความช�านาญของแต่ละคน	 โปรแกรมที่ได้จะเรียกว่า	 โปรแกรมต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด	
(source	code)	ซึง่มนษุย์จะอ่านโปรแกรมต้นฉบบันีไ้ด้แต่คอมพวิเตอร์จะไม่เข้าใจค�าสัง่เหล่านัน้	เนือ่งจาก
คอมพิวเตอร์เข้าใจแต่ภาษาเครื่อง	 ซึ่งประกอบขึ้นจากรหัสฐานสองเท่านั้น	 จึงต้องมีการใช้โปรแกรมแปล
ภาษาคอมพิวเตอร์	(translator)	ในการแปลภาษาคอมพวิเตอร์ภาษาต่างๆ	ไปเป็นภาษาเคร่ือง	โปรแกรม
ท่ีแปลจากโปรแกรมต้นฉบับแล้วเรียกว่า	 อ็อบเจ็กต์โค้ด	 (object	 code)	 ซึ่งจะประกอบด้วยรหัสค�าสั่งที่
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและน�าไปปฏิบัติได้ต่อไป	 โปรแกรมแปลภาษาแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทคือ	
โปรแกรมแปลภาษาระดับต�่าและโปรแกรมแปลภาษาระดับสูง
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10-11ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1 โปรแกรมแปลภาษาระดับต�่า	ในคอมพวิเตอร์ยคุแรก	การเขยีนโปรแกรมต้องเขยีนด้วยภาษา
เครื่อง	 จึงพัฒนาภาษาแอสเซมบลีขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรม	 (ภาษาแอสเซมบลีเป็น
ภาษาระดับต�่า)	 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีในปัจจุบันใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการควบคุม
ประสิทธิภาพในการท�างานของหน่วยประมวลผล	ซึ่งต้องการความรู้เฉพาะของกลุ่มค�าสั่งที่ใช้งาน

แม้ว่าภาษาแอสเซมบลีจะเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเคร่ืองแต่ลักษณะของภาษานี้ได้ใช้ 
ตัวอักษรแทนชุดค�าสั่งของเลขฐานสองในภาษาเคร่ือง	 จึงจ�าเป็นต้องมีชุดค�าสั่งที่ใช้แปลภาษาแอสเซมบลี
ให้เป็นภาษาเครื่องซึ่งชุดค�าสั่งที่ใช้แปลภาษาแอสเซมบลีนี้	เรียกว่า	แอสเซมเบลอร์	(assembler)

แอสเซมเบลอร์	 เป็นโปรแกรมที่แปลค�าสั่งภาษาแอสเซมบลีเป็นรูปแบบเลขฐานสองที่หน่วย
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้

3.2 โปรแกรมแปลภาษาระดบัสงู	ในการท�างานของคอมพวิเตอร์	คอมพวิเตอร์จะแปลภาษาระดบัสงู
ให้เป็นภาษาเครื่อง	 ภาษาระดับสูงเป็นภาษาท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อสั่งให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท�างานโดยใช้ 
ค�าสัง่ทีม่นษุย์อ่านและเข้าใจได้แต่คอมพวิเตอร์ไม่สามารถเข้าใจได้	 จงึต้องมชีดุค�าสัง่ทีใ่ช้แปลภาษาระดบัสงู	
ดงัน้ันจงึมีผูพั้ฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัแปลภาษาคอมพวิเตอร์ระดบัสงูให้เป็นภาษาเคร่ือง	โปรแกรม
ทีใ่ช้แปลภาษาคอมพวิเตอร์ระดับสงูให้เป็นภาษาเคร่ือง	คอื	คอมไพเลอร์	(compiler)	และอนิเทอร์พรีเตอร์	
(interpreter)

3.2.1 คอมไพเลอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง	 ลักษณะการ
แปลภาษาระดับสูงของคอมไพเลอร์น้ัน	 เป็นลักษณะการตรวจสอบค�าสั่งที่รับเข้ามาว่าการเขียนค�าส่ังนั้น
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาหรือไม่	 ถ้ายังไม่ถูกต้องก็จะแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบเพื่อจะได้
ท�าการแก้ไขให้ถูกต้อง	 ถ้าหากตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะแปลจากซอร์สโค้ดให้เป็นอ็อบเจ็กต์โปรแกรม	
(object	program)

ออ็บเจก็ต์โปรแกรมเป็นผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการแปลของคอมไพเลอร์อาจอยูใ่นรูปแบบ	1)	ภาษา
เครือ่งท่ีมีการก�าหนดต�าแหน่งทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ�า	สามารถสัง่ให้เคร่ืองปฏบิตังิานตามค�าสัง่ได้ทันที	หรือ	
2)	 ภาษาเครื่องที่ไม่มีการก�าหนดเนื้อที่ในหน่วยความจ�าที่แน่นอน	 อ็อบเจ็กต์โปรแกรมรูปแบบนี้จะยังไม่
สามารถท�างานได้	 เมื่อต้องการให้เครื่องปฏิบัติงานตามค�าสั่ง	 จะต้องท�าการเชื่อมส่วนย่อยๆ	 เข้าด้วยกัน	
กล่าวคือ	ต้องผ่านการลิงก์	 (link)	หรือรวมเข้ากับไลบรารี	 (library)	ของระบบก่อน	จึงจะเป็นโปรแกรม
ท่ีสามารถท�างานได้	เรยีกว่า	เอก็ซ์ซคีวิท์โปรแกรม	(execute	program)	หรอืโหลดโมดลู	(load	module)	
ซึง่โดยท่ัวไปแล้วจะเป็นไฟล์ทีม่นีามสกลุเป็น	.exe	หรอื	.com	และต้องก�าหนดต�าแหน่งทีอ่ยูใ่นหน่วยความ
จ�าก่อน	จึงจะสามารถปฏิบัติตามค�าสั่งได้	และสามารถน�าโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้ตลอดโดยไม่ต้องสั่งแปล
ใหม่อีก

ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชุดค�าสั่งใหม่	 จะต้องมีการแปลชุดค�าสั่งใหม่ทั้งโปรแกรมเพื่อ 
แปลงเป็นออ็บเจก็ต์โปรแกรมอีกครัง้หน่ึง	 ถ้าเป็นชดุค�าสัง่ท่ีต้องการท�าการประมวลผลวนซ�า้กนัหลายๆ	คร้ัง
จะท�าให้การประมวลผลเร็ว	 เพราะไม่ต้องแปลใหม่อีกสามารถเรียกใช้อ็อบเจ็กต์โปรแกรมได้เลย	 ตัวอย่าง
ภาษาทีมี่การใช้คอมไพเลอร์	เช่น	ภาษาฟอร์แทรน	(Fortran)	ภาษาโคบอล	(Cobol)	ภาษาซ/ีซพีลสัพลสั	
(C/C++)	เป็นต้น
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3.2.2 อินเทอร์พรีเตอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเคร่ือง	 โดยท�า 
การแปลชุดค�าสั่งที่น�าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทีละค�าสั่งและท�าการประมวลผลทันทีโดยไม่ต้องท�าให้เป็น 
ออ็บเจกต์โปรแกรม	 ถ้าหากพบข้อผดิพลาดโปรแกรมจะหยดุท�างานทนัท	ี เมือ่ท�าการแก้ไขเพิม่เตมิชดุค�าสัง่ 
ก็ต้องแปลค�าส่ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง	 จึงท�าการประมวลผลโดยไม่ต้องแปลใหม่หมดทั้งโปรแกรม	 
ถ้าเป็นชุดค�าสั่งที่ต้องการท�าการประมวลผลวนซ�้ากันหลายๆ	ครั้งจะท�าให้การประมวลผลช้าลงเพราะต้อง
แปลใหม่ทุกครั้งที่มีการประมวลผล

ตวัอย่างภาษาทีม่กีารใช้อนิเทอร์พรเีตอร์	เช่น	ภาษาเบสกิ	(Basic)	ภาษาเพร์ิล	(Perl)	และภาษา
พีเอชพี	(PHP)	เป็นต้น

ตารางท่ี 10.1 ข้อแตกต่างระหว่างอินเทอพรีเตอร์และคอมไพเลอร์

อินเทอพรีเตอร์ คอมไพเลอร์

1.	 แปลโปรแกรมทีละค�าสั่งและท�างานตามค�าสั่ง
	 นั้นทันที

1.	 แปลทั้งโปรแกรมแล้วจึงท�างานตามค�าสั่ง
	 ในโปรแกรมนั้น

2.	 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�าน้อย 2.	 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�ามาก

3.	ไม่มีการสร้างอ็อบเจ็กต์โปรแกรม 3.	มีการสร้างอ็อบเจ็กต์โปรแกรม

4.	ถ้าโปรแกรมมีการท�างานแบบวนซ�้า	(Loop)	
	 จะต้องแปลค�าสั่งซ�้าแล้วซ�้าอีกท�าให้การท�างานช้า

4.	 	ถ้าโปรแกรมมกีารท�างานแบบวนซ�า้	(loop)	เครือ่ง
จะน�าอ็อบเจ็กต์โปรแกรมไปใช้งานเลยโดยไม่ต้อง
แปลซ�้า	ท�าให้ท�างานได้เร็วกว่า

4. โปรแกรมขับอุปกรณ์
นอกเหนือจากระบบปฏิบัติการ	โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมแปลภาษาแล้ว	ต�าราบาง

เล่มก็ได้จัดให้โปรแกรมขับอุปกรณ์หรือไดรเวอร์เป็นซอฟต์แวร์ระบบด้วยเช่นกัน
อปุกรณ์แต่ละชนดิย่อมมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปทัง้ในแง่การตดิต่อส่งข้อมลูและการควบคมุ

การท�างานของตัวอุปกรณ์เอง	 ระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมและติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ	 ทุกประเภท	 
ถ้าน�าโปรแกรมส่วนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ	ทั้งหมดมารวมไว้ในระบบปฏิบัติการจะท�าให้ระบบปฏิบัติการมี
ขนาดใหญ่มาก	 ระบบปฏิบัติการจ�าเป็นจะต้องรู้ลักษณะการท�างานของอุปกรณ์ทุกประเภทเพื่อสามารถ
ควบคุมการท�างานของอุปกรณ์นั้นๆ	 ได้ถูกต้อง	 ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใหม่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์จะ
ไม่สามารถใช้งานได้	ทั้งนี้เพราะในระบบปฏิบัติการไม่มีโปรแกรมที่จะจัดการกับอุปกรณ์ชนิดใหม่นี้	จึงไม่
สามารถตดิต่อและควบคุมอุปกรณ์ใหม่ได้	จงึต้องแก้ไขปรับปรุงระบบปฏบิตักิารใหม่	ซึง่อาจเสยีค่าใช้จ่ายสงู
และการเปล่ียนระบบปฏบิตักิารท�าได้ไม่สะดวกนกั	เพราะต้องหยดุการท�างานของระบบท้ังหมดเพือ่เปลีย่น
เอาระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเข้าไปท�างานแทน
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10-13ซอฟต์แวร์ระบบ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว	 ผู้ออกแบบระบบปฏิบัติการจึงมีความคิดที่จะแยกเอาส่วนควบคุม
อุปกรณ์ทั้งหลายออกจากระบบปฏิบัติการ	 โปรแกรมที่แยกออกมาต่างหากและมีหน้าที่ควบคุมติดต่อกับ
อปุกรณ์ต่างๆ	นีเ้รยีกว่า	โปรแกรมขับอปุกรณ์	อปุกรณ์แต่ละชนดิจะมโีปรแกรมขบัอปุกรณ์ของตนเองและ
แตกต่างจากโปรแกรมขับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ	ทั้งนี้เพราะการควบคุมติดต่ออุปกรณ์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน	
เช่น	โปรแกรมขับอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์	โปรแกรมขับอุปกรณ์ของเครื่องอ่านบัตร	โปรแกรมขับอุปกรณ์
ของดิสก์	 เป็นต้น	 ถึงแม้ว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันแต่ถ้าถูกผลิตจากผู้ผลิตต่างกันก็อาจมีการควบคุม
ติดต่อที่ต่างกันก็ได้	 เช่น	 เครื่องพิมพ์ยี่ห้อเอปสัน	 (EPSON)	มีการควบคุมต่างกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อซัมซุง	
(SAMSUNG)	 ในกรณีนี้เครื่องพิมพ์ทั้งสองจะต้องมีโปรแกรมขับอุปกรณ์คนละตัวกัน	 เม่ือระบบปฏิบัติ
การต้องการจะติดต่อกับอุปกรณ์ชนิดใด	ระบบปฏิบัติการก็จะติดต่อผ่านทางโปรแกรมขับอุปกรณ์ชนิดนั้น	
แล้วโปรแกรมขับอุปกรณ์จะติดต่อกับอุปกรณ์จริงอีกทอดหนึ่ง	 ระบบปฏิบัติการไม่จ�าเป็นต้องรู้ลักษณะ 
การท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ	ให้เป็นหน้าที่ของโปรแกรมขับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ	ระบบปฏิบัติการรู้เพียงแต่
วิธีการติดต่อและควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรมขับอุปกรณ์เท่านั้น	ดังนั้น	การติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใหม่
เข้าไปในระบบก็ท�าได้ง่ายมากเพยีงแต่น�าโปรแกรมขบัอปุกรณ์ของอปุกรณ์ชนดินัน้เพิม่เข้าไปในระบบ	การ
แก้ไขระบบก็ท�าเพยีงแต่เขยีนโปรแกรมขบัอปุกรณ์ขึน้มาใหม่เท่านัน้	ไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปแก้ไขระบบปฏบิตัิ
การแต่อย่างใด

ส�าหรับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนระบบปล๊ักแอนด์เพลย์	 (plug	 and	 play)	 จะสามารถรู้จัก
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ได้โดยไม่ต้องตดิตัง้โปรแกรมขบัอปุกรณ์	ระบบปล๊ักแอนด์เพลย์เป็นมาตรฐานส�าหรับ
คอมพิวเตอร์ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ	ที่ถูก
ตดิต้ังเข้ามาได้โดยอตัโนมัต	ิเพือ่ให้คอมพวิเตอร์สามารถตดิต่อสือ่สารกบัอปุกรณ์อืน่ได้ง่ายยิง่ขึน้	ผูใ้ช้เพียง
เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์	 (plug)	ก็สามารถใช้งานได้เลยทันที	 (play)	ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบปฏิบัติการมีโปรแกรมขับอุปกรณ์นั้นๆ	 อยู่ในฐานข้อมูลของระบบปฏิบัติการแล้ว	 โดยระบบปฏิบัติ
การจะค้นหาโปรแกรมขบัอปุกรณ์ทีใ่ช้ควบคมุอปุกรณ์นัน้จากฐานข้อมลู	ดงันัน้จงึไม่ได้หมายความว่าระบบ
ปฏิบัติการจะท�างานกับอุปกรณ์เหล่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมขับอุปกรณ์

5.  มิดเดิลแวร์
ในปัจจุบนัยังมมีดิเดลิแวร์	ซึง่สามารถจดัเป็นซอฟต์แวร์ระบบด้วยเช่นกนั	เนือ่งจากมิดเดลิแวร์เป็น

ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางซ่ึงอ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเคร่ืองไคลเอนต์และเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ในระบบเครือข่าย	 โดยท�างานอยู่ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	 หรืออาจจะสื่อให้เข้าใจง่ายๆ	
ว่ามิดเดิลแวร์ก็เปรยีบเสมอืน	“กาว”	ทีเ่ช่ือมประสานระหว่างเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์และเคร่ืองไคลเอนต์กไ็ด้	โดย
ส่วนใหญ่แล้วมิดเดิลแวร์จะติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการหรือสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มก็ได้เช่นกัน

มิดเดิลแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างระบบปฏิบัติการกับซอฟต์แวร์ประยุกต	์ โดยท�าหน้าที่เป็น
ตวักลางประสาน	และให้บรกิารต่างๆ	แก่ซอฟต์แวร์ประยกุต์ทีเ่ครือ่งไคลเอนต์และเครือ่งเซร์ิฟเวอร์	ดงันัน้
ซอฟต์แวร์ที่ท�างานอยู่ระหว่างเครื่องไคลเอนต์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นมิดเดิลแวร์ได้
เช่นกัน	ความสัมพันธ์ระหว่างมิดเดิลแวร์กับส่วนอื่นๆ	ของคอมพิวเตอร์	ดังภาพที่	10.3
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10-14 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาพที่ 10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมิดเดิลแวร์กับส่วนอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโปรแกรมที่จัดว่าเป็นมิดเดิลแวร์ที่จะกล่าวในที่นี้คือ	 ระบบจัดการฐานข้อมูล	 โปรแกรม 
เว็บเซิร์ฟเวอร์	และโปรแกรมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

5.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System หรือ DBMS)	 เป็นซอฟต์แวร์
ที่ท�าหน้าที่สร้าง	 เรียกใช้	 และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล	 ซ่ึงเป็นตัวกลางที่จัดการให้โปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ	 ของผู้ใช้สามารถติดต่อและเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกันในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้	 จึงท�าให้การปฏิบัติการ
ของผู้ใช้สะดวกขึ้น	 ระบบจัดการฐานข้อมูลยังเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีโดยใช้
ภาษาเอสคิวแอล	 (SQL)	 ตัวอย่างระบบจัดการฐานข้อมูล	 เช่น	 ออราเคิล	 (Oracle)	 มายเอสคิวแอล	
(MySQL)	ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์	(Microsoft	SQL	Server)	เป็นต้น

5.2 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นโปรแกรมที่ท�าหน้าที่จัดการและควบคุมการส่งข้อมูลผ่านเว็บ
หรือข้อมูลต่างๆ	ไปยงัเคร่ืองไคลเอนต์ทีเ่ข้ามาตดิต่อ	เช่น	ลกูค้าใช้เวบ็เบราว์เซอร์ตดิต่อเข้ามาเพือ่ดงึข้อมูล
จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์	โดยเว็บเซร์ิฟเวอร์สามารถส่งข้อมลูเอกสารทีเ่ป็นแบบฟอร์มซึง่มีช่องส�าหรับกรอกข้อมลู
ไปปรากฏบนเบราว์เซอร์	เมือ่ลกูค้ากรอกข้อมูลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ข้อมลูจากเบราว์เซอร์กจ็ะถกูส่งกลบัมา
ที่เซิร์ฟเวอร์และน�าไปบันทึกในฐานข้อมูลเพื่อใช้งานต่อไป	เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นการให้บริการในลักษณะของ
การเชื่อมโยงกับผู้ใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลและน�าข้อมูลมาจัดเก็บหรืออ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล	 ซึ่งส่วนใหญ่
มุ่งในเรื่องของการเรียกใช้หรือดูข้อมูล	 โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่ท�าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลไว้บน
เครอืข่าย	ส่วนเวบ็เบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมท�าหน้าทีใ่นการเข้าถงึข้อมลูทีเ่กบ็ไว้ในเครือ่งเวบ็เซร์ิฟเวอร์และ
แสดงผลทีห่น้าจอของผูใ้ช้	เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่โีปรแกรมเวบ็เซร์ิฟเวอร์อยูจ่ะเรยีกว่า	เคร่ืองเวบ็เซร์ิฟเวอร์	
ตัวอย่างโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์	 เช่น	 ไอไอเอส	 (IIS)	 อะปาเช่	 (Apache)	 ไอบีเอ็มเอชทีทีพีเซิร์ฟเวอร์	
(IBM	HTTP	Server)	เป็นต้น

5.3 โปรแกรมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ในอดีตองค์กรต่างๆ	 ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท
มดิเดลิแวร์ขึน้มาใช้งานเอง	โดยจะมบีรกิารต่างๆ	แล้วแต่องค์กรจะพฒันาข้ึนมา	แต่ในปัจจบัุนความต้องการ
บริการต่างๆ	 ของมิดเดิลแวร์มีมากข้ึน	 เพื่อรองรับกับการด�าเนินงานทางธุรกิจท่ีเป็นระบบงานขนาดใหญ่
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ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น	จึงต้องการระบบงานที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ	 อีกทั้งการที่จะพัฒนามิดเดิลแวร์ขึ้นใช้เองนั้นเป็น
เร่ืองทีย่ากและมีโอกาสล้มเหลวสงู	ด้วยเหตผุลดงักล่าวจงึมผีูพ้ฒันามดิเดลิแวร์ออกมาจ�าหน่ายโดยเรยีกว่า	
แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	 ซึ่งจะบรรจุบริการต่างๆ	 ไว้	 ซ่ึงซอฟต์แวร์น้ีจะท�าหน้าที่เกี่ยวกับการค�านวณและ
การประมวลผลหลักๆ	 ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ท�าให้องค์กรไม่ต้องพัฒนาบริการขึ้นใช้เอง	 จึงท�าให้องค์กร 
มุ่งคิดเฉพาะส่วนท่ีเป็นข้อก�าหนดทางธุรกิจในวงการธุรกิจของตนเองเท่าน้ัน	 โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ึนมา
แล้วน�าไปปรับใช้บนแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่ได้เตรียมสภาวะแวดล้อมและบริการต่างๆ	 ไว้ให้บริการ	 ซึ่ง
เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่โีปรแกรมกลุม่น้ีท�างานอยูจ่ะเรียกว่า	เคร่ืองแอปพลิเคชนัเซร์ิฟเวอร์	ตวัอย่างโปรแกรม
แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	 เช่น	 เจทูอีอีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	 (J2EE	 application	 server)	 เจบอสส์ 
แอปพลิเคชนัเซร์ิฟเวอร์	(JBoss	application	server)	ออราเคลิแอปพลิเคชนัเซร์ิฟเวอร์	(Oracle	applica-
tion	server)	ไอบเีอม็เว็บสเฟียร์แอปพลเิคชันเซร์ิฟเวอร์	(IBM	websphere	application	server)	เป็นต้น

กิจกรรม 10.1.2

1.		ซอฟต์แวร์ระบบมีกี่ประเภท	อะไรบ้าง
2.		ซอฟต์แวร์ระบบประเภทใดที่มีความส�าคัญที่สุด	เพราะเหตุใด
3.		จงอธิบายหน้าที่โปรแกรมอรรถประโยชน์

แนวตอบกิจกรรม 10.1.2

1.		ซอฟต์แวร์ระบบมี	5	ประเภท	คือ	ระบบปฏิบัติการ	โปรแกรมอรรถประโยชน์	โปรแกรมแปล
ภาษา	โปรแกรมขับอุปกรณ์	และมิดเดิลแวร์

2.		ซอฟต์แวร์ระบบประเภทระบบปฏบิตักิารมคีวามส�าคญัทีส่ดุ	เนือ่งจากระบบปฏบิติัการท�าหน้าที่
ประสานงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 สามารถสั่งงานผ่านระบบปฏิบัติการให้คอมพิวเตอร์ค�านวณ	
แสดงภาพ	 พิมพ์ข้อความหรือผลลัพธ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์	 นอกจากนี้	 ระบบปฏิบัติการยังท�าหน้าที่
ประสานงานระหว่างโปรแกรมต่างๆ	กับฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่ว่าประเภทใดล้วนแต่ต้องท�างาน
บนระบบปฏิบัติการทั้งสิ้น	คอมพิวเตอร์จะไม่ท�างานถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการ

3.	 โปรแกรมอรรถประโยชน์ท�าหน้าที่สนับสนุน	 ส่งเสริม	 หรือขยายหน้าที่หรือการบริการที่ 
นอกเหนือจากการให้บริการของระบบปฏบิตักิาร	โดยท�าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการจดัการ
ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	และข้อมลูต่างๆ	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของเครือ่งคอมพวิเตอร์	ดแูลรกัษา
ความม่ันคงปลอดภยัและเสถยีรภาพของเครือ่งคอมพวิเตอร์	เช่น	การส�ารองข้อมลู	การกูค้นืข้อมลู	การป้องกนั
ไวรัส	การบีบอัดข้อมูล	และการจัดระเบียบข้อมูล	เป็นต้น
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ตอนที่ 10.2

ระบบปฏิบัติการ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	10.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
10.2.1	 ความหมาย	หน้าที่	และประเภทของระบบปฏิบัติการ
10.2.2	 ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
10.2.3	 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
10.2.4	 ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว

แนวคิด
1.	 	ระบบปฏิบัติการ	หมายถึง	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติ

การพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์	 กล่าวคือ	 ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	 รวมถึงจัดสรรเวลาการท�างานของหน่วย
ประมวลผลกลาง	 ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่มีหน้าท่ีการท�างานที่คล้ายกันคือ	 การเปิด
และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	 การจัดเตรียมส่วนติดต่อผู้ใช้	 การจัดการโปรแกรม	 การ
จัดการหน่วยความจ�า	 การประสานการท�างาน	 การก�าหนดค่าอุปกรณ์	 การสร้างการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต	 การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างาน	 การจัดการไฟล์และ
โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ	 และการอัปเดตโปรแกรมโดยอัตโนมัติ	 การควบคุม 
เครือข่าย	 และการบริหารความมั่นคงปลอดภัย	 ระบบปฏิบัติการแบ่งเป็น	 3	 ประเภท	
คือ	 ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	
และระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว

2.	 	ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลหรอืคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊	สามารถรองรับผูใ้ช้งานเพยีงคน
เดียว	 ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น	 แต่ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ
ส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลได้ขยายขดีความสามารถให้รองรับการเชือ่มต่อกนั
เป็นระบบเครือข่ายได้

3.	 	ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการงานด้าน 
การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์	 และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออยู่ในเครือข่าย	
สามารถใช้อปุกรณ์ต่างๆ	ร่วมกนัได้	สามารถรองรบัผูใ้ช้งานได้หลายคน	มรีะบบป้องกนั
การสูญหายของข้อมูล	และใช้หลักการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
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4.	 	ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ฝังตัวอยู่บนเครื่องจักร	 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ท

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	10.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมาย	หน้าที่	และประเภทของระบบปฏิบัติการได้
2.	 	อธิบายการพัฒนา	 ข้อดี	 ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลได้
3.	 อธิบายการพัฒนา	ข้อดี	ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการเครือข่ายได้
4.	 อธิบายการพัฒนา	ข้อดี	ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวได้
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เรื่องท่ี 10.2.1

ความหมาย หน้าท่ี และประเภทของระบบปฏิบัติการ

หลังจากทีไ่ด้เรยีนรูค้วามหมาย	หลักการท�างาน	และประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ	จะเหน็ว่าระบบ
ปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ในเรื่องนี้จะกล่าวถึง	 ความหมาย	 หน้าที่	 และ
ประเภทของระบบปฏิบัติการ

1.  ความหมายของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ	 (Operating	 System	 หรือ	 OS)	 หมายถึง	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ควบคุมและ

จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์	กล่าวคือ	ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการใช้
ทรพัยากรฮาร์ดแวร์	เช่น	พืน้ทีด่สิก์	หน่วยความจ�า	และอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	รวมถงึจดัสรรเวลาการท�างาน
ของหน่วยประมวลผลกลาง	 เนื่องจากระบบปฏิบัติการช่วยควบคุมและจัดการการท�างานพ้ืนฐานภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์	 จึงช่วยซ่อนความซับซ้อนของการปฏิบัติงานดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้	 จึงท�าให้ผู้ใช้สามารถ
สนใจในงานของตนหรอืในโปรแกรมประยกุต์ได้เต็มทีโ่ดยไม่จ�าเป็นต้องทราบกลไกการท�างานของฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์หรือไม่ต้องสนใจว่าระบบปฏิบัติการจะจัดการอย่างไร

ระบบปฏิบัติการจะถูกติดตั้งและอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์	 ส�าหรับคอมพิวเตอร์มือถือ	
(handheld	computer)	และอปุกรณ์มอืถอื	(mobile	device)	ระบบปฏบิตักิารจะติดตัง้อยูใ่นรอม	(ROM)	
เม่ือมรีะบบปฏบิตักิารรุน่ใหม่ออกมา	ผู้ใช้สามารถอพัเกรดคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์มอืถือเพือ่รวมคณุสมบตัิ
เดิมที่มีอยู่กับคุณสมบัติใหม่ในระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่	 การอัพเกรดระบบปฏิบัติการมักจะค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าการซื้อระบบปฏิบัติการใหม่

เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีมี่ขนาดแตกต่างกนัมกัจะใช้ระบบปฏบิตักิารท่ีแตกต่างกัน	เพราะระบบปฏิบตัิ
การโดยทั่วไปจะสร้างให้ท�างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเฉพาะ	 เช่น	 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จะไม่ใช้ 
ระบบปฏิบัติการเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 หรือแม้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกัน	 
เช่น	คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลเหมอืนกนักอ็าจจะไม่ใช้ระบบปฏบิติัการเดยีวกนั	อย่างไรกต็าม	คอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคลบางส่วนสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบในเคร่ืองเดียว	 เม่ือซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต	์
ต้องมั่นใจว่าสามารถท�างานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือได้

ระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ใช้บางครั้งเรียกว่า	 แพลตฟอร์ม	 (platform)	 เมื่อซื้อซอฟต์แวร์
ประยุกต์	 ข้อก�าหนดของซอฟต์แวร์จะระบุแพลตฟอร์มที่สามารถท�างานได้	 แต่มีบางโปรแกรมที่สามารถ
ท�างานข้ามแพลตฟอร์ม	ซีง่กค็อืโปรแกรมประยกุต์ทีท่�างานได้ผลลพัธ์เหมือนกนัในระบบปฏบิตักิารต่างกนั

ระบบปฏิบติัการรุน่ใหม่มกัจะเข้ากันได้กับระบบปฏบัิตกิารรุ่นเก่า	กล่าวคอื	สามารถรับรู้และท�างาน
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นส�าหรับระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า	 แต่โปรแกรมประยุกต์อาจจะเข้า
กันได้	(ท�างานได้)	หรืออาจจะเข้ากันไม่ได้	(ท�างานไม่ได้)	กับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่
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2.  หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
ในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการหลายระบบให้เลือกใช้งาน	แต่ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่มีหน้าที่การ

ท�างานท่ีคล้ายกันคือ	การเปิดและปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์	การจดัเตรียมส่วนติดต่อผูใ้ช้	การจดัการโปรแกรม	
การจัดการหน่วยความจ�า	การประสานการท�างาน	การก�าหนดค่าอปุกรณ์	การสร้างการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็	
การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างาน	 การจัดการไฟล์และโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ	 การอัพเดต
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ	การควบคุมเครือข่าย	และการบริหารความมั่นคงปลอดภัย

2.1 การเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1.1 การเปิดคอมพิวเตอร์ กระบวนการของการเปิดหรือการรีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์	
เรียกว่า	 การบูต	 (booting)	 การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีถูกปิดอย่างสมบูรณ์	 เรียกว่า	 โคลด์บูต	 (cold	
boot)	 ส่วนกระบวนการของการใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์	 เรียกว่า	 วอร์มบูต	
(worm	boot)	เม่ือตดิตัง้ซอฟต์แวร์ใหม่หรอือพัเดตโปรแกรมทีต่ดิตัง้อยู	่มกัจะปรากฏหน้าจอสัง่ให้รีสตาร์ท
เครื่องคอมพิวเตอร์	 ในกรณีนี้ก็เป็นการวอร์มบูตเช่นกัน	 ภาพที่	 10.4	 เป็นตัวอย่างการวอร์มบูตในระบบ
ปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	8	โดยการคลิกที่เมนู	Restart

ภาพท่ี 10.4 ตัวอย่างการวอร์มบูตในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8

แต่ละครั้งที่บูตเครื่องคอมพิวเตอร์	 เคอร์เนลและส่วนอื่นที่ใช้ประจ�าจะถูกโหลดหรือคัดลอก
จากแหล่งจัดเก็บข้อมูลไปยังหน่วยความจ�าหลักของคอมพิวเตอร์	 โดยเคอร์เนลเป็นแกนกลางของระบบ
ปฏิบัติการท่ีจัดการหน่วยความจ�าและอุปกรณ์	 ดูแลสัญญาณนาฬิกาของคอมพิวเตอร์	 เร่ิมต้นโปรแกรม
และก�าหนดทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์	เช่น	อุปกรณ์	โปรแกรม	ข้อมูลและสารสนเทศ	ซ่ึงเคอร์เนล
จะอยู่ในหน่วยความจ�าตลอดเวลาในขณะที่คอมพิวเตอร์ก�าลังท�างาน	ส่วนอื่นๆ	ของระบบปฏิบัติการจะไม่
ได้อยู่ในหน่วยความจ�าหลักตลอดเวลา	 นั่นคือค�าสั่งเหล่านั้นอยู่ในแหล่งจัดเก็บข้อมูลจนกว่าจะถูกเรียกใช้
งานจึงจะน�ามาไว้ในหน่วยความจ�าหลัก

เมื่อบูตคอมพิวเตอร์	ข้อความต่างๆ	อาจปรากฏข้ึนบนหน้าจอ	ข้อความที่เกิดข้ึนจริงแสดง
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับย่ีห้อและชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง	 แต่ข้ันตอนการบูตจะ
คล้ายกันในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ขั้นตอนการบูตเครื่องคอมพิวเตอร์	มีดังน้ี
1)	 พาวเวอร์ซัพพลายส่งสัญญาณไปให้หน่วยประมวลผลหรือซีพียูเร่ิมท�างาน	 ใน

คอมพิวเตอร์จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า	พาวเวอร์ซัพพลาย	(power	supply)	ท�าหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าไป
ให้อุปกรณ์ต่างๆ	ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	โดยจะเร่ิมต้นท�างานทันทีเม่ือกดปุ่มเปิด	(power	ON)	และ
เมื่อเริ่มท�างานก็จะมีสัญญาณส่งไปบอกซีพียูด้วย	เรียกว่าสัญญาณ	power	good
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2)	 ซีพียูสั่งให้ไบออสท�างาน	 ทันทีที่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายมายังคอมพิวเตอร์และมี
สญัญาณให้เริม่ท�างาน	ซพียีจูะพยายามเข้าถงึข้อมลูทีอ่ยูใ่นไบออสเพือ่ให้ท�างานตามชดุค�าสัง่ทีเ่กบ็ไว้ทนัที

3)	 เริ่มท�างานตามกระบวนการที่เรียกว่า	POST	(Power	On	Self	Test)	เพื่อตรวจ
สอบอปุกรณ์ต่างๆ	กระบวนการ	POST	เป็นโปรแกรมส่วนหนึง่ในไบออสซึง่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง	ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด	หน่วยความจ�าหลัก	ซีพียู	รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง
อื่นๆ	เช่น	คีย์บอร์ดหรือเมาส์	ซึ่งสามารถสังเกตผลการตรวจสอบนี้ได้ทั้งจากข้อความที่ปรากฏบนจอภาพ
ในระหว่างบตู	และจากเสยีงสญัญาณทีค่อมพิวเตอร์ส่งออกมา	ซึง่เป็นประโยชน์เม่ือการแสดงผลทางจอภาพ
ไม่ท�างาน	 โดยปกติถ้าการตรวจสอบเรียบร้อยและไม่มีปัญหาใดๆ	 ก็จะส่งสัญญาณเสดงสั้นๆ	 1	 คร้ัง	 แต่
หากมีอาการผิดปกติจะส่งสัญญาณที่มีรหัสเสียงสั้นและยาวต่างกันแล้วแต่ข้อผิดพลาด	(error)	ที่พบ	เช่น	
ถ้าเป็นข้อผดิพลาดเกีย่วกบัการ์ดแสดงผลจะส่งสญัญาณเป็นเสยีงยาว	1	ครัง้	สัน้	3	ครัง้	ทัง้นีไ้บออสแต่ละ
รุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีรหัสสัญญาณที่แตกต่างกัน

4)	 ผลลัพธ์จากกระบวนการ	POST	จะถูกน�าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในซีมอส	
(CMOS	ย่อมากจาก	Complementary	Metal	Oxide	Semiconductor)	ซีมอส	คือ	หน่วยความจ�าที่
ใช้เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ติดตั้งในเครื่องหรือการก�าหนดค่า	(configuration)	ต่างๆ	ซึ่งใช้กระแส
ไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยในการหล่อเลี้ยง	 โดยใช้แบตเตอร่ีตัวเล็กๆ	 บนเมนบอร์ด	 เพื่อให้เคร่ืองสามารถ 
จ�าค่าต่างๆ	 ไว้ได้	 ผลลัพธ์จากกระบวนการ	 POST	 นี้	 จะถูกน�ามาตรวจสอบกับข้อมูลซีมอส	 ถ้าถูกต้อง 
ตรงกันก็ท�างานต่อได้	ไม่เช่นนั้นต้องแจ้งผู้ใช้ให้แก้ไขข้อมูลก่อน

5)	 ไบออสอ่านโปรแกรมส�าหรับบูตจากฟล็อปปี้ดิสก์	 ซีดีหรือฮาร์ดดิสก์	 โดยไบออส
จะเข้าไปอ่านโปรแกรมส�าหรับการบูต	ระบบปฏิบัติการจากเซกเตอร์แรกของฮาร์ดดิสก์	ฟล็อปปี้ดิสก์	หรือ
ซีดีรอม	ซึ่งไบออสมีความสามารถในการติดต่อกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้

6)	 โปรแกรมส่วนส�าคัญจะถูกถ่ายโอนลงหน่วยความจ�าหลัก	 เมื่อไบออสรู้จักระบบ
ไฟล์ของไดรฟ์ทีบ่ตูได้แล้วก็จะไปอ่านโปรแกรมส่วนส�าคญัของระบบปฏบิตักิารทีเ่รียกว่า	เคอร์เนล	(kernel)	
เข้ามาเก็บในหน่วยความจ�าหลักของคอมพิวเตอร์

7)	 ระบบปฏบิตักิารทีถู่กโหลดลงในหน่วยความจ�าเข้าควบคมุเคร่ืองและแสดงผลลพัธ์	
โดยเคอร์เนลที่ถูกถ่ายโอนลงหน่วยความจ�านั้นจะเข้าไปควบคุมการท�างานของคอมพิวเตอร์โดยรวมและ
โหลดค่าที่ก�าหนดค่าต่างๆ	ไว้	พร้อมทั้งแสดงผลออกมาที่หน้าจอของผู้ใช้เพื่อรอรับค�าสั่งการท�างานต่อไป	
ซึ่งปัจจุบันในระบบปฏิบัติการใหม่ๆ	 จะมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเพื่อสนับสนุนให้การใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม

2.1.2 การปิดคอมพิวเตอร์ ในการปิดคอมพิวเตอร์	ผู้ใช้สามารถเลือกเมนู	Shut	down	ใน
ภาพที่	 10.4	 นอกจากการปิดเครื่องแล้ว	 ผู้ใช้ยังสามารถก�าหนดให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดหลับ	 (sleep	
mode)	หรือไฮเบอร์เนต	(hibernate)	ทั้งโหมดการหลับและไฮเบอร์เนต	ได้รับการออกแบบเพื่อประหยัด
เวลาเมื่อกลับมาเริ่มต้นการท�างานในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง	 โดยโหมดหลับจะบันทึกเอกสารและโปรแกรม
ใดๆ	 ที่เปิดอยู่ไปยังหน่วยความจ�าหลักและปิดการท�างานที่ไม่จ�าเป็นทั้งหมดแล้วน�าคอมพิวเตอร์อยู่ใน
สถานะที่ใช้พลังงานต�่า	แต่ไม่ได้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	ส่วนโหมดไฮเบอร์เน็ตจะตรงกันข้าม	ซึ่งจะบันทึก
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เอกสารและโปรแกรมใดๆ	 ที่เปิดอยู่ไปยังฮาร์ดดิสก์ก่อนที่จะปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 เมื่อเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อีกครั้ง	เอกสารและโปรแกรมใดๆ	ที่เปิดอยู่ก่อนที่จะท�าการไฮเบอร์เน็ตก็จะปรากฏขึ้นมา

2.2 การจัดเตรียมส่วนติดต่อผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโปรแกรมผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช	้ 
นั่นคือ	ส่วนติดต่อผู้ใช้ควบคุมวิธีการป้อนข้อมูลและค�าสั่งของผู้ใช้	และวิธีการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ	ส่วน
ตดิต่อผูใ้ช้มี	2	ประเภท	คอื	ส่วนตดิต่อผูใ้ช้แบบกราฟิกหรอืจยีไูอ	(Graphical	User	Interface	หรอื	GUI)	
และส่วนติดต่อผู้ใช้แบบบรรทัดค�าสั่ง	(command-line	user	interface)	ดังภาพที่	10.5	ระบบปฏิบัติการ
ส่วนใหญ่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้ง	2	แบบให้ใช้งาน

ภาพที่ 10.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้

2.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก	คือ	ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ให้ผู้ใช้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทางสญัลักษณ์หรอืภาพเพือ่สัง่ให้คอมพวิเตอร์ท�างาน	ปัจจบุนัผูใ้ช้ส่วนใหญ่ท�างานด้วยส่วนตดิต่อผูใ้ช้แบบ
กราฟิก	โดยมีองค์ประกอบทางกราฟิกต่างๆ	เช่น

1)	 ไอคอนหรือสัญรูป	 เป็นรูปภาพที่ใช้แทนค�าสั่ง	 โปรแกรม	และองค์ประกอบต่างๆ	
ของคอมพิวเตอร์	เช่น	โปรแกรมประยุกต์	โปรแกรมอรรถประโยชน์	ไฟล์	หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2)	 หน้าต่าง	เป็นสิง่ทีแ่สดงขอบเขตการท�างานของโปรแกรมบนเดสก์ทอ็ป	โดยทัว่ไป
มี	 1	 หน้าต่างต่อ	 1	 โปรแกรม	 ภายในหน้าต่างอาจประกอบด้วยแถบเมนูค�าส่ัง	 ปุ่มค�าสั่ง	 กล่องข้อความ	
เป็นต้น

3)	 เมนู	เป็นรายการตัวเลือกที่ให้ผู้ใช้เลือกด้วยเมาส์	เมนูอาจจะมีหลายระดับชั้น
4)	 ปุ่มเลือก	เป็นปุ่มที่ให้ผู้ใช้คลิกด้วยเมาส์

2.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบบรรทัดค�าสั่ง	คอื	ส่วนตดิต่อผูใ้ช้ท่ีให้ผูใ้ช้โต้ตอบกบัคอมพวิเตอร์
โดยการพิมพ์ค�าสั่งหรือกดปุ่มพิเศษบนแป้นพิมพ์	เพื่อก�าหนดค่าอุปกรณ์	การจัดการทรัพยากรของระบบ	
และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย	 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ใช้ที่มีความช�านาญส่วนใหญ่จะท�างาน
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ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้แบบบรรทัดค�าสั่ง	ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบบรรทัดค�าสั่งใช้งานยากส�าหรับผู้ใช้ทั่วไป	เพราะ
จ�าเป็นต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง	พิมพ์ถูกตามไวยากรณ์และใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง

2.3 การจัดการโปรแกรม	บางระบบปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้คนเดียวและมีหนึ่งโปรแกรมท�างาน	
ณ	 เวลาใดเวลาหนึ่ง	 แต่ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่สนับสนุนการท�างานหลายคนที่ท�างานหลายโปรแกรม
พร้อมกัน	ซึ่งวิธีการจัดการกับโปรแกรมของระบบปฏิบัติการมีผลโดยตรงต่อการท�างาน

2.3.1 ระบบปฏิบัติการผู้ใช้คนเดียว

1)	 ระบบปฏิบัติการผู้ใช้คนเดียว/งานเดียว	 อนุญาตให้ผู้ใช้เพียงคนเดียวเรียกใช้
โปรแกรมหนึง่โปรแกรม	ณ	เวลาใดๆ	โดยโทรศัพท์แบบสมาร์ทและอปุกรณ์มอืถอือืน่ๆ	มกัจะใช้ระบบปฏบิตัิ
การผู้ใช้คนเดียว/งานเดียว

2)	 ระบบปฏิบัติการผู้ใช้คนเดียว/หลายงาน	 อนุญาตให้ผู้ใช้คนเดียวท�างานมากกว่า	 
1	 โปรแกรมที่อยู่ในหน่วยความจ�าในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้มักจะท�างานหลายโปรแกรมพร้อมกัน	
เช่น	เปิดโปรแกรมอเีมลและเวบ็เบราว์เซอร์อยูต่ลอดเวลาในขณะทีท่�างานด้วยโปรแกรมอ่ืน	เช่น	โปรแกรม
ประมวลผลค�า	หรือโปรแกรมกราฟิก	เป็นต้น

เมื่อคอมพิวเตอร์ท�างานหลายโปรแกรมพร้อมกัน	 จะมีโปรแกรมหน่ึงท�างานอยู่เบื้อง
หน้าและโปรแกรมอื่นๆ	ท�างานอยู่เบื้องหลัง	โปรแกรมที่ท�างานอยู่เบื้องหน้าคือโปรแกรมที่ก�าลังใช้งานอยู่	
ส่วนโปรแกรมอื่นๆ	ที่ไม่ได้เรียกใช้งานจะท�างานอยู่เบื้องหลัง	เช่น	ในภาพที่	10.6	โปรแกรมไมโครซอฟท์
พาวเวอร์พอยท์	 (Microsoft	 PowerPoint)	 ท�างานอยู่เบื้องหน้าและอีก	 3	 โปรแกรมก�าลังท�างานอยู ่
เบื้องหลัง	 คือ	 ไมโครซอฟท์เวิร์ด	 (Microsoft	Word)	 ไฟร์ฟอกซ์	 (Firefox)	 และอะโครแบทรีดเดอร	์
(Acrobat	Reader)

ภาพที่ 10.6 ตัวอย่างโปรแกรมที่ท�างานอยู่เบื้องหน้าและโปรแกรมท่ีท�างานอยู่เบื้องหลัง
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โปรแกรมท่ีท�างานอยู่เบื้องหน้ามักจะปรากฏบนเดสก์ท็อป	 แต่โปรแกรมที่ท�างานอยู่
เบ้ืองหลังมักจะถกูซ่อนไว้บางส่วนหรอืทัง้หมดอยูเ่บ้ืองหลงัโปรแกรมท่ีท�างานอยูเ่บือ้งหน้า	แต่สามารถสลบั
ไปมาระหว่างโปรแกรมทีท่�างานอยูเ่บือ้งหน้าและโปรแกรมทีท่�างานอยูเ่บือ้งหลงั	การท�าให้โปรแกรมท�างาน
เบ้ืองหน้าให้คลิกทีปุ่ม่โปรแกรมบนทาสก์บาร์	ระบบปฏบิตักิารจะน�าโปรแกรมทีค่ลกิมาท�างานอยูเ่บือ้งหน้า
และจะน�าโปรแกรมอื่นๆ	ทั้งหมดที่เปิดอยู่ไปท�างานอยู่เบื้องหลัง

2.3.2 ระบบปฏิบัติการผู้ใช้หลายคน ระบบปฏิบัติการผู้ใช้หลายคน	 ช่วยให้ผู้ใช้มากกว่า
หน่ึงคนสามารถเรียกใช้โปรแกรม	 เครือข่าย	 หรือทรัพยากรอื่นๆ	 บนเซิร์ฟเวอร์	 เมนเฟรม	 และซูเปอร์
คอมพิวเตอร์พร้อมกัน	 และช่วยให้ผู้ใช้จ�านวนมากสามารถเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในเวลา
เดียวกัน

ระบบปฏิบัติการทั้ง	2	ประเภทข้างต้น	อาจจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรเซสซิ่ง	คือระบบ
ปฏิบัติการที่มีมากกว่าหนึ่งโปรเซสเซอร์ช่วยกันประมวลผลโปรแกรมเดียวกันในเวลาเดียวกัน	 ท�าให้เพิ่ม
ความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

2.4 การจัดการหน่วยความจ�า

2.4.1 หน่วยความจ�าหลัก	 วัตถุประสงค์ของการจัดการหน่วยความจ�า	 คือการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใช้งานของหน่วยความจ�าหลกั	หน่วยความจ�าหลกัประกอบด้วยชปิทีอ่าจจะมมีากกว่าหนึง่
ชปิบนเมนบอร์ด	ใช้ส�าหรบัเกบ็ข้อมลูและค�าสัง่ในขณะทีห่น่วยประมวลผลแปลความหมายและประมวลผล
ข้อมูลหรอืค�าสัง่เหล่านัน้	ระบบปฏบิตักิารจะจดัสรรหรอืก�าหนดข้อมลูและค�าสัง่ไปยงัพืน้ทีข่องหน่วยความ
จ�าหลักในขณะท่ีมกีารประมวลผล	เมือ่ประมวลผลส�าเร็จหรือไม่ได้ใช้ข้อมลูหรือค�าสัง่เหล่านัน้แล้วกจ็ะปล่อย
ข้อมูลและค�าสั่งเหล่านั้นออกจากหน่วยความจ�าหลัก

2.4.2 หน่วยความจ�าเสมือน	หน่วยความจ�าเสมอืนเป็นแนวคดิของระบบปฏบิตักิารในการ
จัดสรรส่วนหน่ึงของส่ือจัดเกบ็ข้อมลูโดยมกัจะเป็นฮาร์ดดิสก์	ท�าหน้าทีเ่ป็นพืน้ทีท่�างานเพิม่เตมิให้กบัหน่วย
ความจ�าหลัก	 ในขณะที่โปรแกรมท�างานส่วนหนึ่งของโปรแกรมจะอยู่ในหน่วยความจ�าหลัก	 ส่วนที่เหลือ
ของโปรแกรมจะอยู่บนฮาร์ดดิสก์ที่เป็นหน่วยความจ�าเสมือน	 เนื่องจากหน่วยความจ�าเสมือนช้ากว่า 
หน่วยความจ�าหลัก	คอมพิวเตอร์จะท�างานช้าในขณะที่คอมพิวเตอร์ใช้หน่วยความจ�าเสมือน

ระบบปฏิบัติการใช้พื้นท่ีของฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยความจ�าเสมือนในการแลกเปล่ียนข้อมูล	
สารสนเทศ	และค�าสัง่ระหว่างหน่วยความจ�าหลกัและแหล่งจดัเกบ็ข้อมลู	เทคนคิของการแลกเปลีย่นข้อมลู
ระหว่างหน่วยความจ�าหลักและแหล่งจัดเก็บข้อมูลเรียกว่า	 เพจจิ้ง	 ถ้าระบบปฏิบัติการใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การเพจจิง้แทนทีจ่ะประมวลผลโปรแกรมประยกุต์	จะเรยีกว่า	เกดิการแทรชชิง่	(thrashing)	เช่น	หากเวบ็
เบราว์เซอร์หยุดการตอบสนองและไฟสถานะของฮาร์ดดิสก์กระพริบซ�้าๆ	 ระบบปฏิบัติการอาจจะเกิดการ
แทรชชิ่ง

2.4.3 หน่วยความจ�าแคช	หากไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยความจ�าเสมือน	ผู้ใช้ระบบปฏิบัติ
การไมโครซอฟท์วินโดวส์สามารถเพิ่มขนาดของหน่วยความจ�า	 โดยการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ใน
อุปกรณ์หน่วยความจ�าแฟลชแบบถอดได้เป็นพื้นที่ส่วนเพิ่มให้กับหน่วยความจ�าแคชด้วยโปรแกรม 
วินโดวส์เรดดีบูสต์	(Windows	ReadyBoost)	การใช้โปรแกรมวินโดวส์เรดดีบูสต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่า
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เม่ือเทียบกับหน่วยความจ�าเสมือนของฮาร์ดดิสก์	 เนื่องจากระบบปฏิบัติการเข้าถึงอุปกรณ์หน่วยความ 
จ�าแฟลช	เช่น	ยเูอสบแีฟลชไดรฟ์หรอืการ์ดหน่วยความจ�าได้รวดเรว็มากกว่าการเข้าถงึฮาร์ดดสิก์	เป็นต้น

2.5 การประสานการท�างาน ระบบปฏิบัติการเป็นผู้ก�าหนดล�าดับของงาน	 (task)	 ที่จะประมวล
ผลงานเป็นการปฏิบติัการทีห่น่วยประมวลผลต้องบริหารจดัการ	งานประกอบด้วยการรับข้อมลูจากอปุกรณ์
อินพุต	ประมวลผลค�าสั่ง	ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เอาต์พุต	และการถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลไปยัง
หน่วยความจ�าหลัก	และจากหน่วยความจ�าหลักไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูล

ระบบปฏิบัติการส�าหรับผู้ใช้หลายคนอาจจะไม่ได้ให้บริการงานแบบมาก่อน-ได้ก่อนเสมอไป	 
บางครั้งผู้ใช้คนหนึ่งอาจจะมีความส�าคัญสูงกว่าผู้ใช้อื่นๆ	ในกรณีนี้ระบบปฏิบัติการจะปรับตารางเวลาของ
งานให้ไปปฏิบัติงานของผู้ใช้ดังกล่าว

บางครั้งอุปกรณ์อาจจะไม่ว่างเนื่องจากประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เมื่อได้รับงานที่สอง	ซึ่ง
เกดิขึน้เนือ่งจากหน่วยประมวลผลด�าเนนิงานในอัตราทีเ่ร็วมากกว่าความเร็วของอปุกรณ์ต่อพ่วง	เช่น	หน่วย
ประมวลผลส่งเอกสาร	5	ฉบบัไปยงัเคร่ืองพิมพ์	แต่เคร่ืองพมิพ์สามารถพมิพ์เอกสารเพยีงหนึง่ฉบบัในเวลา
ใดๆ	และสามารถจัดเก็บเอกสารที่จะพิมพ์ได้มากเท่าที่หน่วยความจ�าของเครื่องพิมพ์สามารถจัดเก็บได้

ในขณะที่รอให้อุปกรณ์ว่าง	ระบบปฏิบัติการจะวางงานลงในบัฟเฟอร์	บัฟเฟอร์คือส่วนของหน่วย
ความจ�าหลกัหรอืพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูทีเ่ก็บงานไว้เพือ่รอถ่ายโอนจากอปุกรณ์อนิพตุหรอืส่งออกไปยงัอปุกรณ์
เอาต์พุต

ระบบปฏบิตักิารนยิมใช้บฟัเฟอร์ส�าหรบัการพมิพ์เอกสาร	กระบวนการนีเ้รียกว่า	สปูลล่ิง	(spooling)	
เอกสารที่จะพิมพ์จะส่งไปยังบัฟเฟอร์แทนการส่งไปยังเคร่ืองพิมพ์ทันที	 หากเคร่ืองพิมพ์ไม่มีหน่วยความ
จ�าภายในของตัวเองหรอืหน่วยความจ�าเตม็	บฟัเฟอร์ของระบบปฏบิตักิารจะเกบ็เอกสารทีก่�าลงัรอพมิพ์ไว้
ขณะที่เครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสารด้วยเทคนิคสปูลลิ่ง	 หน่วยประมวลผลจะสามารถแปลความหมายและ
ประมวลผลค�าสั่งอ่ืนๆ	 อย่างต่อเนื่องขณะที่เครื่องพิมพ์ก�าลังพิมพ์งาน	 วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถท�างาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานอื่นๆ	ในขณะที่เครื่องพิมพ์ก�าลังพิมพ์งาน

บัฟเฟอร์จะจัดการด้วยคิว	 งานพิมพ์หลายๆ	 งานจะอยู่ในคิวของบัฟเฟอร์โปรแกรมที่เรียกว่า	 
ปรนิท์สปลูเลอร์	(print	spooler)	จะดกัจบัเอกสารจากระบบปฏบิตักิารและน�าไปวางลงในควิ	ปกตริายการ
แรกในคิว	คือเอกสารที่ก�าลังพิมพ์	ส่วนตั้งแต่รายการที่	 2	 เป็นต้นไป	เป็นเอกสารก�าลังรอพิมพ์	 ในระบบ
ปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	 สามารถตรวจสอบคิวการพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ที่เช่ือมต่ออยู ่กับ
คอมพิวเตอร์	ดังภาพที่	10.7
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ภาพที่ 10.7 ตัวอย่างคิวการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์

2.6 การก�าหนดค่าอปุกรณ์ ระบบปฏบิตักิารจะสือ่สารกบัอปุกรณ์ต่างๆ	ได้จะต้องตดิตัง้และก�าหนด
ค่าโปรแกรมที่เรียกว่า	โปรแกรมขับอุปกรณ์หรือไดรเวอร์

ไดรเวอร์คอื	โปรแกรมขนาดเลก็ทีบ่อกวิธกีารสือ่สารกบัอุปกรณ์เฉพาะให้กบัระบบปฏบิติัการ	แต่ละ
อุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์	 เช่น	 เมาส์	 คีย์บอร์ด	 จอภาพ	 เครื่องพิมพ์	 และสแกนเนอร์	 เป็นต้น	 มีชุดค�าสั่ง
เฉพาะของตวัเอง	จงึต้องมไีดรเวอร์เฉพาะของตวัเอง	เมือ่บตูเครือ่งคอมพวิเตอร์	ระบบปฏบิตักิารจะโหลด
ไดรเวอร์อุปกรณ์แต่ละตัวนั้น

หากต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์	เช่น	เครื่องพิมพ์	หรือสแกนเนอร์	เป็นต้น	ไดรเวอร์ของ
อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องติดตั้งก่อนที่จะสามารถใช้อุปกรณ์	แต่ปัจจุบันอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่
สนบัสนนุระบบปลัก๊แอนด์เพลย์	(plug	and	play)	ท�าให้สามารถใช้งานอปุกรณ์ใหม่ทีต่่อเข้ากบัคอมพวิเตอร์
ได้ทันที

2.7 การสร้างการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต	 ระบบปฏิบัติการมักจะจัดให้มีวิธีการสร้างการเชื่อมต่อ
อนิเทอร์เนต็	ตวัอย่างเช่น	ระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วินโดวส์มตีวัช่วยการต้ังค่าการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็	
ซึง่แนะน�าผูใ้ช้ผ่านขัน้ตอนของการตัง้ค่าการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์และผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เนต็	
ภาพที่	 10.8	 ตัวอย่างหน้าจอส�าหรับการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์
วินโดวส์	8
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ภาพที่ 10.8 ตัวอย่างหน้าจอการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8

2.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างาน	 ระบบปฏิบัติการมักจะมีโปรแกรมตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท�างาน	 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประเมินและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

ก)	ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	7	 									ข)	ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	8

ภาพที่ 10.9 โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

ข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างาน	 ช่วยให้ผู้ใช้และผู้บริหารสามารถระบุ
ปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากร	เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานทรพัยากรได้	เช่น	หากคอมพวิเตอร์ท�างาน
ช้ามาก	 ตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยความจ�าของคอมพิวเตอร์ถูกใช้จนถึงระดับสูงสุด	 ดังนั้นจึงควรติดต้ัง
หน่วยความจ�าเพิ่มเติม
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2.9  การจัดการไฟล์และโปรแกรมอรรถประโยชน์อ่ืนๆ	 ระบบปฏิบัติการมีความสามารถในการ
จัดการไฟล์	 การค้นหาไฟล์	 การดูภาพ	 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต	 การถอนการติดตั้งโปรแกรม	 การท�าความสะอาดดิสก์	 การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์	 
การส�ารองและกู้คืนข้อมูล	เป็นต้น	ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดให้ตอนที่	10.3

2.10 การอัปเดตโปรแกรมโดยอัตโนมัติ	 โปรแกรมที่ได้รับนิยมจ�านวนมาก	 รวมทั้งระบบปฏิบัติ
การส่วนใหญ่	มีคุณสมบัติการอัพเดตอัตโนมัติ	(automatic	update)	ที่ท�าให้สามารถอัพเดตโปรแกรมได้
โดยอัตโนมัติ	ส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร	การอพัเดตเหล่านีจ้ะเป็นการแก้ไขข้อผดิพลาดในการเขยีนโปรแกรม	
การปรับปรุงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	 การปรับเปลี่ยนไดรเวอร์	 การเข้าถึงคอมโพเนนต์ใหม่	 หรือ 
การอัปเดตโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์	เช่น	เว็บเบราเซอร์หรือโปรแกรมอีเมล	เป็นต้น

ผู้ผลิตโปรแกรมหลายแห่งมีการอัพเดตโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีส�าหรับผู้ใช้ที่ได้ 
ลงทะเบยีนไว้หรอืผูใ้ช้ใหม่ทีต้่องการเริม่ต้นใช้งานโปรแกรม	ส�าหรบัระบบปฏิบตักิารจะมกีารแจ้งเตอืนผูใ้ช้
โดยอัตโนมัติเม่ือมีการอัพเดตโปรแกรม	 นอกจากนี้	 ยังสามารถก�าหนดค่าเพ่ือให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง
โปรแกรมที่มีการอัพเดตโดยอัตโนมัติ	 ส่วนผู้ใช้ที่ไม่ได้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถอัปเดตโปรแกรมจาก
แผ่นซีดีหรือดีวีดี

2.11 การควบคุมเครือข่าย	 ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อท�างานกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย	
เรียกว่า	ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่จัดระเบียบและประสานงานวิธีการเข้าถึงโดย
ผู้ใช้หลายคนและใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายร่วมกัน	 ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วยฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร	์
ข้อมูล	และสารสนเทศ	ระบบปฏบิตักิารเครือข่ายช่วยให้ผูใ้ช้หลายคนใช้เคร่ืองพมิพ์	อนิเทอร์เนต็	ไฟล์	และ
โปรแกรมร่วมกัน

ผูด้แูลระบบเครอืข่ายซึง่เป็นผูดู้แลการด�าเนนิงานของเครอืข่ายทัง้หมด	ใช้ระบบปฏบิตักิารเครอืข่าย
ในการเพ่ิมและลบผูใ้ช้	เครือ่งคอมพวิเตอร์ไคลเอนต์	และอปุกรณ์อืน่ๆ	ของเครอืข่าย	ผูด้แูลระบบเครอืข่าย
ยังใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายติดตั้งซอฟต์แวร์และบริหารความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายด้วย

2.12 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะมีบัญชีผู้ดูแล
ระบบทีช่่วยให้สามารถเข้าถงึไฟล์และโปรแกรมท้ังหมดในคอมพวิเตอร์หรือเครือข่าย	ตดิตัง้โปรแกรม	และ
ก�าหนดค่าท่ีมีผลต่อผู้ใช้ท้ังหมดในเครือ่งคอมพวิเตอร์หรือเครือข่าย	การก�าหนดค่าดงักล่าวรวมถึงการสร้าง
บัญชีผู้ใช้และการก�าหนดสิทธิ์	โดยผู้ดูแลเครือข่ายจะก�าหนดบัญชีผู้ใช้ให้ผู้ใช้แต่ละคน	และก�าหนดสิทธิ์ให้
สามารถเข้าถงึทรพัยากรบางอย่างได้	ภาพที	่10.10	เป็นตวัอย่างการใช้บญัชผีูใ้ช้ลงชือ่เข้าใช้ระบบคอมพวิเตอร์
หรือเครือข่าย
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ภาพที่ 10.10 หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์

บัญชีผู้ใช้แต่ละคนจะประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านเป็นชุดของตัวอักขระ
ที่ไม่ซ�้ากับผู้ใช้อื่น	โดยก�าหนดจากข้อความ	ตัวอักษร	หรือตัวเลข	ส�าหรับระบุผู้ใช้เฉพาะคน	ผู้ใช้หลายคน
น�าชื่อและนามสกุลรวมกันเป็นชื่อผู้ใช้	 เช่น	ผู้ใช้ชื่อ	Suwan	Wongmai	อาจก�าหนด	Suwan.Won	 เป็น
ชื่อผู้ใช้ของตนเอง	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์	 ต้องไม่ให้
ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน	 รหัสผ่านจะทราบเฉพาะผู้ใช้ท่ีเป็นเจ้าของเท่านั้น	 ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรบางอย่าง
ของเครื่องคอมพิวเตอร์

บางระบบปฏบิตักิารอนญุาตให้ผูด้แูลระบบคอมพวิเตอร์หรอืเครอืข่ายก�าหนดรหสัผ่านให้กบัไฟล์
และค�าสั่ง	ซึ่งเป็นการจ�ากัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์

ในกรณีของการลงช่ือเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเม่ือผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่าน	 คอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่จะซ่อนตัวอักขระจริงของรหัสผ่านไว้	 โดยแสดงเป็นตัวอักขระอื่น	 เช่น	 เครื่องหมายดอกจัน	 (*)	
หรือจุด	 หลังจากป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	 ระบบปฏิบัติการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ท่ีได้รับ
อนญุาต	ถ้าชือ่และรหสัผ่านตรงกนัระบบปฏบิตักิารจะอนญุาตให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถงึได้	ถ้าชือ่และรหสัผ่าน
ไม่ตรงกัน	ระบบปฏิบัติการจะปฏิเสธการเข้าถึงไปยังผู้ใช้

ระบบปฏิบัติการจะบันทึกการเข้าสู่ระบบทั้งส�าเร็จและไม่ส�าเร็จลงในไฟล์	 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์หรอืเครอืข่ายตรวจสอบการใช้หรอืพยายามทีจ่ะใช้คอมพวิเตอร์	ผูบ้รหิารยงัใช้ไฟล์ดงักล่าวใน
การตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์	นอกจากนี้	เพื่อป้องกันข้อมูลที่ส�าคัญและข้อมูลขณะที่เดินทางผ่าน
เครอืข่าย	ระบบปฏบิตักิารอาจมีการเข้ารหสัข้อมลู	การเข้ารหสัเป็นกระบวนการของการเข้ารหสัข้อมลูและ
สารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ได้	 ผู้ดูแลระบบสามารถก�าหนดให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสขณะที่ข้อมูลเดิน
ทางผ่านเครอืข่ายเพือ่ป้องกนัผูใ้ช้ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตมาอ่านข้อมลู	เมือ่ผูใ้ช้ทีม่สีทิธิม์าอ่านข้อมลู	ข้อมลูกจ็ะ
ถูกถอดรหัสหรือแปลงกลับเข้ามาในรูปแบบที่อ่านได้



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-29ซอฟต์แวร์ระบบ

3.  ประเภทของระบบปฏิบัติการ
ในปัจจุบัน	ระบบปฏิบัติการแบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ	ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล	ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	และระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว
3.1 ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 เป็นระบบปฏิบัติการส�าหรับใช้งาน

กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	เช่น	ดอส	(DOS)	วินโดวส์	3.x	(Windows	3.x)	วินโดวส์	95	(Windows	
95)	วินโดวส์เอ็นทีเวิร์คสเตชั่น	(Windows	NT	Workstation)	วินโดวส์	98	(Windows	98)	วินโดวส์	
2000	 โปรเฟสช่ันนัล	 (Windows	 2000	 Professional)	 วินโดวส์มี	 (Windows	ME)	 วินโดวส์เอ็กซ์พ	ี
(Windows	XP)	วินโดวส์วิสตา	(Windows	Vista)	วินโดวส์	7	(Windows	7)	แมคโอเอสเท็น	(Mac	
OS	X)	ยูนิกซ์	(UNIX)	และลินุกซ์	(Linux)	เป็นต้น	ดังรายละเอียดในเรื่องที่	10.2.2

3.2 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	 เป็นระบบปฏิบัติการส�าหรับการใช้งานกับเคร่ืองระดับเซิร์ฟเวอร	์
เช่น	 วินโดวส์เอ็นทีเซิร์ฟ์เวอร์	 (Windows	NT	 Server)	 วินโดวส์	 2000	 เซิร์ฟเวอร์	 (Windows	 2000	
Server)	 วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	 2003	 (Windows	 Server	 2003)	 วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	 2008	 (Windows	
Server	 2008)	 วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	 2012	 (Windows	Server	 2012)	 ยูนิกซ์	 (UNIX)	 ลินุกซ์	 (Linux)	
และโซลาริส	(Solaris)	เป็นต้น	ดังรายละเอียดในเรื่องที่	10.2.3

3.3 ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ฝ ังตัวอยู ่บนเครื่องจักร	 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์	 หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ท	 เช่น	 วินโดวส์โฟน	 (Windows	 Phone)	 ไอโอเอส	 (iOS)	 
แอนดรอยด์	(Android)	แบล๊กเบอร์รี	่(BlackBerry)	และลนุิกซ์แบบฝังตวั	(Embedded	Linux)	เป็นต้น	
ดังรายละเอียดในเรื่องที่	10.2.4

กิจกรรม 10.2.1

1.		จงอธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการ
2.	 ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่มีหน้าที่อะไรบ้าง
3.	 ระบบปฏิบัติการแบ่งเป็นกี่ประเภท	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.2.1

1.	 ระบบปฏิบัติการ	 หมายถึง	 โปรแกรมท่ีท�าหน้าที่ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ 
พืน้ฐานของเครือ่งคอมพวิเตอร์	กล่าวคอื	ควบคมุและจดัการเกีย่วกบัการใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์	เช่น	พืน้ทีด่สิก์	
หน่วยความจ�า	และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	รวมถึงจัดสรรเวลาการท�างานของหน่วยประมวลผลกลาง

2.	 ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการเปิดและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 การจัดเตรียมส่วน
ตดิต่อผูใ้ช้	การจดัการโปรแกรม	การจดัการหน่วยความจ�า	การประสานการท�างาน	การก�าหนดค่าอปุกรณ์	
การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างาน	 การจัดการไฟล์และโปรแกรม
อรรถประโยชน์อ่ืนๆ	การอปัเดตโปรแกรมโดยอตัโนมตั	ิการควบคมุเครือข่าย	และการบริหารความมัน่คงปลอดภยั

3.	 ระบบปฏบิตักิารแบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ	ระบบปฏบิตักิารส�าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล	
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	และระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว
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เรื่องท่ี 10.2.2

ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลหรอืคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊	สามารถรองรับผูใ้ช้งานเพยีงคนเดยีว	กล่าวคอืเป็นระบบ
ปฏบัิตกิารของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีท่�างานโดยไม่มีการเชือ่มต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอืน่	แต่ปัจจบุนั
ระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ขยายขีดความสามารถให้รองรับการเช่ือมต่อกัน
เป็นระบบเครอืข่ายได้	ระบบปฏบิตักิารส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล	ทีจ่ะกล่าวถงึคอื	ระบบปฏบิตัิ
การไมโครซอฟท์วินโดวส์	(Microsoft	Windows)	ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์	(Unix)	และระบบปฏิบัติการ
ลินุกซ์	(Linux)

1.  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ (Microsoft Windows)
ในปี	 พ.ศ.	 2523	 บริษัทไมโครซอฟท์ได้สร้างระบบปฏิบัติการเอ็มเอส-ดอส	 (MS-DOS)	 หรือ

เรียกสั้นๆ	ว่า	ดอส	ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	การใช้งานดอสจะต้องพิมพ์ค�าสั่งเพื่อให้ท�างาน
ตามทีต้่องการ	 ไม่มภีาพกราฟิกให้ใช้งาน	ท�าให้ตดิต่อกบัผูใ้ช้ไม่สะดวก	 เพราะผูใ้ช้ต้องจ�าและพมิพ์ค�าส่ังให้ 
ถกูต้องโปรแกรมจงึจะท�างาน	บรษัิทไมโครซอฟท์จงึได้พฒันาระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์ขึน้มา

ในปี	 พ.ศ.	 2528	 ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	 เวอร์ชัน	 1.0	 และพัฒนา 
เรื่อยมาจนถึงเวอร์ชัน	3.0	ในปี	พ.ศ.	2533	และเวอร์ชัน	3.1	ในปี	พ.ศ.	2535	ทั้ง	2	เวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก	 มีการท�างานแบบกราฟิก	 ท�าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างมาก	 นอกจาก
ท�างานแบบกราฟิกแล้วยงัท�างานแบบหลายงานพร้อมกนัหรอืมลัตทิาสกิง้	(multitasking)	แต่ยงัคงท�างาน
ในลักษณะผู้ใช้คนเดียว	(single	user)	และอาศัยดอสในการท�างาน

ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้	(user	interface)	เรียกว่า	ส่วนติดต่อ
ผูใ้ช้แบบกราฟิกหรอืจยีไูอ	ซึง่มกีารเเสดงผลเป็นรปูภาพและใช้สญัลกัษณ์ในรปูแบบเมนแูละไอคอนในการ
สั่งงานคอมพิวเตอร์แทนการพิมพ์ค�าสั่งทีละบรรทัด	 ท�าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายข้ึน	 ทั้งยังมีสีสันที่
ท�าให้ซอฟต์แวร์น่าใช้งานมากขึ้น	 ปัจจุบันระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้
รับความนิยมสูงมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	ทั้งนี้นอกจากใช้งานได้ง่ายดังที่กล่าวมาข้างต้นเเล้ว	
ยงัเป็นเพราะหลงัจากท่ีบริษทัไมโครซอฟท์ได้ผลิตระบบปฏิบติัการน้ีออกสู่ตลาดเเล้ว	ยงัได้พฒันาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ทีส่ามารถใช้งานบนระบบปฏบิติัการนีข้ึน้หลายประเภท	เช่น	ซอฟต์เเวร์ประมวลผลค�า	ซอฟต์เเวร์
ตารางท�าการ	 ซอฟต์เเวร์เพื่อการน�าเสนอ	 เป็นต้น	 ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างานของผู้ใช้ใน
ทุกๆ	ด้าน	ซึ่งท�าให้เกิดการใช้งานที่เเพร่หลายในปัจจุบัน

ตวัอย่างระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วินโดวส์ส�าหรบัใช้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลทีพ่ฒันา
หลงัจากไมโครซอฟท์วนิโดวส์	3.0	เช่น	ไมโครซอฟท์วนิโดวส์	95	ไมโครซอฟท์วนิโดวส์	98	ไมโครซอฟท์
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วินโดวส์	2000	ไมโครซอฟท์วินโดวส์เอกซ์พี	ไมโครซอฟท์วินโดวส์วิสต้า	ไมโครซอฟท์วินโดวส์	7	ไมโคร
ซอฟท์วินโดวส์	8	และไมโครซอฟท์วินโดวส์	10	เป็นต้น

ภาพที่ 10.11 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 10
ท่ีมา:		http://www.pcworld.com/article/2689230/hands-on-with-microsofts-new-windows-10-ui-changes-that-look-

great-at-first-blush.html	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

ข้อดีของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	เช่น
1.		ใช้งานง่าย
2.		มีโปรแกรมที่พัฒนาส�าหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์จ�านวนมาก
3.		ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เวอร์ชันใหม่เข้ากันได้กับเวอร์ชันเก่า
4.		รองรับฮาร์ดแวร์จ�านวนมากและฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ
5.		มีคุณสมบัติปลั๊กแอนด์เพลย์	(plug	and	play)
6.		มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ
7.		มีผู้ใช้จ�านวนมาก	ท�าให้เมื่อเกิดปัญหา	สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	เช่น
1.		ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ
2.		ไม่เปิดเผยซอร์สโค้ด
3.		ความมั่นคงปลอดภัยต�่า	มีช่องโหว่
4.		ติดไวรัสได้ง่าย
5.		ราคาแพง
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6.		อาจไม่รองรับฮาร์ดแวร์รุ่นเก่า
7.		บางโปรแกรมไม่รองรับไฟล์ของโปรแกรมรุ่นเก่า	หรือรับรองที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

2.  ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการท่ีเป็นเทคโนโลยีแบบเปิด	 (open	 system)	 ซึ่งเป็น

แนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้องผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่ง	นอกจากนี้ยูนิกซ์ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้
งานในลักษณะมีผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน	 เรียกว่า	 มัลติยูสเซอร์	 (multiuser)	 และสามารถท�างานได้
หลายงานพร้อมกันที่เรียกว่า	มัลติทาสกิ้ง

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีต้นก�าเนิดจากห้องปฏิบัติการวิจัยเบลล์	 (Bell)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
โดยเคน	ทอมป์สัน	(Ken	Thompson)	และ	เดนนิส	ริทชี่	(Dennis	Ritchie)	โดยมีที่มาโดยสรุป	คือ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์	(Massascusetts	Institute	of	Technology	หรือ	MIT)	
ห้องปฏิบัติการวิจัยเบลล์ของบริษัทเอทีแอนด์ที	 (AT&T)	 และบริษัทจีอี	 (General	 Electric	 หรือ	GE)	
ร่วมกันวิจัยระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า	 มัลติกส์	 (Multics	 ย่อมาจาก	Multiplexed	 Information	 and	
Computing	Service)	ในปี	พ.ศ.	2503	เพือ่พฒันาระบบปฏบิตักิารส�าหรบัคอมพวิเตอร์เมนเฟรมรุน่	GE	
645	โดยให้ระบบปฏบัิตกิารนีม้คีวามสามารถท�างานแบบโต้ตอบ	(interactive)	มีระบบอ�านวยความสะดวก
ต่อการใช้ไฟล์และข้อมลูร่วมกนัได้แต่เกดิปัญหาหลายประการ	จนกระทัง่ห้องปฏบิตักิารวจิยัเบลล์ได้ลาออก
จากโครงการ	แต่โครงการกย็งัด�าเนนิการต่อโดยเคน	ทอมป์สนั	และเดนนสิ	รทิชี	่ซึง่ท�างานกบัห้องปฏบิตัิ
การวิจัยเบลล์พร้อมๆ	กันไปด้วย

ต่อมาเคนและเดนนิสได้ร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อท�างานบนเครื่อง	PDP-7	และใช้
ชือ่ว่า	ระบบปฏบิติัการยนูกิส์	(UNICS	ย่อมาจาก	Uniplexed	Information	and	Computing	System)	
เนือ่งจากว่าการออกเสยีงสามารถสะกดได้หลายแบบและพบปัญหาชือ่ใกล้เคยีงกบัระบบมลัตกิส์	ภายหลงั
จึงเปลี่ยนชื่อเป็นยูนิกซ์	(Unix)

หลังจากนั้นทั้งสองได้พัฒนามาเป็นเวอร์ชัน	2	เพื่อท�างานบนเครื่องรุ่น	PDP-11/20	โดยใช้ภาษา
แอสเซมบลี	 (Assembly)	 และได้พัฒนาปรับปรุงด้วยภาษาซี	 (ภาษาซีพัฒนาที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเบลล์
เช่นกัน	 เพื่อท�างานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์)	และเผยแพร่ไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ	ด้วยเวอร์ชัน	6	ในปี	
พ.ศ.	2519

ในปี	 พ.ศ.	 2522	 เวอร์ชัน	 7	 ก็ถูกพัฒนาออกมา	 ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์รุ่น
ใหม่ๆ	 หลังจากน้ันบริษัท	AT&T	 ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของห้องปฏิบัติการวิจัยเบลล์ได้เป็นผู้รับผิดชอบและ
ควบคุมการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์	 ดังนั้นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ค้าแทนที่จะเป็นเครื่องมือส�าหรับการวิจัย	 บริษัท	 AT&T	 ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ออกมาใช้งาน
ภายนอกภายใต้ชื่อ	ซิสเต็มทรี	(System	III)	ในปี	พ.ศ	2525	และปี	พ.ศ.	2526	ได้ออกระบบปฏิบัติการ
ซิสเต็มไฟว์	(System	V)	และพัฒนามาเรื่อยๆ	จนได้รับความนิยมในปัจจุบัน

หลังจากนั้นมีผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เพิ่มขึ้นมา	เช่น	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เบิร์กลีย์	
(University	of	California	at	Berkley)	พัฒนาระบบปฏบิติัการบเีอสดี	(BSD)	บริษัทซนัไมโครซสิเตม็ส์
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พัฒนาระบบปฏิบัติการซันโอเอส	(SunOS)	และโซลาริส	(Solaris)	บริษัท	DEC	พัฒนาระบบปฏิบัติการ
ยูเอลทริกซ์	 (Ultrix)	 และเปลี่ยนชื่อเป็นเอเอสเอฟวัน	 (OSF/1)	 บริษัทไมโครซอฟท์พัฒนาระบบปฏิบัติ
การซีนิกซ์	 (XENIX)	 บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาระบบปฏิบัติการเอไอเอกซ์	 (AIX)	 แต่ไม่ว่าจะเป็นค่ายใด
ก็ตาม	ต่างยึดแนวทางของระบบปฏิบัติการบีเอสดี	หรือไม่ก็ระบบปฏิบัติการซิสเต็มไฟว์ทั้งนั้น

ปัจจบุนัระบบปฏบิตักิารยนูกิซ์เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน	(registered	trademark)	ของ
หน่วยงานที่ช่ือดิโอเพนกรุ๊ป	 (The	Open	Group)	 ซึ่งจะท�าการก�าหนดและรับรองมาตรฐานของระบบ
ปฏิบัติการยูนิกซ์

ข้อดีของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทั่วไป	เช่น
1.		เป็นระบบท�างานหลายงานพร้อมกัน	(multitasking)	อย่างสมบูรณ์
2.		มีระบบหน่วยความจ�าเสมือนที่มีประสิทธิภาพ
3.		มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ
4.		มีค�าสั่งให้ใช้งานจ�านวนมาก
5.		มีประบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ
6.		ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ได้หลายประเภท
7.		มีประสิทธิภาพการท�างานสูง
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทั่วไป	เช่น
1.		มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานยาก
2.		ต้องจ�าค�าสั่งและวิธีการใช้ได้
3.		ซับซ้อน	ต้องเรียนรู้อย่างสูง	จึงจะใช้งานได้
4.		โปรแกรมใช้งานมีน้อย
5.		ไม่รองรับโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สามารถใช้งานได้กับทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 ใน

หัวข้อนี้จะยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 คือระบบปฏิบัติการแมค	
(Mac)	และระบบปฏิบัติการพีซีบีเอสดี	(PC-BSD)

2.1 ระบบปฏิบัติการแมค (Mac)	 ระบบปฏิบัติการแมคเริ่มต้นมาจากระบบปฏิบัติการแอปเปิล
แมคอินทอช	 (Apple	Macintosh)	ที่สร้างขึ้นส�าหรับใช้งานบนเครื่องแมคอินทอชในปี	 พ.ศ.	 2527	 โดย
สร้างข้ึนบนพ้ืนฐานระบบปฏบิติัการยนูกิซ์	และเพือ่ใช้งานกบัเฉพาะเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของบริษทัแอปเปิล
โดยเฉพาะเท่านั้น	เครื่องของบริษัทอื่นหรือเครื่องที่ประกอบขึ้นมาเองไม่สามารถที่จะใช้ระบบปฏิบัติการนี้
ได้	เน่ืองจากใช้ระบบการประมวลผลทีไ่ม่เหมอืนกนั	ต่อมาภายหลงัได้มกีารเปลีย่นชือ่เป็นระบบปฏบิตักิาร
แมคหรือแมคโอเอส	(Mac	OS)	รุ่นล่าสุดคือ	Mac	OS	X	(ปี	พ.ศ.	2558)

ระบบปฏบิตักิารแมคเป็นระบบปฏบิตักิารท่ีท�างานหลายงานพร้อมกนั	มีส่วนตดิต่อผูใ้ช้แบบกราฟิก	
(GUI)	รายแรกทีป่ระสบความส�าเรจ็ในเชิงพาณชิย์	ผ่านการออกแบบเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ง่าย	ในขณะ
เดียวกันก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ข้อดีของระบบปฏิบัติการแมค	เช่น
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1.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
2.		ประมวลผลได้รวดเร็ว
3.		มีความเสถียรสูง
4.		เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของแอปเปิลได้เป็นอย่างดี
5.		มีเทคโนโลยีการแสดงผลที่ดีเยี่ยม
6.		ส่วนติดต่อผู้ใช้สวยงาม
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการแมค	เช่น
1.		ปรับแต่งได้น้อย
2.		ติดตั้งได้เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล
3.		ราคาแพง
4.		เหมาะกับเฉพาะงานกราฟิก
5.		การอัพเกรดยุ่งยาก
6.		มีโปรแกรมใช้งานไม่มาก

ภาพที่ 10.12 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ Mac OS X
ท่ีมา:	http://ghostlin.deviantart.com/art/Mac-OS-X-10-5-2-Leopard-81515734	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

2.2 ระบบปฏิบัติการพีซีบีเอสดี (PC-BSD)	ระบบปฏิบัติการ	PC-BSD	เป็นระบบปฏิบัติการที่
ใช้ส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลทีพ่ฒันามาจากระบบปฏบิตักิารฟรบีเีอสด	ี(FreeBSD)	ซึง่จะกล่าว
ถึงในเรื่องที่	10.2.3	ระบบปฏิบัติการ	PC-BSD	เริ่มต้นขึ้นในปี	พ.ศ.	2548	โดยคริส	มัวร์	(Kris	Moore)	
น�าเสนอระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเบต้ารุ่นแรกของ	 FreeBSD	 ส�าหรับการใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
ส่วนบคุคล	มีคณุสมบตัพิืน้ฐานต่างๆ	ส�าหรบัการใช้งานส่วนบคุคล	ไม่มค่ีาใช้จ่าย	และเป็นระบบปฏบิติัการ
โอเพนซอร์สที่เหมาะกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้เริ่มต้นใช้งานยูนิกซ์
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ระบบปฏบิตักิาร	PC-BSD	เน้นในด้านการใช้งานด้านส�านกังานเป็นหลกั	ตดิตัง้โปรแกรมได้ง่าย
โดยใช้รปูแบบกราฟิก	ง่ายต่อการใช้งาน	มรีะบบการบรหิารจดัการซอฟต์แวร์แบบกราฟิก	และมแีผงควบคมุ	
(control	panel)	ส�าหรับจัดการโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ

ระบบปฏิบัติการ	PC-BSD	ปรับแต่งมาจากระบบปฏิบัติการ	FreeBSD	แต่ยังคงความสามารถ
ของระบบปฏิบัติการ	 FreeBSD	 ไว้เช่นเดิม	 จึงเสมือนมีระบบปฏิบัติการ	 FreeBSD	 ที่ท�างานได้อย่าง
สมบูรณ์	ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ	PC-BSD	เวอร์ชัน	10	(ปี	พ.ศ.	2558)	ดังภาพที่	10.13

ภาพท่ี 10.13 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ PC-BSD
ท่ีมา:	http://archive.news.softpedia.com/news/PC-BSD-1-1-Released-25520.shtml	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

ข้อดีของระบบปฏิบัติการพีซีบีเอสดี	เช่น
1.		ท�างานได้รวดเร็ว
2.		มีความเสถียร
3.		มีความมั่นคงปลอดภัย
4.		ใช้งานได้ฟรี
5.		เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
6.		มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่น่าใช้
7.		ติดตั้งและถอนโปรแกรมได้ง่าย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการพีซีบีเอสดี	เช่น
1.		โปรแกรมใช้งานมีน้อย
2.		มีคนใช้งานน้อย	ท�าให้เมื่อเกิดปัญหา	จะแก้ไขปัญหาได้ช้า
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3.  ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
ในปี	 พ.ศ.	 2530	 ศาสตราจารย์แอนดรูว์	 ทาเนนบาวม์	 (Andrew	 S.	 Tanenbaum)	 ได้พัฒนา

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ส�าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	 โดยให้ช่ือว่า	 ระบบปฏิบัติการมินิกซ์	 (Minix)	
และยงัแจกซอร์สโค้ดฟรใีห้แก่นักวิจัยเพ่ือน�าไปพัฒนาต่อ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2532	นกัศกึษาภาควชิาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ	 (University	of	Helsinki)	ประเทศฟินแลนด์	ชือ่	 ลีนสุ	ทอร์วัลดล์	
(Linus	 Trovalds)	 ได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการมินิกซ์เพ่ือใช้ในการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ	 เนื่องจาก
เหน็ว่าระบบปฏบิตักิารมนิกิซ์	ยงัมคีวามสามารถไม่เพยีงพอ	จงึออกแบบและเขยีนค�าสัง่ขึน้ใหม่และอ้างองิ
กับระบบปฏิบัติการมินิกซ์	 โดยมีการเพ่ิมระบบสลับงาน	 (task	 swap)	 ปรับปรุงไฟล์	 มีการสนับสนุน
ฮาร์ดแวร์มากขึ้น	แล้วให้ชื่อระบบปฏิบัติการนี้ว่า	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

ต่อมาลีนุสได้ชักชวนให้โปรแกรมเมอร์คนอื่นๆ	 มาช่วยกันพัฒนาต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 โดยที่
ลีนุสจะเป็นคนรวบรวม	 ตรวจสอบ	 และแจกจ่ายงานให้กับโปรแกรมเมอร์ในที่ต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมทั้งแจก
จ่ายให้ผูท้ีส่นใจช่วยทดลองใช้	และทดสอบหาข้อผิดพลาดด้วย	จดุทีน่่าสนใจคือ	ทกุคนต่างท�างานโดยไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนให้แต่อย่างใด	ด้วยความอยากเหน็ผลงานประสบความส�าเร็จ	เพยีงแต่มีเง่ือนไขว่างาน
ที่เสร็จแล้ว	 จะต้องเผยแพร่แก่สาธารณะโดยไม่คิดค่าตอบแทน	ท�าให้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์มีซอฟต์แวร์
สนับสนุนเป็นจ�านวนมาก	และส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีราคาถูก	หรือฟรี

ข้อดีของระบบปฏิบัติการลินุกส์ทั่วไป	เช่น
1.		ท�างานบนฮาร์ดแวร์ได้หลากหลาย
2.		มีความมั่นคงปลอดภัย
3.		มีความเสถียร
4.		ติดตั้งใช้งานฟรี
5.		การติดตั้งไม่ยุ่งยาก
6.		มีให้เลือกใช้งานหลายค่าย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการลินุกส์ทั่วไป	เช่น
1.		มีโปรแกรมส�าหรับใช้งานและการสนับสนุนที่จ�ากัด
2.		ใช้งานยากส�าหรับผู้เริ่มต้น	ต้องมีการเรียนรู้สูง
3.		ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงาม
4.		รองรับอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์จ�ากัด
5.		ไม่รองรับโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์
ในปัจจุบันมีการน�าระบบปฏิบัติการลินุกซ์มาใช้งานในกิจการต่างๆ	มากข้ึน	 โดยที่เน้นไปที่งาน

ด้านระบบเซร์ิฟเวอร์	และเครอืข่ายเป็นส่วนใหญ่	แต่กม็กีารประยกุต์ใช้งานระบบปฏบิตักิารเพือ่ใช้งานเป็น
เครื่องไคลเอนต์หรือใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเช่นกัน	ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ใช้งาน
เป็นระบบปฏิบัติการส่วนบุคคล	ดังนี้
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3.1 ระบบปฏิบัติการอูบุนตู เดสก์ท็อป (Ubuntu Desktop)

ระบบปฏิบัติการอูบุนตูเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	 20	ตุลาคม	พ.ศ.	2547	และพัฒนามาจนถึง
ปัจจุบัน	มีผู้ใช้งานจ�านวนมาก	อูบุนตูมีทั้งเวอร์ชันที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์และใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล	เวอร์ชันส�าหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเรียกว่า	อูบุนตู	เดสก์ท็อป

อูบนุต	ูเดสก์ทอ็ป	เป็นระบบปฏบิตักิารทีอ่อกแบบมาเพือ่ท�างานบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล	
แล็ปทอ็ปและอุปกรณ์หน้าจอสมัผสั	รุน่ปัจจบุนัออกแบบให้รองรับหน้าจอทีม่คีวามละเอยีดสูง	และปรับแต่ง
ส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

อูบุนตู	 เดสก์ท็อป	มีหน้าจอที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถท�างานได้อย่างรวดเร็ว
และถกูต้อง	บตูและเปิดโปแกรมประยกุต์ได้อย่างรวดเร็ว	เนือ่งจากไม่มโีปรแกรมท่ีไม่จ�าเป็นหรือซอฟต์แวร์
ทดลองใช้ที่ท�าให้ระบบท�างานช้า	 มีเว็บเบราเซอร์ไฟร์ฟอกซ์	 (Firefox)	 ที่ท�าให้สามารถท่องเว็บได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความเชือ่มัน่ว่าไฟล์และข้อมลูจะอยูใ่นสถานะทีป่ลอดภยั	เนือ่งจากมโีปรแกรมไฟร์วอลล์และ
โปรแกรมป้องกันไวรสัทีต่ดิตัง้มาพร้อมกบัอบูนุต	ูเดสก์ท็อป	เวอร์ชนัล่าสดุ	คือ	Ubuntu	15	(ปี	พ.ศ.	2558)

ข้อดีของระบบปฏิบัติการอูบุนตู	เดสก์ท็อป	เช่น
1.		ไฟล์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์สามารถน�ามาเปิดบนระบบปฏิบัติการอูบุนตู	

เดสก์ท็อปได้	เช่น	สามารถเปิดหรือแก้ไขเอกสารไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้
2.		มีเสถียรภาพสูง
3.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4.		เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
5.		ใช้งานฟรี
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการอูบุนตู	เดสก์ท็อป	เช่น
1.		ฮาร์ดแวร์ที่รองรับมีน้อย
2.		มีโปรแกรมใช้งานน้อย
3.		เล่นสื่อมัลติมีเดียได้จ�ากัด
4.		มีปัญหาการติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ
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ภาพท่ี 10.14 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการอูบุนตู เดสก์ท็อป
ท่ีมา:	http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ubuntu_releases	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

3.2 ระบบปฏิบัติการฟีโดรา (Fedora)	ระบบปฏิบัติการฟีโดรา	คือ	ระบบปฏิบัติการที่พัฒนามา
จากระบบปฏบิตักิารเรดแฮท	(Red	Hat)	เวอร์ชัน	9	ทีพ่ฒันาโดยบริษัท	Red	Hat	ระบบปฏบิตักิารฟีโดรา
เป็นระบบปฏบิตักิารแบบเปิดทีส่ามารถพฒันาและแก้ไขได้	ระบบปฏบัิตกิารฟีโดราเกดิขึน้ภายหลงัจากการ
ยกเลิกการพัฒนาระบบปฏิบัติการ	 Red	 Hat	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งหันไปพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
เรดแฮทเอ็นเตอร์ไพรส์ลินุกซ์	(Red	Hat	Enterprise	Linux)	ส�าหรับการใช้งานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แทน	
ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องที่	10.2.3

การพัฒนาระบบปฏิบัติการฟีโดราอยู่ภายใต้การดูแลของทีมฟีโดรา	 โปรเจ็ค	 (Fedora	 Project)	
ปัจจุบันบริษัท	Red	Hat	ยังคงให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการฟีโดรา	หากแพ็กเกตใดที่ได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมเตมิในระบบปฏบิตักิารฟีโดราแล้วท�างานได้ดแีละมีความนยิมสูง	บริษัท	Red	Hat	กจ็ะน�าแพก็เกจ 
นั้นเข้าไปใน	Red	Hat	Enterprise	Linux	รุ่นถัดไปด้วย

ระบบปฏิบัติการฟีโดรา	 มีทั้งรุ่นที่ติดตั้งเป็นระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลและส�าหรับเครือข่าย	 
ส่วนฟีโดราที่เป็นระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลเวอร์ชันล่าสุดคือ	Fedora	21	(ปี	พ.ศ.	2558)

ข้อดีของระบบปฏิบัติการฟีโดรา	เช่น
1.		บูตได้รวดเร็ว
2.		ระบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ
3.		มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่น่าใช้
4.		ติดตั้งง่าย
5.		ใช้งานฟรี
6.		มีความมั่นคงปลอดภัย
7.		เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
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ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการฟีโดรา	เช่น
1.		มักจะเป็นโปรแกรมทดลองเพื่อน�าไปรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ	Red	Hat
2.		มีโปรแกรมใช้งานไม่มาก
3.		ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างมีสมรรถนะสูง
4.		ไม่สนับสนุนไฟล์บางชนิด	เช่น	เฟลช	mp3	และ	mp4	เป็นต้น

ภาพที่ 10.15 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ Fedora
ท่ีมา:		http://smashingweb.info/fedora-21-released-download-workstation-server-and-cloud/	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	

2558.

3.3 ระบบปฏิบัติการโอเพนซูซี (OpenSUSE)	 ระบบปฏิบัติการ	 OpenSUSE	พัฒนามาจาก
ระบบปฏบิตักิารซซู	ี(SUSE)	ในปี	พ.ศ.	2549	เพือ่ใช้เป็นระบบปฏบิตักิารส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วน
บุคคล	โดยบริษัทโนเวลล์	(Novell)	ภายใต้โครงการ	OpenSUSE	(SUSE	จะกล่าวถึงในเรื่องที่	10.2.3)

ระบบปฏิบัติการ	OpenSUSE	มีระบบการจัดการแพ็กเกจที่พัฒนาขึ้นมาเองและมีเสถียรภาพสูง	
เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านและเหมาะส�าหรับนักพัฒนาหรือผู้ที่ชอบค้นคว้าทดลองสิ่งแปลกใหม่อยู่
เสมอ	เน่ืองจากประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ทีห่ลากหลาย	ท�าให้สามารถเลอืกใช้งานได้อย่างกว้างขวาง	และ
ท่ีส�าคญัซอฟต์แวร์ต่างๆ	จะมกีารอัพเดตอยูเ่สมอๆ	ท�าให้ผู้ใช้สามารถปรบัเปลีย่นระบบได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้เอง	 จึงเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์ส�าหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบหนึ่งที่ได้
รับความนิยม	เวอร์ชันปัจจุบันคือ	OpenSUSE	13	(ปี	พ.ศ.	2558)
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ภาพที่ 10.16 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ OpenSUSE
ท่ีมา:		https://en.opensuse.org/index.php?title=File:OpenSUSE_12_1_KDE_KMail.png&redirect=no	 สืบค้นเม่ือ	 31	

กรกฎาคม	2558.

นอกจากระบบปฏิบัติการ	 OpenSUSE	 แล้วยังมีระบบปฏิบัติการในตระกูล	 SUSE	 ที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 คือ	 ระบบปฏิบัติการซูซี	 ลินุกซ์	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 เดสก์ท็อป	 (SUSE	 Linux	 
Enterprise	Desktop)	ที่พัฒนาส�าหรับใช้ในองค์กรธุรกิจ	มีซอฟต์แวร์ที่เสถียรมากว่าซอฟต์แวร์ในระบบ
ปฏิบัติการ	OpenSUSE

ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	OpenSUSE	เช่น
1.		มีเครื่องมือบริการจัดการ	(Administrative	Tools)
2.		มีความเสถียร
3.		อัพเดตอย่างต่อเนื่อง
4.		ติดตั้งและใช้งานฟรี
5.		ติดตั้งโปรแกรมง่าย
6.		เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
7.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
8.		มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	OpenSUSE	เช่น
1.		ยังมีข้อผิดพลาดในการท�างาน
2.		ไม่รองรับไฟล์มัลติมีเดียบางรูปแบบ	 เช่น	mpeg	mp3	 เป็นต้น	ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

เพื่อให้ใช้งานได้
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กิจกรรม 10.2.2

1.	 จงยกตัวอย่างข้อดีของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
2.	 จงยกตัวอย่างข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทั่วไป

แนวตอบกิจกรรม 10.2.2

1.	 	ข้อดีของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	เช่น
1)		ใช้งานง่าย
2)		มีโปรแกรมที่พัฒนาส�าหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์จ�านวนมาก
3)		ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เวอร์ชันใหม่เข้ากันได้กับเวอร์ชันเก่า
4)		รองรับฮาร์ดแวร์จ�านวนมากและฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ
5)		มีคุณสมบัติปลั๊กแอนด์เพลย์	(plug	and	play)
6)		มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ
7)	 มีผู้ใช้จ�านวนมาก	ท�าให้เมื่อเกิดปัญหา	สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

2.		ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทั่วไป	เช่น
1)		มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานยาก
2)		ต้องจ�าค�าสั่งและวิธีการใช้ได้
3)		ซับซ้อน	ต้องเรียนรู้อย่างสูง	จึงจะใช้งานได้
4)		โปรแกรมใช้งานมีน้อย
5)		ไม่รองรับโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์
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เรื่องท่ี 10.2.3

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการงานด้านการสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์	และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย	สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ	ร่วมกัน
ได้	 เช่น	 ฮาร์ดดิสก์	 เครื่องพิมพ์	 เครื่องสแกนเนอร์	 เป็นต้น	 สามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลายคน	 มีระบบ
ป้องกนัการสญูหายของข้อมลู	ใช้หลกัการประมวลผลแบบไคลเอนต์-เซร์ิฟเวอร์	(client-server	system)	
กล่าวคอื	เครือ่งเซร์ิฟเวอร์สามารถให้บรกิารแก่เคร่ืองไคลเอนต์ได้หลายเคร่ืองในเวลาเดยีวกนั	ส่วนประกอบ
ของระบบปฏบิตักิารเครอืข่ายส�าหรบัการเรยีกใช้ข้อมูลและจดัการโปรแกรมจะท�างานอยูบ่นเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์	
ในขณะทีส่่วนประกอบอืน่ๆ	ของระบบปฏบิตักิารเครอืข่ายจะท�างานอยูบ่นเคร่ืองไคลเอนต์	เช่น	การประมวลผล
และการติดต่อกับผู้ใช้	 เป็นต้น	 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่กล่าวถึง	 คือ	 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์
วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft Windows Server)
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	 คือ	 ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัทไมโคร

ซอฟท์เพือ่สนบัสนนุการจดัการ	การจดัเก็บข้อมลู	โปรแกรมประยกุต์	และการสือ่สารระดบัองค์กร	เป็นต้น	
ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ	 รองรับการใช้งานในองค์การทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่	ส่วนใหญ่เหมาะกับการติดตั้งและใช้งานกับเครื่องประเภทแม่ข่าย	โดยรุ่นแรกออกมาในชื่อ	วินโดวส์
เอ็นที	 (Windows	 NT)	 และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ	 ตัวอย่างเช่น	 วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	 2000	 (Windows	
Server	2000)	วนิโดวส์เซร์ิฟเวอร์	2003	(Windows	Server	2003)	วนิโดวส์เซร์ิฟเวอร์	2008	(Windows	
Server	2008)	และวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์	2012	(Windows	Server	2012)
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ภาพที่ 10.17 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012
ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2012	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

ข้อดี/ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์มีลักษณะเดียวกันกับข้อดี/ 
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่กล่าวมาแล้ว

2.  ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ระบบปฏิบตักิารเครือข่ายทีเ่ป็นระบบปฏบิติัการยนูกิซ์ทีจ่ะกล่าวถึงคอื	 ระบบปฏบิตักิารเอไอเอกซ์	

(AIX)	ระบบปฏิบัติการโซลาริส	(Solaris)	และระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี	(FreeBSD)
ข้อดี/ข้อจ�ากดัของระบบปฏบิตักิารยนูกิซ์ในหวัข้อนีม้ลีกัษณะเดยีวกนักบัข้อด/ีข้อจ�ากดัของระบบ

ปฏิบัติการยูนิกส์ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่กล่าวมาแล้ว
2.1 ระบบปฏิบัติการเอไอเอกซ์ (AIX)

ระบบปฏบิตักิาร	AIX	(Advanced	Interactive	eXecutive)	เป็นระบบปฏบิตักิารตระกลูยนูกิซ์	
สร้างโดยบรษิทัไอบเีอ็ม	(IBM)	ถกูออกแบบมาเพือ่ให้มีความสามารถในการปรับขยายได้	มีความน่าเชือ่ถือ	
และการบริหารจัดการที่โดดเด่น
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ระบบปฏิบัติการ	AIX	 เป็นระบบปฏิบัติการที่ท�างานได้เฉพาะเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตโดยบริษัท	
IBM	เท่านั้น	เริ่มพัฒนาขึ้นในปี	พ.ศ.	2529	และเริ่มขายตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2533	เป็นต้นมา	ระบบปฏิบัติการ	
AIX	ได้พัฒนามาจากระบบปฏบิตักิารยนูกิซ์หลายๆ	ค่าย	โดยเอาข้อดขีองระบบปฏบิตักิารยนูกิซ์หลายๆ	
ค่าย	เช่น	เอสซีโอ	(SCO)	บีเอสดี	(BSD)	และ	ซิสเต็มไฟว์	(System	V)	เป็นต้น	มาพัฒนาให้เป็นระบบ
ปฏิบัติการยูนิกซ์ที่เสถียรขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น	 ระบบปฏิบัติการ	AIX	 เวอร์ชันที่ได้รับความนิยมอย่าง
มาก	 คือ	AIX	 3.2	 และพัฒนามาเรื่อยๆ	 ได้แก่	 AIX	 4,	AIX	 5,	AIX	 6	 เวอร์ชันล่าสุด	 คือ	AIX	 7	 
(ปี	พ.ศ.	2558)

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชใช้ระบบปฎบิตักิาร	AIX	เป็นระบบปฏบิตักิารของเซร์ิฟเวอร์ฐาน
ข้อมูลระบบระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

ภาพท่ี 10.18 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ AIX

ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	AIX	เช่น
1.		สามารถสร้างและจัดการระบบไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.		เครื่องมือส�าหรับผู้ดูแลระบบที่ท�าให้ดูแลและจัดการระบบได้ง่าย
3.		มีระบบไฟล์ที่เสถียร
4.		มีค�าสั่งส�ารองระบบได้ง่ายกว่าระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์อื่นๆ
5.		มีค�าสั่งในการก�าหนดค่า	(config)	ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มในเครื่องโดยอัตโนมัติ	คล้ายกับ

ความสามารถปลั๊กแอนด์เพลย์	(plug	and	play)	ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
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6.		มีประสิทธิภาพการท�างานสูง
7.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
8.		มีค�าสั่งจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	AIX	เช่น
1.		ติดตั้งได้เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่ผลิตโดยบริษัท	IBM	เท่านั้น
2.		ใช้งานยาก
3.		ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงาม
2.2  ระบบปฏิบัติการโซลาริส (Solaris)	 ระบบปฏิบัติการ	 Solaris	 เป็นระบบปฏิบัติการตระกูล

ยนูกิซ์ท่ีพัฒนาโดยบริษทั	ซนั	ไมโครซสิเตม็ส์	(Sun	Microsystems)	ในปี	พ.ศ.	2536	ซึง่พฒันามาแทนท่ี
ระบบปฏิบัติการซันโอเอส	(SunOS)

โซลาริสรุ่นแรกๆ	 ใช้ชื่อว่า	 ซันโอเอส	 โดยมีพื้นฐานมาจากยูนิกซ์ตระกูลบีเอสดี	 แต่ต่อมาในรุ่นที่	
5	ได้เปลี่ยนมาใช้รหัสค�าสั่งของระบบปฏิบัติการ	System	V	แทน	และเปลี่ยนชื่อมาเป็นโซลาริส

ในเดือนมิถุนายนปี	 พ.ศ.	 2548	 บริษัทซัน	 ไมโครซิสเต็มส์ได้เปิดเผยชุดค�าส่ังของ	 Solaris	 
ภายใต้โครงการโอเพนโซลาริส	(OpenSolaris)	เพ่ือสร้างนกัพฒันาซอฟต์แวร์และให้มผีูใ้ช้งานมากขึน้	และ
เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด

ปัจจุบันโซลาริสเปล่ียนชื่อเป็นออราเคิล	 โซลาริส	 (Oracle	 Solaris)	 ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัท	 
ออราเคิลคอร์ปอเรชัน	 (Oracle	 Corporation)	 เนื่องจากได้เข้าซื้อกิจการบริษัทซัน	 ไมโครซิสเต็มส์	 ใน
เดือนมกราคม	พ.ศ.	2553	หลังจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทซัน	ไมโครซิสเต็มส์	บริษัทออราเคิลตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ	 OpenSolaris	 และพัฒนา	 ออราเคิล	 โซลาริส	 11	 (Oracle	 Solaris	 11)	 ในปัจจุบัน	 
(ปี	พ.ศ.	2558)
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ภาพท่ี 10.19 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ SUN solaris
ท่ีมา:	https://abz89.files.wordpress.com/2012/04/ooo-menu.png	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

ข้อดีของระบบฏิบัติการโซลาริส	เช่น
1.		มีประสิทธิภาพมากในการท�างานบนหน่วยประมวลผลตระกูล	SPARC
2.		สนับสนุนโดยบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
3.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4.		มีเสถียรภาพสูง
5.		ใช้งานฟรี
6.		ท�าเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้หลายประเภท
ข้อจ�ากัดของระบบฏิบัติการโซลาริส	เช่น
1.		ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงาม
2.		ใช้งานค่อนข้างยาก
3.		มีโปรแกรมใช้งานน้อย
4.	รองรับฮาร์ดแวร์ไม่หลากหลาย
2.3 ระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี (FreeBSD)	 ระบบปฏิบัติการ	FreeBSD	 เป็นระบบปฏิบัติการ

ตระกูลยูนิกซ์ที่พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการ	BSD	ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เบิร์กลีย์
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ปัจจุบันมีผู้สนใจและหันมาใช้ระบบปฏิบัติการ	 FreeBSD	 กันอย่างแพร่หลาย	 สามารถประยุกต์
ใช้ท�าเครื่องแม่ข่ายส�าหรับให้บริการต่างๆ	 บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 
เมลเซิร์ฟเวอร์	 (mail	 server)	 เว็บเซิร์ฟเวอร์	 (web	server)	 เอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์	 (FTP	server)	 เป็นต้น	
เวอร์ชันปัจจุบันคือ	FreeBSD	10	(ปี	พ.ศ.	2558)

ข้อดีของระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี	เช่น
1.		มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง
2.		สามารถติดต้ังและสนับสนุนการท�างานในหลายแพลตฟอร์ม	 เช่น	 x86,	 AMD-64,	 IA-64	

และ	UltraSPARC	เป็นต้น
3.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4.		ติดตั้งง่าย
5.		ใช้งานฟรี
6.		เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี	เช่น
1.		มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนน้อย
2.		มีโปรแกรมใช้งานน้อย
3.		ต้องเรียนรู้สูงเพื่อให้ใช้งานได้
4.		ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงาม

ภาพท่ี 10.20 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ท่ีมา:	http://www.shcherbyna.com/?p=1883	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.
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10-48 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.  ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์	ที่จะกล่าวถึงคือ	ระบบปฏิบัติการเรดแฮท	

เอ็นเตอร์ไพรส์	 ลินุกซ์	 (Red	Hat	Enterprise	Linux)	 ระบบปฏิบัติการเซ็นท์โอเอส	 (CentOS)	 ระบบ
ปฏิบัติการออราเคิล	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 ลินุกซ์	 (Oracle	 Enterprise	 Linux)	 ระบบปฏิบัติการซูซี	 ลินุกซ์	 
เอ็นเตอร์ไพรส์	 เซิร์ฟเวอร์	 (SUSE	Linux	Enterprise	Server)	และระบบปฏิบัติการอูบุนตู	 เซิร์ฟเวอร์	
(Ubuntu	Server)

ข้อดี/ข้อจ�ากดัของระบบปฏบิตักิารลนิกุซ์ในหวัข้อนีม้ลีกัษณะเดยีวกนักบัข้อด/ีข้อจ�ากดัของระบบ
ปฏิบัติการลินุกซ์ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่กล่าวมาแล้ว

3.1 ระบบปฏิบัติการเรดแฮท เอ็นเตอร์ไพรส์ ลินุกซ์ (Red Hat Enterprise Linux)

ระบบปฏิบัติการเรดแฮท	 (Red	Hat)	 เปิดตัวเวอร์ชันแรกในปี	พ.ศ.	 2537	และหลังจากนั้นก็ยัง
คงออกเวอร์ชันใหม่ๆ	ออกมาอย่างต่อเนื่อง	แต่ก็ไม่ได้มีการแบ่งออกเป็นเวอร์ชันส�าหรับใช้งานส่วนบุคคล
หรือใช้งานในองค์กรแต่อย่างใด	จนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในปี	พ.ศ.	2545	ได้ออกเวอร์ชัน	Red	Hat	7.3	
คร้ังน้ีเองทีเ่กิดความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันใช้งานส่วนบคุคลและเวอร์ชนัใช้งานในองค์กรธรุกจิ	ซึง่บรษิทั	
Red	Hat	 ได้น�าเสนอระบบปฏิบัติการ	 Red	Hat	 Linux	Advanced	 Server	 2.1	 เป็นเวอร์ชันส�าหรับ 
ใช้งานในองค์กรธุรกิจ	ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	Red	Hat	Enterprise	Linux	2.1

ระบบปฏบิตักิาร	Red	Hat	Enterprise	Linux	2.1	อาศยัโครงสร้างพืน้ฐานมาจาก	Red	Hat	7.3	
ความแตกต่างคือ	 ส�าหรับผู้ที่ซื้อ	 Red	Hat	 7.3	 จะได้รับการดูแลและรองรับการใช้งานในระยะเวลาที่สั้น
กว่าผู้ที่ซื้อ	Red	Hat	Enterprise	Linux	2.1	ซึ่งจะได้รับการดูแลนานกว่า	แต่มีราคาที่แพงกว่า	เนื่องจาก
การให้บริการปรึกษาปัญหาทางเทคนิคที่นานกว่านั่นเอง

การอัปเดตเวอร์ชันส�าหรบัใช้งานส่วนบุคคลจะท�าการออกรุ่นใหม่ทกุ	6	เดอืน	ส่วนเวอร์ชนัส�าหรับ
ใช้งานในองค์กร	ด้วยเหตผุลของการสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัระบบจึงไม่มกีารออกรุน่ใหม่บ่อยครัง้เหมอืน
กับเวอร์ชันที่ใช้งานส่วนบุคคล	แต่จะมีบริการอัพเดตระบบทางอินเทอร์เน็ตแทน

	ระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	ยังคงออกมาได้ต่อเนื่องในเวอร์ชันที่	8	และหยุดพัฒนาในเวอร์ชันที่	
9	ในปี	พ.ศ.	2546	หากต้องการใช้งานระบบปฏบิตักิาร	Red	Hat	เวอร์ชนัส�าหรับใช้งานส่วนบคุคลเวอร์ชนั
ใหม่	 ก็ต้องไปใช้ระบบปฏิบัติการฟีโดรา	 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ไม่ได้ท�าเพื่อการ
ค้า	สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งและใช้งานฟรี	ระบบปฏิบัติการฟีโดราได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่	10.2.2

ระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	3	ได้เพิ่มเวอร์ชันส�าหรับเครื่องเวิร์คสเตชั่น	เพื่อ
เป็นระบบปฏิบัติการส่วนบุคลที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ	และในระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	
4	ได้เพ่ิมเวอร์ชนัส�าหรบัเดสก์ทอ็ป	เพือ่เป็นระบบปฏบัิตกิารส่วนบคุคลส�าหรับบคุคลทัว่ไป	เวอร์ชนัปัจจบุนั
คือ	Red	Hat	Enterprise	Linux	7

ปัจจบุนัมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราชใช้ระบบปฏบิตักิาร	Red	Hat	Enterprise	Linux	5	เป็น
ระบบปฏบิตักิารของเซร์ิฟเวอร์ฐานข้อมลูระบบงานงบประมาณ	พสัด	ุการเงนิ	และบญัชกีองทนุโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย	 ลักษณะ	 3	 มิติ	 และเป็นระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ระบบระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-49ซอฟต์แวร์ระบบ

ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	เช่น
1.		สนับสนุนและรับรองโดยบริษัทเรดแฮท
2.		มีความเสถียรสูง
3.		มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง
4.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
5.		มีฮาร์ดแวร์รองรับหลากหลาย
6.		มีผู้ใช้จ�านวนมาก
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	เช่น
1.		ใช้งานยากส�าหรับผู้เริ่มต้น
2.		การอัพเกรดยุ่งยาก
3.		ราคาแพง

ภาพที่ 10.21 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ Red Hat Enterprise Linux

3.2 ระบบปฏิบัติการเซ็นท์โอเอส CentOS	 CentOS	 ย่อมาจาก	 Community	 ENTerprise	
Operating	 System	 เป็นระบบปฏิบัติการตระกูลลินุกซ์ที่พัฒนาขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2547	 โดยพัฒนามาจาก
ระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท	Red	Hat	ระบบปฏิบัติ
การ	CentOS	จะออกเวอร์ชันใหม่ทกุๆ	2	ปี	โดยประมาณ	และอปัเดตทกุๆ	6	เดอืนเพือ่ให้รองรบัฮาร์ดแวร์
ใหม่ๆ	จงึท�าให้ระบบปฏบิตักิาร	CentOS	มคีวามมัน่คงปลอดภยั	ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาต�า่	และเช่ือถือได้
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ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ	CentOS	ถูกน�ามาใช้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างกว้างขวาง	เนื่องจากเป็น
ระบบปฏิบัติการที่มีต้นแบบจาก	Red	Hat	Enterprise	Linux	ที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง	การติดตั้ง
แพก็เกจย่อยภายในสามารถใช้ได้หลายรปูแบบ	เช่น	RPM	TAR	หรอื	APT	เป็นต้น	และสามารถอพัเดต
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ	เวอร์ชันปัจจุบันคือ	CentOS	7	(ปี	พ.ศ.	2558)

ส�าหรับองค์กรธุรกิจเหมาะสมอย่างมากที่จะน�าระบบปฏิบัติการ	CentOS	มาท�าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช้
งานภายในองค์กร	โดยพอสรุปเหตุผล	เช่น

1.		เพื่อประหยัดงบประมาณขององค์กร	เนื่องจาก	CentOS	เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	องค์กร
ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์	เพียงแต่ผู้ดูแลระบบต้องลงทุนเรียนรู้ระบบก่อนการใช้งาน

2.		เพื่อน�ามาท�าเซิร์ฟเวอร์บริการงานต่างๆ	 ในองค์กร	ซึ่งภายใน	CentOS	มีแพ็กเกจย่อยที่น�า
มาใช้ท�าเซร์ิฟเวอร์ส�าหรบัใช้งานในองค์กรจ�านวนมาก	เช่น	เวบ็เซร์ิฟเวอร์	(web	server)	เอฟทพี	ีเซร์ิฟเวอร์	
(FTP	 server)	 เมลเซิร์ฟเวอร์	 (mail	 server)	 เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล	 (database	 server)	 เซิร์ฟเวอร์ไฟล์
และเครือ่งพมิพ์	(file	and	printer	server)	พร๊อกซีเ่ซร์ิฟเวอร์	(proxy	server)	ดเีอน็เอส	(DNS	server)	
ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์	(DHCP	server)	แอนติไวรัส	เซิร์ฟเวอร์	(antivirus	server)	เป็นต้น

ภาพท่ี 10.22 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ CentOS
ท่ีมา:	https://thadax.wordpress.com	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.
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ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	CentOS	เช่น
1.		มีความมั่นคงปลอดภัย
2.		ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาต�่า
3.		เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
4.		โปรแกรมที่ใช้งานมีความเสถียร
5.		ใช้งานฟรี
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	CentOS	เช่น
1.		ใช้งานยากส�าหรับผู้เริ่มต้น
2.		มีความสามารถต�่ากว่าเมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux
3.3 ระบบปฏิบัติการออราเคิล เอ็นเตอร์ไพรส์ ลินุกซ์ (Oracle Enterprise Linux)	ระบบปฏบิติั

การ	Oracle	Enterprise	Linux	เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันาและเผยแพร่โดยบรษัิทออราเคลิ	ในปี	พ.ศ.	
2549	 โดยพัฒนาจาก	 Red	 Hat	 Enterprise	 Linux	 เนื่องจากพัฒนาโดยบริษัทออราเคิล	 จึงท�างาน 
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของออราเคิลได้เป็นอย่างดี	 และเหมาะในการเป็นเซิร์ฟเวอร์
ฐานข้อมูล	เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์	และซอฟต์แวร์อื่นๆ	ที่พัฒนาโดยบริษัทออราเคิล

ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	Oracle	Enterprise	Linux	เช่น
1.		รองรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัทออราเคิลได้เป็นอย่างดี
2.		มีการสนับสนุนและบริการที่ดี
3.		ใช้งานฟรี
4.		อัพเดตฟรี
5.		ง่ายต่อการดาวน์โหลดและติดตั้ง
6.		ผ่านทดสอบอย่างเข้มงวด
7.		ไม่ต้องปิดระบบเมือ่ปรบัปรงุซอฟต์แวร์	ช่วยให้ผูด้แูลระบบสามารถอพัเดตเคอร์เนลโดยไม่ต้อง

รีบูตเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	Oracle	Enterprise	Linux	เช่น
1.		ใช้งานยากส�าหรับผู้เริ่มต้น
2.		จ�านวนผู้ใช้งานน้อย
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ภาพท่ี 10.23 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ Oracle Enterprise Linux
ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

3.4 ระบบปฏิบัติการซูซี ลินุกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เซิร์ฟเวอร์ (SUSE Linux Enterprise Server) 

ระบบปฏิบัติการ	SUSE	Linux	Enterprise	Server	เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาจากลินุกซ์	SUSE	ย่อ
มาจากภาษาเยอรมัน	ค�าว่า	Software	und	System-Entwicklung	ภาษาอังกฤษ	คือ	software	and	
systems	development	แปลว่า	การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ	ส่วนใหญ่ได้รับการพฒันาในยโุรป	เวอร์ชนั
แรกออกเมื่อปี	พ.ศ.	2537

ตั้งแต่ในปี	พ.ศ.	2546	ระบบปฏิบัติการ	SUSE	Linux	Enterprise	Server	อยู่ภายใต้การดูแล
โดยบรษัิทโนเวลล์	(Novell)	และพฒันาระบบปฏบัิตกิาร	SUSE	Linux	Enterprise	Server	จนถึงเวอร์ชนั	
11	และในวันที่วันที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2554	บริษัทโนเวลล์ก็ถูกกลุ่มแอทแทชเมท	(Attachmate)	เข้าซื้อ
กิจการโดยสมบูรณ์	เวอร์ชันปัจจุบัน	คือ	SUSE	Linux	Enterprise	Server	12	(ปี	พ.ศ.	2558)

SUSE	Linux	Enterprise	Server	เป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์ถูกออกแบบมาส�าหรับเซิร์ฟเวอร์	
เมนเฟรมและเวิร์กสเตชัน	 แต่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส�าหรับการทดสอบได้เป็นอย่างด	ี
เวอร์ชันหลักจะออกทุกๆ	3-4	ปี	และจะอัปเดตทุกๆ	18	เดือน
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ระบบปฏิบัติการ	SUSE	Linux	Enterprise	Server	สามารถน�าไปปรับใช้กับการให้บริการด้าน
ไอทีระดับองค์กรได้อย่างประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงน้อย	 ลดการปิดระบบทั้งที่มีการวางแผนและไม่ได้
วางแผน	เพิ่มความพร้อมในการให้บริการ	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	 SUSE	 Linux	 Enterprise	 Server	 นอกจากข้อดีข้างต้น	 ก็มีข้อดี
ลักษณะเดียวกันกับข้อดี/ของระบบปฏิบัติการ	OpenSUSE	ที่กล่าวมาแล้ว

ข้อจ�ากัดของระบบปฏบิตักิาร	SUSE	Linux	Enterprise	Server	มีลกัษณะเดยีวกนักบัข้อจ�ากดั
ของระบบปฏิบัติการ	OpenSUSE	ที่กล่าวมาแล้ว

ภาพท่ี 10.24 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ SUSE Linux Enterprise Server
ท่ีมา:	http://en.wikipedia.org/wiki/SUSE_Linux_Enterprise_Server	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

3.5 ระบบปฏิบัติการอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ (Ubuntu Server)	 ระบบปฏิบัติการอูบุนตู	นอกจากจะ
มีระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลแล้ว	ยังมีระบบปฏิบัติการเครือข่ายด้วยเรียกว่า	อูบุนตู	เซิร์ฟเวอร์	(Ubuntu	
Server)	 ระบบปฏิบัติการอูบุนตูเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกมาเป็นเวลานานส�าหรับการใช้งานในระดับ
เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร

ระบบปฏิบัติการอูบุนตู	 เซิร์ฟเวอร์	 เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ในศูนย์ข้อมูลขององค์กร	 รองรับ
สถาปัตยกรรมหลายแบบ	จงึสามารถน�าไปสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านไอทด้ีวยฮาร์ดแวร์ทีม่อียู	่ใช้งาน
ได้หลากหลาย	ไม่ว่าจะน�าไปใช้กับฐานข้อมูล	เว็บ	หรือคลาวด์	มีประสทิธภิาพและความคล่องตวั	มีเคร่ืองมือ
การใช้งานที่ครอบคลุมเพื่อให้สามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
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เนือ่งจากไม่มค่ีาธรรมเนียมใบอนุญาตหรอืค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชกิ	ระบบปฏบิตักิาร	Ubuntu	
Server	ช่วยให้สามารถปรบัขนาดศูนย์ข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เวอร์ชนัปัจจบุนัคอื	Ubuntu	Server	14	
(ปี	พ.ศ.	2558)

ภาพท่ี 10.25 ตัวอย่างหน้าจอระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server

ท่ีมา:	http://getintopc.com/softwares/operating-systems/ubuntu-server-free-download/	สบืค้นเมือ่	31	กรกฎาคม	2558.

ข้อดขีองระบบปฏบิตักิาร	Ubuntu	Server	นอกจากข้อดข้ีางต้น	กม็ข้ีอดลีกัษณะเดยีวกนักบัข้อด/ี
ของระบบปฏิบัติการ	Ubuntu	Desktop	ที่กล่าวมาแล้ว

ข้อจ�ากดัของระบบปฏบิตักิาร	Ubuntu	Server	มีลกัษณะเดยีวกนักบัข้อจ�ากดัของระบบปฏบิตักิาร	
Ubuntu	Desktop	ที่กล่าวมาแล้ว



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-55ซอฟต์แวร์ระบบ

กิจกรรม 10.2.3

1.		จงยกตัวอย่างข้อดีและข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	AIX
2.		จงยกตัวอย่างข้อดีและข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux

แนวตอบกิจกรรม 10.2.3

1.		ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	AIX	เช่น
1)		สามารถสร้างและจัดการระบบไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2)		เครื่องมือส�าหรับผู้ดูแลระบบที่ท�าให้ดูแลและจัดการระบบได้ง่าย
3)		มีระบบไฟล์ที่เสถียร
4)		มีค�าสั่งส�ารองระบบได้ง่ายกว่าระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกส์อื่นๆ
5)		มีค�าส่ังในการก�าหนดค่า	 (config)	 ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มในเครื่องโดยอัตโนมัติ	 

คล้ายกับความสามารถปลั๊กแอนด์เพลย์	(plug	and	play)	ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
6)		มีประสิทธิภาพการท�างานสูง
7)		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
8)		มีค�าสั่งจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	AIX	เช่น
1)		ติดตั้งได้เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่ผลิตโดยบริษัท	IBM	เท่านั้น
2)		ใช้งานยาก
3)		ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงาม

2.		ข้อดีของระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	เช่น
1)		สนับสนุนและรับรองโดยบริษัทเรดแฮท
2)		มีความเสถียรสูง
3)		มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง
4)		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
5)		มีฮาร์ดแวร์รองรับหลากหลาย
6)		มีผู้ใช้จ�านวนมาก

ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการ	Red	Hat	Enterprise	Linux	เช่น
1)		ใช้งานยากส�าหรับผู้เริ่มต้น
2)		การอัพเกรดยุ่งยาก
3)		ราคาแพง
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เรื่องท่ี 10.2.4

ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว

ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว	เป็นระบบปฏิบัติการที่ฝังตัวอยู่บนเครื่องจักร	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
หรือโทรศพัท์แบบสมาร์ท	ระบบปฏบิตักิารแบบฝังตวัในปัจจบุนัมเีป็นจ�านวนมาก	แต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะ
ระบบที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.  ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส	(iOS)	พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการไอโฟน	(iPhone)	ซึ่งพัฒนาโดย

บริษัทแอปเปิล	เป็นระบบปฏบิติัการส�าหรบัไอโฟน	(iPhone)	ไอแพด	(iPad)	และไอพอด	(iPod)	อปุกรณ์
เหล่านี้มีหลายการสัมผัส	 (multi-touch)	 ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์รับรู้การสัมผัสหลายจุด	 คุณลักษณะนี ้
ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถโต้ตอบกบัอปุกรณ์ทีใ่ช้ระบบปฏบิตักิารไอโอเอสโดยใช้การเคลือ่นไหวของนิว้	เช่น	แตะ
ปุ่มบนหน้าจอ	เลื่อนนิ้วลากวัตถุ	และการจีบนิ้วเข้า-ออกเพื่อซูมเข้าหรือออก

ระบบปฏิบัติการไอโอเอสมีพื้นฐานในการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการ	Mac	OS	X	และ	Darwin	
ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล	 โดยพัฒนาภายใต้แนวความคิด	 “direct	
manipulation”	 ซึ่งหมายถึงการควบคุมโดยตรง	 โดยเน้นการควบคุมและใช้งานผ่านระบบสัมผัสด้วยน้ิว	
ปุ่มและสวิตซ์	 ซึ่งมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะใส่ไว้ในตัวอุปกรณ์	 ท�าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการควบคุม

ระบบปฏิบัติการไอโอเอสถูกน�ามาใช้งานเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2550	ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับไอโฟน
รุ่นแรก	 ขณะนั้นเรียกว่าระบบปฏิบัติการไอโฟน	 ก่อนจะมาเปล่ียนช่ือเป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอสใน 
ภายหลัง	ซึ่งนับจากปี	พ.ศ.	2550	จนถึงปัจจุบัน	บริษัทแอปเปิลได้ปล่อยระบบปฏิบัติการไอโอเอสออกมา
ให้ใช้งาน	โดยมีเวอร์ชันหลักๆ	ดังนี้

1.		iPhone	OS	1.x	(ปี	พ.ศ.	2551)	โดย	x	หมายถึงเวอร์ชันย่อย
2.		iPhone	OS	2.x	(ปี	พ.ศ.	2551)	โดย	x	หมายถึงเวอร์ชันย่อย
3.		iPhone	OS	3.x	(ปี	พ.ศ.	2552)	โดย	x	หมายถึงเวอร์ชันย่อย
4.		iOS	4	(ปี	พ.ศ.	2553)
5.		iOS	5	(ปี	พ.ศ.	2554)
6.		iOS	6	(ปี	พ.ศ.	2555)
7.		iOS	7	(ปี	พ.ศ.	2556)
8.	 iOS	8	(ปี	พ.ศ.	2557)
9.		iOS	9	(ปี	พ.ศ.	2558)
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ระบบปฏิบัติการไอโอเอสช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการรายชื่อและสมุดบันทึก	 รับ-ส่งอีเมลและ
ข้อความ	 ถ่ายภาพ	 บันทึกวิดีโอ	 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	 เรียกดูเว็บ	 ตรวจสอบหุ้น	 ดูแผนที่	 
ฟังเพลง	ชมภาพยนตร์และวิดีโอ	และดูภาพ	เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการไอโอเอสถือได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค
ทั่วโลกในปัจจุบันและยังเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อีกด้วย

ข้อดีของระบบปฏิบัติการไอโอเอส	เช่น
1.		มีความเสถียรสูง
2.		มีประสิทธิภาพสูง
3.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4.		มีโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้งานจ�านวนมาก
5.		ส่วนติดต่อผู้ใช้สวยงาม
6.		ควบคุมและบริการโดยบริษัทเดียว	ท�าให้มีความเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการไอโอเอส	เช่น
1.		ติดตั้งและท�างานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทแอปเปิล
2.		มีความเฉพาะตัวมากเกินไป	 ทั้งพอร์ตของการเชื่อมต่อ	 รูปแบบไฟล์วิดีโอ	 หรือการเชื่อมต่อ

บลูทูธ	(Bluetooth)	ที่เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ยาก
3.		รองรับหมายเลขโทรศัพท์เพียงหมายเลขเดียว
4.		การพัฒนาโปรแกรมประยกุต์ให้ท�างานได้บนระบบปฏบิติัการอโอเอสหลายๆ	เวอร์ชนัท�าได้ยาก

ภาพท่ี 10.26 ตัวอย่างโทรศัพท์แบบสมาร์ทที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
ท่ีมา: http://specphone.com/topics/iphone-4s	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-58 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์	(Android)	เป็นระบบปฏบิตักิารทีม่พีืน้ฐานการท�างานมาจากระบบ

ปฏิบัติการลินุกซ์	 ในอดีตถูกออกแบบมาส�าหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส	 เช่น	 โทรศัพท์แบบสมาร์ท	 และ
แท็บเล็ต	ปัจจุบันได้แพร่ไปยังอุปกรณ์หลายชนิดเพราะเป็นมาตรฐานเปิด	เช่น	กล้องดิจิทัล	โทรทัศน์แบบ
สมาร์ท	นาฬิกาข้อมือ	เป็นต้น

เริม่แรกแอนดรอยด์ถกูคดิค้นและพฒันาโดยบรษิทั	แอนดรอยด์	(Android,	Inc.)	ซึง่ต่อมา	กเูกลิ
ได้เข้าซ้ือกิจการในปี	พ.ศ.	2548	แอนดรอยด์ถกูเปิดตวัเมือ่	ปี	พ.ศ.	2550	พร้อมกบัการก่อตัง้โอเพนแฮนด์
เซตอัลไลแอนซ์	 (Open	Handset	Alliance)	 ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์	 และการ
สื่อสารคมนาคม	ที่ร่วมมือกันสร้างมาตรฐานเปิดส�าหรับอุปกรณ์พกพา

สิ่งที่ท�าให้แอนดรอยด์ได้รับความสนใจจากบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงลูกค้า	 ก็คือเร่ือง
ลิขสิทธ์ิการน�าแอนดรอยด์ไปใช้งาน	 จะอยู่ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรี	 หรือสามารถน�าแอนดรอยด์ไป 
ใช้งานได้ฟรี	 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรมดาวน์โหลดชุดพัฒนาโปรแกรม 
แอนดรอยด์	เอสดีเค	(Android	SDK)	ไปพัฒนาโปรแกรมได้อย่างอิสระ	และใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา

Android	SDK	ย่อมาจาก	Android	Software	Development	Kit	เป็นเครื่องมือส�าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่กูเกิลพัฒนาออกมาเพื่อแจกจ่ายให้นักพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์	 หรือผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้
โปรแกรมประยกุต์บนแอนดรอยด์นัน้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็	ส่งผลให้ผูใ้ช้งานโทรศพัท์มอืถอืแอนดรอยด์เข้าไป
ดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ต่างๆ	ได้ฟรี	แต่อาจมีค่าบริการในบางโปแกรม	ซึ่งในชุด	Android	SDK	
นั้นจะมีโปรแกรมและไลบรารี่ต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์อย่างเช่น 
อมีเูลเตอร์	ซึง่ท�าให้ผูใ้ช้สามารถสร้างโปรแกรมประยกุต์และน�ามาทดลองรันบนอมูีเลเตอร์ก่อน	โดยมีสภาวะ
แวดล้อมเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จริงๆ

นับตั้งแต่กูเกิลได้พัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้บนโทรศัพท์แบบสมาร์ทและแท็บเล็ตใน
ปี	พ.ศ.	2551	ซึง่เป็นเวอร์ชนัที	่1	กไ็ด้พฒันาต่อเนือ่งมาเรือ่ยๆ	จนปัจจบุนัเป็นเวอร์ชนั	5	ซึง่แต่ละเวอร์ชัน
จะมีชื่อเป็นชื่อของขนมหวาน	ดังนี้

1.		Android	1.0	และ	Android	1.1	ไม่ระบุชื่อที่แน่ชัด	(ปี	พ.ศ.	2551	และ	2552	ตามล�าดับ)
2.		Android	1.5	Cupcake	(คัพเค้ก)	(ปี	พ.ศ.	2552)
3.		Android	1.6	Donut	(โดนัท)	(ปี	พ.ศ.	2552)
4.		Android	2.0/2.1	Eclair	(เอแคร์)	(ปี	พ.ศ.	2553)
5.		Android	2.2	Froyo	(ฟรอยโย)	(ปี	พ.ศ.	2553)
6.		Android	2.3	Gingerbread	(จิงเกอร์เบรด)	(ปี	พ.ศ.	2553)
7.		Android	3.0	Honeycomb	(ฮอนนี่คอมบ์)	(ปี	พ.ศ.	2554)
8.		Android	4.0	Ice-cream	sanwich	(ไอศกรีม	แซนวิส)	(ปี	พ.ศ.	2554)
9.		Android	4.1-4.3	Jelly	Bean	(เจลลี่บีน)	(ปี	พ.ศ.	2555)
10.	Android	4.4-4.4.3	KitKat	(คิตแคต)	(ปี	พ.ศ.	2556)
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11.		Android	5	Lollipop	(โลลี่ป๊อป)	(ปี	พ.ศ.	2557)
12.		Android	6	Marshmallow	(มาร์ชมอลโลว์)	(ปี	พ.ศ.	2558)
ข้อดีของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	เช่น
1.		รองรับฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย
2.		มีโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้งานจ�านวนมาก
3.		สนับสนุนโดยกูเกิล
4.		ส่วนติดต่อผู้ใช้สวยงาม
5.		เปิดเผยซอร์สโค้ด
6.		รองรับไฟล์มัลติมีเดียที่หลากหลาย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	เช่น
1.		มีโปรแกรมประยุกต์ที่งานอยู่เบื้องหลัง	(background)	จ�านวนมากท�าให้ท�างานช้า
2.		โปรแกรมประยุกต์จ�านวนมากไม่มีคุณภาพ
3.		มีช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย
4.		โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานฟรีส่วนใหญ่มีโฆษณา

ภาพที่ 10.27 ตัวอย่างโทรศัพท์แบบสมาร์ทที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ท่ีมา:	http://www.letsgodigital.org/en/35389/samsung-galaxy-express/	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.
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3.  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน (Windows phone)
ระบบปฏบิตักิารวินโดวส์โฟน	(Windows	phone)	พฒันามาจากระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์โมไบล์	

(Windows	Mobile)	 ซ่ึงระบบปฏิบัติการวินโดวส์โมไบล์ก็พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการวินโดวส์ซีอี	
(Windows	CE)	ระบบปฏบิติัการทัง้	3	พฒันาโดยบรษิทัไมโครซอฟท์	ระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์โฟนเป็น
ระบบปฏิบัติการที่มีการท�างาน	 โปรแกรม	 และส่วนติดต่อผู้ใช้ท่ีออกแบบมาส�าหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ท	
และพีดีเอ	ผู้ใช้สามารถเข้าถงึทกุฟังก์ชันพืน้ฐานของตวัจดัการข้อมลูส่วนบคุคล	เช่น	รายชือ่ผูติ้ดต่อ	ตาราง
เวลางาน	 ปฏิทินและสมุดบันทึก	 ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้อย่าง
ง่ายดายหรือพิมพ์บนเครื่องพิมพ์โดยใช้สายเคเบิลหรือเทคโนโลยีไร้สาย

นอกจากนี้	 ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอีเมล	 ท่องเว็บ	 ฟังเพลง	
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ	ดูวิดีโอ	ส่งและรับข้อความ	และข้อความโต้ตอบแบบทันที	บันทึกข้อความเสียง	
การจัดการการเงิน	ดูแผนที่	 อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	หรือเล่นเกม	 โปรแกรมต่างๆ	 เช่น	 ไมโครซอฟท์
เวร์ิด	(Microsoft	Word)	ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล	(Microsoft	Excel)	ไมโครซอฟท์เอาท์ลคุ	(Microsoft	
Outlook)	และอินเทอร์เน็ต	 เอกซ์พลอเรอร์	 (Internet	Explorer)	 เป็นต้น	ได้ลดขนาดลงส�าหรับรุ่นที่ใช้
กบัระบบปฏบิตักิารวินโดวส์โฟน	อปุกรณ์บางอย่างทีใ่ช้ระบบปฏบิติัการวนิโดวส์โฟนยังสนบัสนนุการเขยีน
ด้วยลายมือและการป้อนเสียง

จุดเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟนนั้น	เริ่มมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	ในยุคสมัยที่ปาล์มเป็น
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์แบบพกพาทีไ่ด้รบัความนิยมและใช้งานกนัเป็นอย่างมาก	โดยเริม่จากการไมโครซอฟท์
ตัง้ใจทีจ่ะพฒันาระบบปฏบิตักิารบนอปุกรณ์พกพา	(Handheld	Personal	Computer	หรอื	HPC)	ทีเ่ป็น
ของตนเองขึ้นมาและเพื่อต้องการที่จะตอบโต้การมาของระบบปฏิบัติการปาล์มในสมัยอดีตด้วยนั่นเอง	ซึ่ง
ในสมัยน้ันทางไมโครซอฟท์มองว่าระบบปฏิบัติการปาล์มเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมากโดย
เฉพาะในด้านของการตลาด	 แต่ในขณะที่อุปกรณ์พกพาของไมโครซอฟท์เองนั้นก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่หลาย
อย่างที่ท�าให้อาจไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้	 จึงท�าให้ทางไมโครซอฟท์ต้องพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
ซีอี	 (Windows	CE)	 ขึ้นมาใหม่เพื่อน�ามาใช้งานบนอุปกรณ์พกพาของบริษัทเองและรวมถึงการน�าไปใช้
เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาระบบปฏิบตักิารวนิโดวส์โมไบล์และระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์โฟนในเวอร์ชนัต่อๆ	
มาด้วยนั่นเอง

เวอร์ชันหลักๆ	ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน	(รวมถึงระบบปฏิบัติการวินโดวส์ซีอี	และระบบ
ปฏิบัติการวินโดวส์โมไบล์)	มีดังนี้

1.		Windows	CE	1.0,	2.0,	2.01,	2.11	และ	3.0	(ปี	พ.ศ.	2539,	2540,	2541,	2542	และ	2543	
ตามล�าดับ)

2.		Pocket	PC	2000	(ปี	พ.ศ.	2543)
3.		Pocket	PC	2002	(ปี	พ.ศ.	2544)
4.		Windows	Mobile	2003	(ปี	พ.ศ.	2546)
5.		Windows	Mobile	2003	Second	Edition	(ปี	พ.ศ.	2547)
6.		Windows	Mobile	5.0	(ปี	พ.ศ.	2548)
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7.		Windows	Mobile	6.0	(ปี	พ.ศ.	2550)
8.		Windows	Mobile	6.1	(ปี	พ.ศ.	2551)
9.		Windows	Mobile	6.5	(ปี	พ.ศ.	2552)
10.	Windows	Phone	7.0	(ปี	พ.ศ.	2553)
11.	Windows	Phone	7.5	(ปี	พ.ศ.	2554)
12.	Windows	Phone	8	(ปี	พ.ศ.	2555)
13.	Windows	Phone	8.1	(ปี	พ.ศ.	2557)
14.	Windows	10	Mobile	(เวอร์ชันนีใ้ช้ชือ่ว่า	Windows	10	Mobile	แทนชือ่	Windows	Phone	

10)	(ปี	พ.ศ.	2558)
ในปัจจุบัน	ระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟนเป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ก�าลัง

เติบโตในตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างต่อเน่ือง	 แม้จะไม่สูงเท่ากับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสก็ตาม

ข้อดีของระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน	เช่น
1.		ใช้งานง่าย
2.		มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่น่าใช้
3.		สนับสนุนโดยบริษัทไมโครซอฟท์
4.		มีโปรแกรมชุดส�านักงานให้ใช้งาน
5.		รองรับฮาร์ดแวร์หลากหลาย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน	เช่น
1.		โปรแกรมประยุกต์ยังมีจ�านวนน้อย
2.		ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ยังมีน้อย
3.		โปรแกรมแผนที่ยังไม่ดีเท่าโปรแกรมแผนที่ในระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์
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ภาพที่ 10.28 ตัวอย่างโทรศัพท์แบบสมาร์ทที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน
ท่ีมา:	http://www.technobuffalo.com/products/nokia-lumia-1020-specs/	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

4.  ระบบปฏิบัติการลินุกซ์แบบฝังตัว
ระบบปฏบิตักิารลนิกุซ์แบบฝังตวัใช้กบัโทรศพัท์แบบสมาร์ท	แทบ็เลต็	และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ต่างๆ	เช่น	แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	กล่องรับสัญญาณ	โทรทัศน์แบบสมาร์ท	อุปกรณ์ในรถยนต์	อุปกรณ์
เครือข่าย	 เครื่องควบคุม	 แผงควบคุมเครื่องจักร	 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	 อุปกรณ์บอกทิศทาง	
อุปกรณ์ในเครื่องบิน	และเครื่องมือทางการแพทย์	เป็นต้น

ตวัอย่างระบบปฏิบตักิารลินุกซ์แบบฝังตัว	เช่น	ระบบปฏบิตักิารอูบนุตสู�าหรับโทรศพัท์แบบสมาร์ท
และแท็บเล็ต	 ระบบปฏิบัติการเว็บโอเอส	 (webOS)	 ส�าหรับแท็บเล็ต	 ระบบปฏิบัติการไฟร์ฟอกซ์โอเอส	
(Firefox	OS)	 ส�าหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ทและโทรทัศน์	 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ซีเอ็นซี	 (LinuxCNC)	
ส�าหรับคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร	เป็นต้น

ข้อดีของระบบปฏิบัติการลินุกซ์แบบฝังตัว	เช่น
1.		รองรับอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย
2.		มีพื้นฐานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ได้รับการยอมรับมานาน
3.		ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ	ได้หลากหลาย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการลินุกซ์แบบฝังตัว	เช่น
1.		ต้องมีความรู้และใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้
2.		ใช้งานอยู่ในวงจ�ากัด
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5.  ระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รี
ระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รี	(BlackBerry)	สร้างขึ้นโดยบริษัท	Research	In	Motion	(RIM)	

ที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา	 ระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รีท�างานบนโทรศัพท์แบบสมาร์ทและแท็บเล็ต	
รองรับการท�างานแบบหลายงานพร้อมกัน

อุปกรณ์แบล็กเบอร์รีมีความสามารถในการจัดการตารางเวลา	การติดต่อ	และการนัดหมาย	รวม
ทัง้ความสามารถในการใช้โทรศัพท์	นอกจากน้ียงัมีฟังก์ชนัการท�างานแบบไร้สาย	เช่น	การส่งอเีมล	ข้อความ	
และข้อความโต้ตอบแบบทันที	การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเรียกดูเว็บ	และการเข้าถึงอุปกรณ์บลูทูธ

อุปกรณ์แบล็กเบอร์รีบางรุ่น	 ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพ	 เล่นเพลง	 และดูแผนที่	 ข้อมูลบนอุปกรณ์
สามารถเชือ่มต่อแบบไร้สายอย่างง่ายดายกบัคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์แบล็กเบอร์รีอืน่ๆ	อปุกรณ์แบล็กเบอร์รี
ส่วนมากมีแป้มพิมพ์ขนาดเล็ก	บางอุปกรณ์มีหน้าจอแบบสัมผัส	ในปัจจุบัน	ระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รี
ได้รับความนิยมลดลง

ภาพที่ 10.29 ตัวอย่างโทรศัพท์แบบสมาร์ทที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รี
ท่ีมา:	https://activecaptain.com/articles/mobilePhones/blackberrySymbian.php	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

ข้อดีของระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รี	เช่น
1.		มีแป้มพิมพ์จ�านวนมาก	สะดวกส�าหรับผู้ถนัดด้านการพิมพ์
2.		มีระบบสนทนาด้วยข้อความที่ดี
3.		มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4.		ท�างานได้รวดเร็ว
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ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการแบล็กเบอร์รี	เช่น
1.		ได้รับความนิยมลดลง
2.		ใช้งานได้เฉพาะบางอุปกรณ์
3.		มีโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้งานน้อย

7.  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์แบบฝังตัว
ระบบปฏิบัติการวินโดว์แบบฝังตัวเป็นระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการ

ท�างานและน�ามาใช้ในระบบคอมพวิเตอร์ฝังตวั	เช่น	เครือ่งเอทเีอม็	อปุกรณ์จพีเีอส	(GPS)	อปุกรณ์ทางการ
แพทย์	หุ่นยนต์	เครื่องช�าระเงิน	ณ	จุดขาย	ป้ายดิจิทัล	เป็นต้น

ตวัอย่างระบบปฏิบตักิารวินโดวส์แบบฝังตวั	เช่น	วนิโดวส์	เอม็เบดเดด็	8	(Windows	Embedded	
8)	วนิโดวส์	เอ็มเบดเดด็	คอมเพค็	2013	(Windows	Embedded	Compact	2013)	วนิโดวส์	เอม็เบดเดด็	
ออโตโมทฟี	7	(Windows	Embedded	Automotive	7)	วนิโดวส์	เซร์ิฟเวอร์	2012	อาร์ท	ูฟอร์	เอม็เบดเด็ด	
ซิสเต็มส์	(Windows	Server	2012	R2	for	Embedded	Systems)	เป็นต้น

ข้อดีของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์แบบฝังตัว	เช่น
1.		รองรับอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย
2.		สนับสนุนโดยบริษัทไมโครซอฟท์
3.		ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ	ได้หลากหลาย
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์แบบฝังตัว	เช่น
1.		ใช้งานอยู่ในวงจ�ากัด
2.		การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานท�าได้ยาก

8.  ระบบปฏิบัติการทีวีโอเอส
ระบบปฏิบัติการทีวีโอเอส	 (tvOS)	 เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล	 โดยพัฒนา

เพื่อใช้งานบนแอปเปิลทีวี	(Apple	TV)	ซึ่งเป็นกล่องรับสัญญาณ	(set-top	box)	ที่น�ามาเชื่อมต่อเข้ากับ
โทรทัศน์	 เป็นอุปกรณ์ให้ความบันเทิง	 เช่น	 ใช้ส�าหรับฟังเพลง	 ดูภาพยนตร์	 ดูรายการโทรทัศน์	 เข้าถึง
อนิเทอร์เน็ต	เป็นต้น	และสามารถส่งภาพหน้าจอจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมค	ไอโฟน	ไอแพด	และไอพอด
ไปแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ได้

ข้อดีของระบบปฏิบัติการทีวีโอเอส	เช่น
1.		พัฒนาและสนับสนุนโดยบริษัทแอปเปิล
2.		เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบริษัทแอปเปิลได้ดี
3.		เข้าถึงบริการที่มีจ�านวนมากของบริษัทของแอปเปิลได้
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ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการทีวีโอเอส	เช่น
1.		มีผู้ใช้งานจ�านวนน้อย
2.		ต้องคุ้ยเคยกับการใช้บริการของบริษัทแอปเปิล

9.  ระบบปฏิบัติการวอชท์โอเอส
ระบบปฏิบตักิารวอชท์โอเอส	(WatchOS)	เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันาโดยบรษิทัแอปเปิล	พฒันา

เพื่อใช้งานบนนาฬิกาที่เรียกว่า	 แอปเปิลวอชท์	 โดยแอปเปิลวอชท์สามารถเชื่อมต่อกับไอโฟน	บอกเวลา	
เล่นเพลง	แสดงรูปภาพ	และบันทึกข้อมูลการออกก�าลังกาย	เป็นต้น

ข้อดีของระบบปฏิบัติการทีวีโอเอส	เช่น
1.		พัฒนาและสนับสนุนโดยบริษัทแอปเปิล
2.		เข้าถึงบริการของบริษัทของแอปเปิลได้
ข้อจ�ากัดของระบบปฏิบัติการวอชท์โอเอส	เช่น
1.		มีผู้ใช้งานจ�านวนน้อย
2.		ต้องคุ้ยเคยกับการใช้บริการของบริษัทแอปเปิล

กิจกรรม 10.2.4

1.		จงอธิบายแนวคิดการพัฒนาของระบบปฏิบัติการไอโอเอส
2.		จงยกตัวอย่างข้อดีของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

แนวตอบกิจกรรม 10.2.4

1.		ระบบปฏิบัติการไอโอเอสพัฒนาภายใต้แนวความคิด	 “direct	manipulation”	 ซ่ึงหมายถึง
การควบคุมโดยตรง	 โดยเน้นการควบคุมและใช้งานผ่านระบบสัมผัสด้วยนิ้ว	 ปุ่มและสวิตซ์	 ซึ่งมีเซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะใส่ไว้ในตัวอุปกรณ์	ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุม

2.		ข้อดีของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	เช่น
1)		รองรับฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย
2)		มีโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้งานจ�านวนมาก
3)		สนับสนุนโดยกูเกิล
4)		ส่วนติดต่อผู้ใช้สวยงาม
5)		เปิดเผยซอร์สโค้ด
6)		รองรับไฟล์มัลติมีเดียที่หลากหลาย
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ตอนที่ 10.3

ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	10.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
10.3.1	ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และดิสก์
10.3.2	ซอฟต์แวร์ส�ารองและกู้คืนข้อมูล
10.3.3	ซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงปลอดภัย

แนวคิด
1.			ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการไฟล์และดิสก์	 คือ	 โปรแกรมจัดการไฟล์	 โปรแกรม

ค้นหา	โปรแกรมจัดเรยีงข้อมลูในดสิก์	โปรแกรมท�าความสะอาดดสิก์และถอนการติดตัง้
โปรแกรม	 โปรแกรมบีบอัดไฟล์	 โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ	 โปรแกรมเขียนข้อมูล	 และ
โปรแกรมเล่นมีเดีย

2.	 	โปรแกรมส�ารองข้อมลู	คือ	โปรแกรมทีท่�าหน้าทีส่�าเนาไฟล์ส�าคญัเพือ่ให้เมือ่มปัีญหาเกดิ
ขึ้น	 สามารถกู้คืนไฟล์เหล่านั้นโดยใช้ส�าเนาไฟล์ที่ส�ารองไว้	 โปรแกรมกู้คืนข้อมูล	 คือ	
โปรแกรมทีท่�าหน้าทีย้่อนกลบักระบวนการส�ารองข้อมลูและคนืไฟล์ทีส่�ารองไปเป็นไฟล์
ต้นฉบับ	 ทั้งโปรแกรมส�ารองข้อมูลและโปรแกรมกู้คืนข้อมูลมีการท�างานร่วมกัน	 โดย
ปกติจะพัฒนาให้มีความสามารถทั้งการส�ารองและกู้คืนข้อมูลในโปรแกรมเดียวกัน

3.	 	ซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงปลอดภัย	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมไฟร์วอลล์	 โปรแกรม
ป้องกันไวรัส	โปรแกรมก�าจัดสปายแวร์และแอดแวร์	และโปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	10.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และดิสก์ได้
2.		อธิบายซอฟต์แวร์ส�ารองและกู้คืนข้อมูลได้
3.		อธิบายซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงปลอดภัยได้
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เรื่องท่ี 10.3.1

ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และดิสก์

หัวข้อน้ีจะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์และดิสก์	 คือ	 โปรแกรมจัดการไฟล์	
โปรแกรมค้นหา	โปรแกรมจดัเรยีงข้อมลูในดสิก์	โปรแกรมท�าความสะอาดดสิก์และถอนการตดิตัง้โปรแกรม	
โปรแกรมบีบอัดไฟล์	โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ	โปรแกรมเขียนข้อมูล	และโปรแกรมเล่นมีเดีย

1.  โปรแกรมจัดการไฟล์
โปรแกรมจัดการไฟล์	 คือ	 โปรแกรมที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์	 ช่วยใน

ด�าเนินการต่างๆ	กับไฟล์และโฟลเดอร์	 เช่น	แสดงรายชื่อ	สร้าง	เปิด	คัดลอก	ย้าย	ลบ	เปลี่ยนชื่อ	เลือก	
จัดเรียง	จัดกลุ่ม	ค้นหา	และแสดงคุณสมบัติของไฟล์และโฟลเดอร์

ระบบปฏิบัติการมักจะมีโปรแกรมจัดการไฟล์ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ	 เช่น	 โปรแกรม
จัดการไฟล์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	 7	 คือ	 วินโดวส์	 เอกซ์พลอเรอร	์
(Windows	Explorer)	ในระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	8	จะเรยีกว่า	ไฟล์	เอกซ์พลอเรอร์	(File	
Explorer)	การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์พื้นฐานใช้โปรแกรมนี้ได้เป็นอย่างดี

ภาพท่ี 10.30 โปรแกรม File Explorer
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2.  โปรแกรมค้นหา
โปรแกรมค้นหา	คอื	โปรแกรมทีใ่ช้ค้นหาไฟล์ในคอมพวิเตอร์ตามเงือ่นไขทีร่ะบ	ุเงือ่นไขทีร่ะบอุาจ

จะเป็นค�าหรือกลุ่มค�าที่ปรากฏอยู่ในไฟล์	 วันที่สร้างหรือแก้ไขไฟล์	 ประเภทไฟล์	 (เช่น	 ภาพยนตร์	 เพลง	
รูปภาพ	โปรแกรม	เป็นต้น)	นามสกุลของไฟล์	ขนาดของไฟล์	ต�าแหน่งของไฟล์	ชื่อไฟล์	ผู้เขียน/ศิลปิน	
และคุณสมบัติอื่นๆ	 โปรแกรมค้นหาสามารถค้นหาไฟล์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ไฟล์เอกสาร	 ไฟล์รูปภาพ	 
ไฟล์เพลง	และไฟล์โปรแกรม	เป็นต้น	โปรแกรมค้นหาสามารถใช้ค้นหาโฟลเดอร์ได้ด้วย	ระบบปฏิบัติการ
มักจะมีโปรแกรมค้นหาติดตั้งมาพร้อมกัน

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	อีเมล	รูปภาพ	เอกสาร	และข้อมูลส่วนบุคคลที่ส�าคัญอื่นๆ	ที่อยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โปรแกรมค้นหาเอกสารและไฟล์ต่างๆ	 บน
ฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้จึงมีความส�าคัญมากส�าหรับการค้นหาข้อมูลดังกล่าว

ถ้าเอกสารมกีารก�าหนดเมทาเดทาไม่ว่าจะโดยอตัโนมตัหิรือก�าหนดเองกต็าม	โปรแกรมค้นหาบาง
โปรแกรมสามารถค้นหาในเมทาเดทาได้	โปรแกรมค้นหาสามารถค้นหาในไดร์ฟใดๆ	หรอืค้นหาในทกุไดร์ฟ	
เช่น	ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์	ฮาร์ดดิสก์บนเครือข่าย	ซีดี/ดีวีดี	ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์	ที่เชื่อมต่ออยู่
กับคอมพิวเตอร์และมีสิทธิเข้าใช้งาน	โดยปกติผู้ใช้จะระบุไดรฟ์ที่จะค้นหาและระบุเงื่อนไขที่ใช้ค้นหาด้วย

โดยปกต	ิโปรแกรมค้นหาจะรวมอยูใ่นโปรแกรมจัดการไฟล์และถูกพฒันาให้มคีวามสามารถอย่าง
สูงในระบบปฏิบัติการปัจจุบัน	เช่น	โปรแกรมค้นหาของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	นอกจากนี้
ยังมีโปรแกรมค้นหาที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระต่างๆ	ที่สามารถน�ามาใช้งานได้

ตัวอย่างในระบบปฎิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	8	ผู้ใช้สามารถกรอกค�าค้นหา	ลงในช่องกรอก
ค�าค้นหาของโปรแกรม	File	Explorer	ดังภาพที่	 10.31	 เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟล์เดอร์ในต�าแหน่งปัจจุบัน
ที่ตรงกับค�าที่ใช้ค้นหาในช่องค้นหา	 หลังจากการค้นหาด�าเนินการแล้วสามารถบันทึกค�าที่ใช้ค้นหาได้	 
ซึ่งสามารถน�ามาค้นหาอีกครั้ง	นอกจากนี้	File	Explorer	ยังสามารถค้นหาแบบขั้นสูงได้

ภาพท่ี 10.31 โปรแกรมค้นหาในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8
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ส�าหรับการค้นหาอย่างรวดเร็ว	ผู้ใช้สามารถค้นหาโปรแกรม	 เอกสาร	 เว็บเพจ	หรือไฟล์ประเภท
อื่นๆ	 โดยการพิมพ์ค�าค้นหาในกล่องค้นหาที่อยู่ในเมนูเริ่มต้น	 (Start	 menu)	 ส�าหรับระบบปฏิบัติการ 
ไมโครซอฟท์วนิโดวส์	7	หรอืแถบเมนดู้านขวาของหน้าจอส�าหรบัระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	8

บริษัทพัฒนาโปรแกรมค้นหาในอินเทอร์เน็ตหลายบริษัท	 เช่น	 กูเกิล	 (Google)	 ไมโครซอฟท์	
(Microsoft)	 และ	 ยาฮู	 (Yahoo)	 มีการพัฒนาโปรแกรมค้นหาส�าหรับใช้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตของตนเองมาใช้กับการค้นหาในคอมพิวเตอร์	 โดยปกติ
โปรแกรมค้นหาเหล่านี้จะค้นหาไฟล์	 อีเมล	 ข้อความแชท	 แคชของเว็บเพจ	 และข้อมูลต่างๆ	 ที่จัดเก็บใน
ไดร์ฟทีต่รงกับค�าค้นหาของผูใ้ช้	โปรแกรมค้นหาส่วนใหญ่จะสร้างอนิเดก็ซ์ของเนือ้หาในคอมพวิเตอร์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การค้นหารวดเร็ว

3.  โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในดิสก์
โปรแกรมจดัเรยีงข้อมลูในดสิก์	คอื	โปรแกรมทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบและซ่อมแซมปัญหาทีเ่กีย่วข้อง

กับฮาร์ดดิสก์	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์	 โดยการจัดเรียงข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ใหม่	 เพื่อให ้
ทุกไฟล์จัดเก็บในต�าแหน่งท่ีต่อเนื่องกัน	 การด�าเนินการดังกล่าวเรียกว่า	 ดิสก์ดีแฟรกเมนเตชั่น	 (disk	
defragmentation)

โปรแกรมจดัเรยีงข้อมลูในดสิก์ของระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	เรยีกว่า	โปรแกรมดิสก์
ดแีฟรกเมนเตอร์	(disk	defragmenter)	ซึง่เป็นโปรแกรมทีจ่ดัระเบยีบไฟล์และพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ใช้ในฮาร์ดดสิก์
ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและโปรแกรมท�างานได้เร็วขึ้น	 เมื่อ
ระบบปฏิบัติการเก็บข้อมูลบนดิสก์	 ระบบปฏิบัติการจะวางข้อมูลในเซกเตอร์แรกที่พร้อมใช้บนดิสก์	 และ
พยายามที่จะวางข้อมูลในเซกเตอร์ที่ต่อเนื่องกัน	(ติดกัน)	แต่อาจจะไม่สามารถวางข้อมูลในเซกเตอร์ที่ต่อ
เนื่องกันได้เสมอไป	 เมื่อเนื้อหาของไฟล์มีกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่	 2	 เซกเตอร์ที่ไม่ติดกัน	 ไฟล์จึงมีการ 
แยกส่วนกันอยู่ในหลายต�าแหน่งบนดิสก์

การกระจายตัวของไฟล์ท�าให้การเข้าถึงดิสก์ช้าลงและมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของทั้ง
คอมพวิเตอร์	การจดัเรยีงข้อมลูหรอืการจดัระเบยีบข้อมลูบนดสิก์เพือ่ให้ไฟล์ถกูเกบ็ไว้ในเซกเตอร์ต่อเนือ่ง
กันสามารถแก้ปัญหานี้ได้	 ระบบปฏิบัติการมักจะมีโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในดิสก์ติดตั้งมาพร้อมกับระบบ
ปฏิบัติการ
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ภาพที่ 10.32 โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในดิสก์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8

นอกจากนี	้ยงัมโีปรแกรมจดัเรยีงข้อมลูในดสิก์ทีพ่ฒันาโดยผูพ้ฒันาอสิระทีส่ามารถน�ามาใช้ได้	เช่น	
อัลตราดีแฟรก	(UltraDefrag)	มายดีแฟรก	(MyDefrag)	ดีแฟรกเกลอร์	(Defraggler)	และ	อัสลอจิกส์	
ดิสก์	ดีแฟรก	(AusLogics	Disk	Defrag)	เป็นต้น

4.  โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์และถอนการติดต้ังโปรแกรม
4.1 โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์	 โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์	 คือโปรแกรมที่ออกแบบมา

ส�าหรบัการลบไฟล์ช่ัวคราว	เช่น	ไฟล์อนิเทอร์เนต็ชัว่คราว	ไฟล์ตดิตัง้ชัว่คราว	เป็นต้น	หรือไฟล์ทีไ่ม่จ�าเป็น	
เช่น	ไฟล์โปรแกรมที่ดาวน์โหลด	ไฟล์ที่อยู่ในถังขยะ	ไฟล์โปรแกรมที่ไม่ได้ใช้	เป็นต้น	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับ
ดิสก์	โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์พิเศษบางโปรแกรม	เช่น	โปรแกรมท�าความสะอาดรีจีสทรี	(Registry	
cleanup)	ออกแบบส�าหรบัค้นหาข้อมลูทีไ่ม่จ�าเป็นในรจีสีทรขีองระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์แล้ว
ลบข้อมูลเหล่านัน้ออก	ท�าให้การท�างานของคอมพวิเตอร์มปีระสทิธภิาพมากขึน้	โปรแกรมท�าความสะอาด
ดิสก์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	เรียกว่า	โปรแกรมดิสก์คลีนอัพ	(Disk	Cleanup)
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ภาพที่ 10.33 โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

4.2 โปรแกรมถอนการติดตั้งโปรแกรม	เมือ่โปรแกรมถกูใช้งาน	ข้อมลูชัว่คราวจะถกูสร้างขึน้	แต่
เมือ่ถอนการตดิตัง้โปรแกรมออกจากฮาร์ดดสิก์	ข้อมลูและไฟล์บางส่วนของโปรแกรมยงัคงอยูใ่นฮาร์ดดสิก์
หรือในไฟล์ระบบ	ถ้าผู้ใช้ลบโปรแกรมโดยการลบโฟลเดอร์ของโปรแกรม	ข้อมูลต่างๆ	ของโปรแกรมยังคง
อยู่และใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์	บางครั้งท�าให้ระบบท�างานช้า

โปรแกรมถอนการติดตั้งโปรแกรม	 คือ	 โปรแกรมส�าหรับถอนการติดตั้งโปรแกรม	 โดยจะลบ
โปรแกรมพร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงโปรแกรมเหล่านั้นในไฟล์ระบบ	 โปรแกรมถอนการติดตั้ง
โปรแกรมส่วนใหญ่แล้วติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ	ตัวอย่างโปรแกรมถอนการติดตั้งโปรแกรมของ
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	8	ดังภาพที่	10.34

ภาพที่ 10.34 โปรแกรมถอนการติดต้ังโปรแกรมของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
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นอกจากนี	้ยงัสามารถถอนการตดิตัง้โปรแกรมได้จากการเรียกใช้โปรแกรมส�าหรับถอนการตดิต้ัง
ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมที่ติดตั้งนั้น	หรืออยู่ภายใต้เมนูเริ่มต้น	(start	menu)	ของโปรแกรมที่ติดตั้ง

5.  โปรแกรมบีบอัดไฟล์
โปรแกรมบีบอัดไฟล์	 คือ	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่จะลดขนาดของไฟล์ลง	 การไฟล์บีบอัดจะใช้พื้นที่

จัดเก็บน้อยกว่าไฟล์ต้นฉบบั	ท�าให้พืน้ทีบ่นสือ่จดัเกบ็ข้อมลูว่างมากขึน้และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ	
การแนบไฟล์บีบอัดไปกับข้อความอีเมล	 จะช่วยลดเวลาส�าหรับการส่งไฟล์	 การอัพโหลดไฟล์บีบอัดไปยัง
อินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดไฟล์บีบอัดจากอินเทอร์เน็ตช่วยลดเวลาในการส่งไฟล์	 บางระบบปฏิบัติการ	
เช่น	ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์มีความสามารถในการบีบอัดไฟล์และคลายการบีบอัด

รูปแบบไฟล์พื้นฐานที่สุดส�าหรับการบีบอัดไฟล์ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	คือ	.zip	
ไฟล์ทีบ่บีอัดบางครัง้จะเรยีกว่า	zip	ไฟล์	เมือ่ได้รบัหรือดาวน์โหลดไฟล์บบีอดั	จะต้องคลายการบบีอดัไฟล์
ก่อนน�าไปใช้งาน	การคลายการบบีอดัหรอื	unzip	ไฟล์	ไฟล์จะย้อนกลบัไปเป็นไฟล์รปูแบบเดมิ	โปรแกรม
บีบอัดไฟล์จะต้องบีบอัดไฟล์	(.zip)	และคลายการบีบอัดไฟล์	(unzip)	ได้

(ก)	การบีบอัดไฟล์		 	 										(ข)	การคลายการบีบอัดไฟล์

ภาพที่ 10.35 การบีบอัดและคลายการบีบอัดไฟล์ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

ไฟล์บีบอัดไม่ใช่ไฟล์ในรูปแบบที่ท�างานได้	แต่มีไฟล์บีบอัดที่ท�างานได้	 เรียกว่าไฟล์	exe	และจะ
คลายการบีบอัดอัตโนมัติเมื่อเรียกใช้แม้ว่าโปรแกรมบีบอัดไฟล์ไม่ได้ติดต้ังบนคอมพิวเตอร์	 โปรแกรมบีบ
อัดไฟล์สามารถบีบอัดไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์เป็นไฟล์บีบอัดไฟล์เดียว	 เมื่อหลายไฟล์ถูกบีบอัดรวมกัน	
เมื่อคลายการบีบอัดไฟล์จะแยกออกจากกันเหมือนเดิม	 โปรแกรมบีบอัดไฟล์บางโปรแกรมยังสามารถเข้า
รหัสไฟล์ที่บีบอัดได้	เพื่อใส่รหัสผ่านตามต้องการ	เป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟล์ที่บีบอัด
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โปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระที่ได้รับความนิยม	 เช่น	 วินรา	 (Winrar)	 วินซิป	
(WinZip)	 และเซเว็นซิป	 (7-zip)	 เป็นต้น	 โปรแกรมบีบอัดไฟล์หลายโปรแกรมสามารถเปิดไฟล์บีบอัด
ของโปรแกรมอื่นได้

ภาพที่ 10.36 ตัวอย่างโปรแกรมบีบอัดไฟล์

6.  โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ
โปรแกรมดูไฟล์ภาพ	 คือ	 โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงผล	 ท�าส�าเนา	 ลบ	 และพิมพ์ไฟล์

ภาพได้	โปรแกรมนีผู้ใ้ช้สามารถดภูาพได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมสร้างหรอืตกแต่งรูปภาพ	ระบบปฏบิตักิาร
ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมดไูฟล์ภาพรวมอยูด้่วย	ในระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	เรยีกว่า	โปรแกรม
วินโดวส์	โฟโต	วิวเวอร์	(Windows	Photo	Viewer)	โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระ	
เช่น	เอซีดีซี	(ACDSee)	เออร์แฟนวิว	(IrfanView)	เป็นต้น

ภาพท่ี 10.37 โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
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7.  โปรแกรมเขียนข้อมูล
โปรแกรมเขียนข้อมูล	คือ	โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้เขียนข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์	(เช่น	เอกสาร	รูปภาพ	

เสียง	 วิดีโอ	 เป็นต้น)	 ลงบนแผนซีดี/ดีวีดี	 หรือแผ่นบลูเรย์	 ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์มี
โปรแกรมส�าหรับเขียนข้อมูลติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ	 ด้วย	 ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์
วนิโดวส์	เรยีกว่า	โปรแกรมวินโดวส์	ดสิก์	อิมเมจ	เบิร์นเนอร์	(Windows	Disc	Image	Burner)	โปรแกรม
เขียนข้อมูลที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระ	เช่น	เนโร	เบิร์นนิ่ง	รอม	(Nero	Burning	ROM)	อะแชมพู	เบิร์น
นิ่ง	สตูดิโอ	(Ashampoo	Burning	Studio)	เป็นต้น

ภาพที่ 10.38 ตัวอย่างโปรแกรมเขียนข้อมูล

8.  โปรแกรมเล่นมีเดีย
โปรแกรมเล่นมีเดยี	คอื	โปรแกรมทีช่่วยให้ดภูาพและภาพเคลือ่นไหว	ฟังเสยีง	และดไูฟล์วดิโีอใน

คอมพิวเตอร์	โปรแกรมเล่นมีเดียบางโปรแกรมมีความสามารถในการจัดระเบียบไฟล์สื่อมีเดีย	แปลงมีเดีย
ให้เป็นรปูแบบอืน่	เชือ่มต่อและซือ้มเีดยีจากแหล่งจดัเกบ็สือ่ออนไลน์	ดาวน์โหลดเพลง	เขยีนแผ่นซดีเีพลง	
และถ่ายโอนมีเดียไปยังเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพา	 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์มีโปรแกรมเล่น
มีเดียชื่อ	 วินโดวส์	 มีเดีย	 เพลย์เยอร์	 (Windows	Media	Player)	ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ	
โปรแกรมเล่นมีเดียที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอิสระ	 เช่น	 ไอทูนส์	 (iTunes)	 เรียลเพลย์เยอร์	 (RealPlayer)	
เป็นต้น
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ภาพท่ี 10.39 โปรแกรมเล่นมีเดียของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

กิจกรรม 10.3.1

1.		ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์และดิสก์มีอะไรบ้าง
2.		จงอธิบายโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในดิสก์
3.		จงอธิบายโปรแกรมบีบอัดไฟล์

แนวตอบกิจกรรม 10.3.1

1.		ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์และดิสก์	คือ	 โปรแกรมจัดการไฟล์	 โปรแกรมค้นหา	
โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในดิสก	์ โปรแกรมท�าความสะอาดดิสก์และถอนการติดตั้งโปรแกรม	 โปรแกรมบีบ
อัดไฟล์	โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ	โปรแกรมเขียนข้อมูล	และโปรแกรมเล่นมีเดีย

2.		โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในดิสก์	 คือ	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหาที่
เกีย่วข้องกับฮาร์ดดสิก์	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของฮาร์ดดสิก์	โดยการจดัเรยีงข้อมลูของฮาร์ดดสิก์ใหม่	เพือ่
ให้ทุกไฟล์จัดเก็บในต�าแหน่งที่ต่อเนื่องกัน	การด�าเนินการดังกล่าว	เรียกว่า	ดิสก์ดีแฟรกเมนเตชัน

3.		โปรแกรมบบีอัดไฟล์	คือ	โปรแกรมทีท่�าหน้าทีจ่ะลดขนาดของไฟล์ลง	การไฟล์บบีอัดจะใช้พ้ืนที่
จดัเก็บน้อยกว่าไฟล์ต้นฉบบั	ท�าให้พืน้ทีบ่นสือ่จดัเกบ็ข้อมลูว่างมากขึน้และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ	
การแนบไฟล์บีบอัดไปกับข้อความอีเมล	 จะช่วยลดเวลาส�าหรับการส่งไฟล์	 การอัพโหลดไฟล์บีบอัดไปยัง
อินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดไฟล์บีบอัดจากอินเทอร์เน็ตช่วยลดเวลาในการส่งไฟล์
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เรื่องท่ี 10.3.2

ซอฟต์แวร์ส�ารองและกู้คืนข้อมูล

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์	 อาจจะมีการสูญเสียไฟล์ท่ีส�าคัญ	 ซึ่งอาจเกิดข้ึนเนื่องจากไฟฟ้าดับ	 
(ถ้าไฟล์ท่ีก�าลังท�างานอยูย่งัไม่ได้รบัการบนัทกึไว้)	ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว	(เช่น	ถ้าคอมพวิเตอร์หรอืฮาร์ดไดรฟ์
หยุดการท�างาน)	ภัยพิบัติ	(เช่น	ไฟไหม้ท�าลายคอมพิวเตอร์)	หรือความผิดพลาดของผู้ใช้	(เช่น	ตั้งใจลบ	
หรือเขียนทับไฟล์)	ดังนั้น	มีความจ�าเป็นต้องส�ารองข้อมูลในคอมพิวเตอร์

1.  โปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมูล
1.1 โปรแกรมส�ารองข้อมูล

โปรแกรมส�ารองข้อมูล	 คือ	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ส�าเนาไฟล์ส�าคัญเพื่อให้เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน	
สามารถกู้คืนไฟล์เหล่านั้นโดยใช้ส�าเนาไฟล์ที่ส�ารองไว้	 เพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียข้อมูล	 การปฏิบัติการ
ส�ารองข้อมูลอาจรวมถึง	 1)	การส�ารองทั้งคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้สามารถกู้คืนได้ในภายหลัง	 2)	การส�ารอง
ไฟล์ข้อมูลท้ังหมด	 เพื่อให้กู้คืนได้ในกรณีที่คอมพิวเตอร์สูญหายหรือเสียหาย	หรือ	 3)	 การส�ารองเฉพาะ
ไฟล์ที่เลือก	เพื่อให้มีส�าเนาของไฟล์ที่ต้องการ	ถ้าไฟล์ต้นฉบับหายไปหรือถูกท�าลายโดยไม่ตั้งใจ

การส�ารองข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์	 สามารถส�ารองข้อมูลด้วยซีดี/ดีวีดี	 ฮาร์ดดิสก์แบบ
ภายนอก	 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์	 หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นใดแทบทุกสื่อ	 เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิด
เพลงิไหม้และภยัพบิติัทางธรรมชาตอิืน่	สือ่ส�ารองข้อมูลควรเกบ็ไว้คนละสถานทีก่บัคอมพวิเตอร์ทีเ่กบ็ข้อมูล
ต้นฉบับ	หรือในพื้นที่ปลอดภัยจากไฟไหม้

ดังนั้น	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับองค์กรธุรกิจที่จะต้องมีกระบวนการส�ารองข้อมูลข้อมูลทั้งหมดเป็น
ประจ�า	 เช่น	 ทุกคืน	 ทุกวันอาทิตย์	 เป็นต้น	 ขึ้นอยู่กับความส�าคัญของเนื้อหาในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ความถีใ่นการแก้ไขไฟล์	การเวยีนใช้สือ่ส�ารองข้อมูลควรใช้เมือ่มสีือ่จัดเกบ็จ�ากดั	และข้อมลูส�ารองต้องการ
เกบ็ไว้เพยีงระยะเวลาหนึง่	เช่น	3	เดอืน	ในกรณีส่วนบคุคล	การส�ารองข้อมลูเป็นลกัษณะทีไ่ม่มกีระบวนการ
หรอืขัน้ตอนทีแ่น่นอน	การส�ารองข้อมลูส่วนบคุคลมคีวามต้องการทีม่ากขึน้ตามปรมิาณของข้อมลูส�าคญัที่
ผู้ใช้จัดเก็บที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ภาพยนตร์	เพลง	และภาพถ่ายดิจิทัล	เป็นต้น	การส�ารองข้อมูลส่วนบุคคลท�าได้
ง่ายโดยการส�าเนาไฟล์ที่ต้องการไปยังยูเอสบีแฟลชไดรฟ์	หรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์บริการจัดเก็บข้อมูล
ออนไลน์	หรือส�ารองข้อมูลทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครอบคลุมทุกไฟล์

การส�ารองไฟล์ควรกระท�าอย่างอย่างสม�า่เสมอ	โปรแกรมส�ารองข้อมลูส่วนใหญ่มตีวัจดัตารางเวลา	
(scheduler)	 ที่สั่งคอมพิวเตอร์ให้ด�าเนินการส�ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติตามตารางเวลาที่ก�าหนดอย่าง 
สม�่าเสมอ

ระหว่างขั้นตอนการส�ารองข้อมูล	 โปรแกรมส�ารองข้อมูลจะตรวจสอบความคืบหน้าและแจ้งเตือน
ถ้าต้องการสื่อเพิ่มเติม	เช่น	ต้องการฮาร์ดดิสก์เพิ่ม	โปรแกรมส�ารองข้อมูลจ�านวนมากบีบอัดหรือย่อขนาด
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ของไฟล์ในระหว่างขัน้ตอนการส�ารองข้อมลูโดยการบีบอดัไฟล์	โปรแกรมส�ารองข้อมลูต้องการพืน้ทีส่�าหรับ
จัดเก็บไฟล์ส�ารองน้อยกว่าไฟล์ต้นฉบับ

นอกจากการส�ารองมูลด้วยโปรแกรมส�ารองข้อมูล	ผู้ใช้ทั่วไปสามารถด�าเนินการส�ารองข้อมูลด้วย
ตัวเองโดยการส�าเนาไฟล์โดยใชโ้ปรแกรมจัดการไฟล์	 (ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องท่ี	 10.3.1)	 แต่มีโปรแกรม
ส�ารองข้อมูลทัง้ทีติ่ดต้ังมาพร้อมกบัระบบปฏบิติัการและพฒันาโดยผูพ้ฒันาอสิระทีช่่วยให้การส�ารองข้อมลู
ท�าได้ง่ายขึ้น

นอกจากการส�ารองข้อมูลด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์	 เช่น	 ฮาร์ดดิสก์
ภายนอก	 หรือยูเอสบีแฟลชไดรฟ์	 ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ส�ารองไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายท้องถ่ิน	
หรือบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	เรียกว่า	การส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์

การส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์และการส�ารองข้อมูลด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต่อพ่วงกับ
คอมพิวเตอร์	 มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน	 การส�ารองข้อมูลด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต่อพ่วงกับ
คอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบการส�ารองข้อมูลในแบบเก่า	 สามารถดูแลและควบคุมได้	 แต่มีความเสี่ยงต่อการ
โจรกรรมและความเสยีหาย	จงึควรเกบ็ไว้ในสถานทีท่ีป่ลอดภยั	ไม่ควรเกบ็ไว้บนโต๊ะคอมพวิเตอร์	หากไฟไหม้
หรือน�้าท่วมนอกจากจะท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายแล้ว	 ยังสามารถท�าให้สื่อท่ีใช้เก็บ 
การส�ารองข้อมูลสูญหายไปด้วย	 นอกจากนี้	 ยังมีขโมยที่ขโมยคอมพิวเตอร์อาจจะขโมยอุปกรณ์และสื่อที่
วางอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์	 รวมทั้งสื่อที่ใช้เก็บการส�ารองข้อมูลด้วย	 การจัดเก็บสื่อที่ส�ารองข้อมูลในสถานที่
ต่างกันเป็นวิธีที่ดีที่สุด	ถ้าการจัดเก็บสื่อที่ส�ารองข้อมูลนอกสถานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้	อย่างน้อยให้ย้าย
ไปเก็บยังห้องพักหรือห้องท�างานที่ไม่ใช่ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนการส�ารองข้อมลูแบบออนไลน์สามารถส�ารองไฟล์ไปยงัเวบ็เซร์ิฟเวอร์ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั	
แต่อาจต้องใช้การเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ท่ีมคีวามเรว็สงู	เวบ็ไซต์ทีมี่พืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูส�าหรบัการส�ารองข้อมลู	
เรียกว่า	เว็บไซต์บริการส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์	ค่าใช้จ่ายของบริการเหล่านี้มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีจ่ดัสรรให้	บางเว็บไซต์ให้บรกิารฟร	ีการส�ารองข้อมลูแบบออนไลน์	เช่น	กเูกิล	ไดร์ฟ	(Google	
drive)	และไมโครซอฟท์	วัน	ไดร์ฟ	(Microsoft	one	drive)	เป็นต้น

ก่อนทีจ่ะส�ารองข้อมลูแบบออนไลน์	ต้องทราบว่าความเรว็ในการส�ารองและกูค้นืข้อมลูจะเร็วทีส่ดุ
ไม่เกินความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	นอกจากนี้	การส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์มีแนวโน้มที่จะถูก
สอดแนมโดยแฮกเกอร์	 อาจต้องเข้ารหัสข้อมูลส�าหรับการส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์	 นอกจากนี้ควรจะ
ตระหนักว่าการให้บริการส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์อาจจะปิดตัวลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ	 จึงควรมี
สถานที่ส�ารองข้อมูลอื่นๆ	ส�าหรับไฟล์ที่ส�าคัญสูง

1.2 โปรแกรมกู้คืนข้อมูล

เน่ืองจากไฟล์ส�ารองส่วนใหญ่จะถกูบบีอดั	จงึมกัจะไม่สามารถใช้ไฟล์ส�ารองในรูปแบบนีไ้ด้โดยตรง	
จึงต้องใช้โปรแกรมกู้คืนข้อมูล	โปรแกรมกู้คืนข้อมูล	คือ	โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ย้อนกลับกระบวนการส�ารอง
ข้อมูลและคืนไฟล์ที่ส�ารองไปเป็นไฟล์ต้นฉบับ	 ทั้งโปรแกรมส�ารองข้อมูลและโปรแกรมกู้คืนข้อมูลมีการ
ท�างานร่วมกัน	โดยปกติจะพัฒนาให้มีความสามารถทั้งการส�ารองและกู้คืนข้อมูลในโปรแกรมเดียวกัน
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ระบบปฏบิตักิารมกัจะมโีปรแกรมส�ารองข้อมลูและกูค้นืข้อมลูตดิตัง้มาพร้อมกนั	และโดยปกตเิมือ่
ซื้อฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก	จะมีโปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมูลมาด้วย

2. ประเภทการส�ารองและกู้คืนข้อมูล
การส�ารองและกู้คืนข้อมลูทีจ่ะกล่าวถงึคือ	การส�ารองและกู้คนืไฟล์ทัว่ไป	การส�ารองและกูค้นืรีจสิทรี	

การส�ารองและกู้คนืทัง้ระบบด้วยไฟล์อิมเมจของระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	และการส�ารองและ
กู้คืนข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมูล

2.1 การส�ารองและกู้คืนไฟล์ทั่วไป	ในระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	8	มโีปรแกรมส�ารอง
ข้อมูล	ที่เรียกว่า	 ไฟล์ฮิสทรี	 (File	History)	ถูกออกแบบมาเพื่อส�ารองไฟล์ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ไลบรารี	
(library)	 เดสก์ท็อป	(desktop)	 เฟเวอร์ริทส์	 (favorites)	คอนแทค	(contact)	และโฟลเดอร์อื่นๆ	 เมื่อ
เปิดใช้งาน	 File	 History	 จะตรวจสอบไฟล์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกช่ัวโมงและส�าเนาไฟล์เหล่าน้ันไปยัง
อุปกรณ์ส�ารองข้อมูล

ภาพท่ี 10.40 โปรแกรม File History
ท่ีมา:  http://www.extremetech.com/computing/132628-using-file-history-windows-8s-built-in-backup-tool	 สืบค้น

เมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

เมื่อต้องการกู้คืนข้อมูลคลิกที่	Restore	personal	files	ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์จะ
น�าไฟล์ที่ส�ารองไว้	บันทึกทับลงในต�าแหน่งเดิมของไฟล์ต้นฉบับ

File	History	 ไม่ใช่การส�ารองข้อมูลระบบเต็มรูปแบบ	 (ระบบส�ารองข้อมูลเต็มรูปแบบประกอบ
ด้วยส�าเนาของไฟล์ทุกไฟล์ที่เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์	 นอกจากไฟล์ข้อมูล	 การส�ารองข้อมูล
ระบบเต็มรูปแบบประกอบด้วยส�าเนาทั้งหมดของโปรแกรมที่ติดตั้ง	 การต้ังค่า	 และระบบปฏิบัติการ)	 
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ถ้าฮาร์ดดิสก์เกิดปัญหาจนท�าให้ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	 ไฟล์ที่จัดเก็บโดย	 File	 History	 
ไม่เพียงพอที่จะน�าไปก�าหนดค่าให้ระบบปฏิบัติการเปิดใช้งานได้ตามปกติ	 ในการเรียกคืนให้ระบบปฏิบัติ
การเปิดใช้งานได้เช่นเดิมจะต้องใช้ดิสก์ส�าหรับบูต	ดิสก์กู้คืน

ดิสก์ส�าหรับบูต	เป็นสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ที่ประกอบด้วยไฟล์ระบบปฏิบัติการที่จ�าเป็นในการ
บตูเครือ่งคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเข้าถงึฮาร์ดดสิก์	ส่วนดสิก์ส�าหรบักูค้นื	เป็นซดีี/ดวีดีหีรอืสือ่อืน่ท่ีสามารถ
บูตได้	มีส�าเนาสมบูรณ์ของฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เหมือนที่มีอยู่เมื่อครั้งได้คอมพิวเตอร์ใหม่	สามารถ
ใช้ดิสก์ส�าหรับกู้คืนเพื่อย้อนกลับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานะเริ่มต้นเมื่อครั้งซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่

2.2 การส�ารองและกู้คืนรีจิสทรี รีจิสทรี	 (registry)	 ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส	์
เป็นกลุม่ของไฟล์ทีส่�าคัญทีใ่ช้โดยระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์เพือ่เกบ็ข้อมูลการก�าหนดค่าเกีย่วกบั
อุปกรณ์ทั้งหมดและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์	 หากรีจิสทรีเสียหาย	 คอมพิวเตอร์อาจจะไม่
สามารถบูต	 เปิดโปรแกรม	 หรือส่ือสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วง	 จึงควรจะมีส�าเนาของรีจิสทรีไว้ในกรณีที่ไฟล์
ต้นฉบับได้รับความเสียหาย

การส�ารองรจีสิทรจีะมปัีญหาเพราะรจีสิทรเีปิดอยูเ่สมอในขณะทีค่อมพวิเตอร์ท�างานอยู่	ซอฟต์แวร์
ส�าหรบัการส�ารองข้อมลูบางอย่างอาจไม่สามารถส�าเนาไฟล์ทีเ่ปิดอยู่	ถ้าใช้ซอฟต์แวร์ดงักล่าวกจ็ะไม่สามารถ
ส�ารองรีจิสทรีได้	 เพื่อส�าเนาการตั้งค่ารีจิสทรีของคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ	 ให้ใช้วิธีสร้างจุดกู้คืน	 (restore	
point)

จุดกู้คืนเป็นจุดที่เก็บการตั้งค่าท้ังหมดของคอมพิวเตอร์	 จุดกู้คืนเป็นการส�ารองข้อมูลรีจิสทรีของ
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	 หากเกิดปัญหาฮาร์ดดิสก์ท�าให้ของระบบเกิดความไม่ปลอดภัย	
สามารถย้อนกลับไปยังจุดกู้คืนถ้าคอมพิวเตอร์ได้สร้างจุดกู้คืนไว้

จุดกู้คืนจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ	 แต่สามารถก�าหนดจุดกู้คืนด้วยตนเอง
เม่ือต้องการเช่น	การก�าหนดจดุกูค้นืก่อนท่ีจะอพัเดตโปรแกรม	การตัง้ค่าเครือข่ายหรือการตดิตัง้ฮาร์ดแวร์
ใหม่	เป็นต้น
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ภาพที่ 10.41 การก�าหนดจุดกู้คืน

ในการกู้คืนรีจิสทรี	 คลิกที่ปุ่ม	 System	Restore	 จะเรียกใช้โปรแกรมซิสเต็มรีสตอร์	 (System	
Restore)	ดังภาพที่	10.42

ภาพที่ 10.42 การกู้คืนจากจุดกู้คืนด้วยโปรแกรม System Restore
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2.3 การส�ารองและกู้คืนทั้งระบบด้วยไฟล์อิมเมจ	ไฟล์อิมเมจเป็นการส�ารองข้อมลูทีส่มบรูณ์ของ
ระบบปฏิบัติการและประกอบด้วยการก�าหนดค่าทั้งหมดของระบบปฏิบัติการ	 หลังจากการกู้คืนเครื่อง
คอมพิวเตอร์จากไฟล์อิมเมจ	คอมพิวเตอร์จะกลับมาสู่สถานะที่ไฟล์อิมเมจถูกสร้างขึ้น	เช่น	ถ้าไฟล์อิมเมจ
ถูกสร้างขึ้นในวันที่	 1	มิถุนายน	ระบบมีความเสียหายในวันที่	22	สิงหาคม	และไฟล์อิมเมจดังกล่าวถูกใช้
กูค้นืในวนัท่ี	22	สงิหาคม	คอมพวิเตอร์จะมกีารก�าหนดค่ากลบัไปเป็นระบบในวนัที	่1	มถุินายน	และมข้ีอมลู
สมบูรณ์เช่นเดียวกับข้อมูลของวันที่	1	มิถุนายน

เมือ่ติดตัง้ระบบปฏบิตักิารบนเครือ่งคอมพวิเตอรเ์รยีบร้อยแล้ว	ควรส�ารองขอ้มลูของระบบปฏบิัติ
การในรูปแบบไฟล์อิมเมจ	 ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์มีโปรแกรมซิสเต็ม	 อิมเมจ	 แบ็คอัพ	
(system	 image	 backup)	 ส�าหรับส�ารองข้อมูลระบบปฏิบัติการในรูปแบบไฟล์อิมเมจ	 เพื่อให้สามารถ 
กูค้นืระบบให้กลับมาท�างานได้ตามปกต	ิในกรณทีีร่ะบบปฏบิติัการทีไ่ม่สามารถบตูหรือได้รับความเสยีหาย
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ภาพที่ 10.43 โปรแกรม System image backup

ในการกู้คืนข้อมูล	จะกู้คืนด้วยโปรแกรมซิสเต็ม	อิมเมจ	รีเคิฟเวอร์รี	(system	image	recovery)	
ซึง่จะท�าในข้ันตอนการบตูเครือ่งด้วยแผ่นตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟท์วนิโดวส์	เพือ่ซ่อมแซมระบบ
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ภาพท่ี 10.44 โปรแกรม System image recovery

2.4 การส�ารองและกู้คืนข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมูล	 โปรแกรมส�ารองและกู้คืน
ข้อมูลท่ีพฒันาโดยผูพ้ฒันาอสิระ	สามารถน�ามาใช้ส�าหรบัการส�ารองข้อมลูส�าหรบัการส�ารองและกูคื้นข้อมลูได้

โปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมูลเป็นชุดของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อส�ารองและกู้คืนไฟล์ข้อมูล
บางส่วนหรอืทัง้หมดบนอปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมลูหลกัของคอมพวิเตอร์	ซอฟต์แวร์ส�ารองและกูค้นืข้อมูลมกัจะ
มีตัวเลือกที่ท�าให้ง่ายต่อการจัดตารางเวลาการส�ารองข้อมูลเป็นระยะ	ก�าหนดชุดของไฟล์ที่ต้องการส�ารอง
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	และกระบวนการกู้คืนกระท�าโดยอัตโนมัติ

ส�าหรับการใช้โปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมูล	ให้ระบุไฟล์ที่ต้องการส�ารองข้อมูล	เลือกสถานที่ตั้ง
ของอุปกรณ์ส�ารองข้อมูล	 และเลือกวันและเวลาส�าหรับการส�ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อก�าหนดค่าการ
ส�ารองข้อมลู	เนือ่งจากขัน้ตอนการส�ารองข้อมลูใช้ทรัพยากรระบบ	ส่วนใหญ่จะก�าหนดเวลาการส�ารองข้อมูล
ในเวลาที่คอมพิวเตอร์ท�างานอยู่	แต่ไม่มีผู้ใช้งาน

โปรแกรมส�ารองและกู้คืนข้อมลูทีไ่ด้รบัความนยิม	เช่น	พารากอน	ไดรฟ์	แบค็อพั	(Paragon	Drive	
Backup)	นอร์ตัน	โกสต์	(Norton	Ghost)	และอะโครนิส	ทรู	อิมเมจ	(Acronis	True	Image)	เป็นต้น

กิจกรรม 10.3.2

1.		โปรแกรมส�ารองข้อมูลและโปรแกรมกู้คืนข้อมูล	คืออะไร
2.		จงอธิบายการส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์
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แนวตอบกิจกรรม 10.3.2

1.		โปรแกรมส�ารองข้อมูล	 คือ	 โปรแกรมที่ท�าหน้าที่ส�าเนาไฟล์ส�าคัญเพื่อให้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	
สามารถกู้คนืไฟล์เหล่านัน้โดยใช้ส�าเนาไฟล์ทีส่�ารองไว้	เพือ่หลกีเลีย่งการสญูเสยีข้อมลู	ส่วนโปรแกรมกูคื้น
ข้อมูล	คือ	โปรแกรมทีท่�าหน้าทีย้่อนกลบักระบวนการส�ารองข้อมลูและคนืไฟล์ทีส่�ารองไปเป็นไฟล์ต้นฉบบั

2.		การส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์	 คือการจัดเก็บข้อมูลที่ส�ารองไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย 
ท้องถิน่	หรอืบนเซร์ิฟเวอร์ทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็	โดยการส�ารองไฟล์ไปยงัเวบ็เซร์ิฟเวอร์ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั	
แต่อาจต้องใช้การเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ท่ีมคีวามเรว็สงู	เวบ็ไซต์ทีมี่พืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูส�าหรบัการส�ารองข้อมลู	
เรียกว่า	เว็บไซต์บริการส�ารองข้อมูลแบบออนไลน์	ค่าใช้จ่ายของบริการเหล่านี้มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
พื้นที่จัดเก็บที่จัดสรรให้	บางเว็บไซต์ให้บริการฟรี

เรื่องท่ี 10.3.3

ซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงปลอดภัย

เครือ่งคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายอนัดบัต้นๆ	ของผู้บกุรุกหรือแฮกเกอร์	เนือ่งจากในคอมพวิเตอร์
มีข้อมูลที่ส�าคัญ	 ทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลขององค์กรที่ผู้บุกรุกสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 รหัส
ผ่าน	ข้อมูลบัตรเครดิต	ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	เป็นต้น	นอกจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วยังมีสิ่งที่
ผูบ้กุรกุต้องการ	คอืทรพัยากรต่างๆ	ของเครือ่งคอมพวิเตอร์	เช่น	พืน้ทีว่่างในฮาร์ดดสิก์	ช่องทางการเชือ่ม
ต่ออินเทอร์เน็ต	 การประมวลผลงานต่างๆ	 ในคอมพิวเตอร์	 หรือแม้กระทั่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไปโจมตี
เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นต้องป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาใช้งานได้	 วิธีการที่
สามารถป้องกันผู้บุกรุกได้	คือการติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์	โปรแกรมป้องกันไวรัส	โปรแกรมก�าจัดสปาย
แวร์และแอดแวร์	และโปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ต

1.  โปรแกรมไฟร์วอลล์
โปรแกรมไฟร์วอลล์	 คือโปรแกรมที่ตรวจจับและปกป้องคอมพิวเตอร์จากการโจมตีที่ไม่ได้รับ

อนุญาต	 โปรแกรมไฟร์วอลล์ตรวจสอบการส่งข้อมูลทั้งหมดอย่างต่อเน่ืองทั้งรับเข้าและส่งออกจากจาก
คอมพิวเตอร์	 โปรแกรมไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ได้
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เม่ือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต	 คอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงต่อการโจมตีจากแฮกเกอร	์
แฮกเกอร์จะพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย	 ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
อนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูจะมคีวามเสีย่งมากกว่าผูท้ีเ่ข้าถงึอนิเทอร์เนต็ด้วยโทรศพัท์พืน้ฐาน	เพราะจะมกีาร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	ระบบปฏิบัติการมักจะมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ติดตั้งมาพร้อมกัน	 โปรแกรม
ไฟร์วอลล์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์	 เรียกว่า	 วินโดวส์ไฟร์วอลล์	 (Windows	Firewall)	
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์จะเปิดไฟร์วอลล์โดยอัตโนมัติทันทีที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ภาพที่ 10.45 โปรแกรมไฟร์วอลล์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

หากระบบปฏิบัติการไม่มีโปรแกรมไฟร์วอลล์หรือต้องการให้มีการปกป้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
จากที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ	 สามารถดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมไฟร์วอลล์มาติดตั้งใช้งานได้	 เช่น	 
โซนอะลาร์ม	 (ZoneAlarm)	 ลาวาซอฟต์	 เพอร์โซนัล	 ไฟร์วอลล์	 (Lavasoft	 Personal	 Firewall)	 
โคโดโม	ไฟร์วอลล์	 โปร	 (Comodo	Firewall	Pro)	และ	อะแชมพู	 ไฟร์วอลล์	 (Ashampoo	Firewall)	
เป็นต้น
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ภาพที่ 10.46 โปรแกรม ZoneAlerm

2.  โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร์มักแพร่กระจายด้วยไฟล์ที่แนบมากับข้อความอีเมลหรือข้อความที่ส่งข้อความ

โต้ตอบแบบทันที	 ดังนั้น	 ต้องไม่เปิดไฟล์ที่แนบมาในข้อความอีเมล	 เว้นแต่ทราบว่าใครเป็นผู้ส่งข้อความ
นัน้	ไวรสัอาจมาในรปูแบบภาพตลก	บตัรอวยพร	หรือแฟ้มเสยีงและวดิโีอ	ไวรัสคอมพวิเตอร์ยงัแพร่กระจาย
ได้ผ่านการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ต	ซึ่งอาจซ่อนอยู่ในซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย	หรือไฟล์หรือโปรแกรม
อื่นที่ดาวน์โหลด

เมื่อไวรัสอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถแพร่กระจายไปท่ัวเครือข่าย	 และอาจท�าให้ไฟล์และ
ระบบปฏบิตักิารเกิดความเสยีหาย	ไวรสัคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกดิขึน้เอง	แต่โปรแกรมเมอร์จงใจเขยีนโปรแกรม
ไวรัสข้ึนมา	 โปรแกรมเมอร์บางคนเขียนไวรัสด้วยความคึกคะนอง	 โปรแกรมเมอร์บางคนเขียนเพื่อก่อให้
เกิดการท�าลาย	การเขียนโปรแกรมไวรัสมักจะต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่มีความช�านาญ

ไวรัสบางชนิดเป็นอันตรายไม่มาก	 เพียงแค่หยุดการท�างานของคอมพิวเตอร์ชั่วคราว	 หรือแสดง
เสยีงหรอืข้อความ	เช่น	ไวรสัเพลงสัง่คอมพวิเตอร์ให้เล่นเพลงท่อนใดท่อนหนึง่	บางไวรัสท�าให้ข้อมลูทีเ่กบ็
ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสเสียหายหรือถูกท�าลาย	 ถ้าสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง 
ที่ผิดปกติใดๆ	ในการท�างานของคอมพิวเตอร์ก็อาจจะติดไวรัส	เช่น
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ข้อความหรือภาพที่ผิดปกติปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
-	 มีเสียงผิดปกติหรือเล่นเพลงแบบสุ่ม
-	 หน่วยความจ�าที่มีอยู่น้อยกว่าที่ควรจะมี
-	 โปรแกรมหรือไฟล์หายไปโดยไม่ทราบวันเวลาและสาเหตุ
-	 โปรแกรมที่ไม่รู้จักหรือไฟล์ในรูปแบบที่ไม่รู้จักปรากฏอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
-	 ขนาดของไฟล์เปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้
-	 ไฟล์เกิดความเสียหาย
-	 โปรแกรมหรือไฟล์ท�างานไม่ถูกต้อง
-	 มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบ
-	 ระบบปฏิบัติการท�างานได้ช้ากว่าปกติ
เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากการโจมตีของไวรัส	ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดต

เป็นประจ�า	โปรแกรมป้องกนัไวรสัปกป้องคอมพวิเตอร์จากไวรสัโดยการตรวจสอบและลบไวรสัคอมพวิเตอร์
ใดๆ	ทีพ่บในหน่วยความจ�า	ในสือ่เกบ็ข้อมลูหรอืไฟล์ทีเ่ข้ามาในเครือ่งคอมพวิเตอร์	โปรแกรมป้องกนัไวรสั
ส่วนใหญ่ยังป้องกันเวิร์มและม้าโทรจัน	 เมื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็มักจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติด
ตั้งอยู่

ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์มีโปรแกรมป้องกันไวรัส	 ช่ือ	 วินโดวส์	 ดีเฟนเดอร์	 
(Windows	Defender)	ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

ภาพท่ี 10.47 โปรแกรม Windows Defender
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นอกจากนีย้งัมโีปรแกรมป้องกนัไวรสัทีน่ยิมใช้	เช่น	แมคกาฟี	ไวรัสสแกน	(McAfee	VirusScan)	
นอร์ตันแอนติไวรัส	(Norton	AntiVirus)	และอีสเซ็ต	นอด32	แอนติไวรัส	(ESET	NOD32	Antivirus)	
เป็นต้น	ซึง่ส่วนใหญ่ยงัมโีปรแกรมก�าจัดสปายแวร์	โปรแกรมกรองอนิเทอร์เนต็	และโปรแกรมอรรถประโยชน์
อื่นๆ

ภาพท่ี 10.48 โปรแกรม Norton Antivirus
ท่ีมา:	http://en.wikipedia.org/wiki/Norton_AntiVirus	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

3.  โปรแกรมก�าจัดสปายแวร์และแอดแวร์
สปายแวร์	 คือ	 โปรแกรมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช	้ 

แอบเก็บรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัผูใ้ช้	มกัจะเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการเรียกดเูวบ็	เช่น	เวบ็ไซต์ท่ีเข้าชมหรอื
ข้อความที่พิมพ์	หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้อนุญาต

สปายแวร์สามารถติดตั้งแถบเครื่องมือที่ไม่ต้องการหรือรายการโปรดในเว็บเบราว์เซอร์	 เปล่ียน
โฮมเพจเริ่มต้น	 สปายแวร์บางตัวจะไม่แสดงอาการให้ตรวจพบได้	 แต่จะแอบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญ	
สปายแวร์ส่วนใหญ่จะถกูตดิตัง้ผ่านซอฟต์แวร์ทีไ่ม่เสียค่าใช้จ่ายทีด่าวน์โหลด	แต่ในบางกรณ	ีเพยีงแค่การ
เข้าชมเวบ็ไซต์ก็ท�าให้ตดิสปายแวร์มาได้	สามารถก�าจดัสปายแวร์	โดยใช้โปรแกรมก�าจดัสปายแวร์	ซึง่เป็น
โปรแกรมที่ตรวจสอบและลบสปายแวร์และโปรแกรมที่คล้ายกัน
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แอดแวร์	 คือ	 โปรแกรมที่แสดงโฆษณาแบบออนไลน์ในแบนเนอร์หรือหน้าต่างแบบป๊อบอัพบน
หน้าเว็บ	 โปรแกรมอีเมล	 หรือบริการอินเทอร์เน็ตออนไลน์อื่นๆ	 บางคร้ังสปายแวร์ซ่อนอยู่ในแอดแวร	์
สามารถก�าจัดแอดแวร์	โดยใช้โปรแกรมก�าจัดแอดแวร์	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตรวจสอบและลบแอดแวร์

ส่วนใหญ่โปรแกรมก�าจัดสปายแวร์และแอดแวร์เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก	บางส่วนมีใช้งานอยู่บนเว็บ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 บางระบบปฏิบัติการมีตัวก�าจัดสปายแวร์และแอดแวร์รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการไมโคร
ซอฟท์วินโดวส์	โปรแกรม	Windows	Defender	ก็สามารถก�าจัดสปายแวร์และแอดแวร์ได้

โปรแกรมก�าจดัสปายแวร์และแอดแวร์ทีพั่ฒนาโดยผูพ้ฒันาอสิระทีไ่ด้รบัความนยิม	เช่น	แอดอะแวร์	
(Ad-Aware)	สไปย์	สวีปเปอร์	(Spy	Sweeper)	สไปย์บอท	เสิร์ท	แอนด์	เดสทรอย	(Spybot–Search	
and	Destroy)	เป็นต้น

ภาพท่ี 10.49 โปรแกรม Ad-Ware

4.  โปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมกรองอนิเทอร์เนต็	คอื	โปรแกรมท่ีลบหรือปิดกัน้บางอย่างทีจ่ะเข้ามาสูร่ะบบคอมพวิเตอร์	

โปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ต	มี	4	ประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	คือ	โปรแกรมป้องกันสแปม	โปรแกรม
กรองเว็บ	โปรแกรมกรองฟิชชิ่ง	และโปรแกรมบล็อคป๊อปอัพ

4.1 โปรแกรมป้องกันสแปม	 สแปม	 คือการส่งข้อความที่ผู ้รับไม่ได้ร้องขอผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	โดยส่วนมากจะท�าให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้รับข้อความ	สแปมที่พบเห็นได้บ่อยได้แก่	การ
ส่งสแปมผ่านทางอีเมลในการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาขายของ	 โดยเป็นการส่งอีเมลที่ไม่ต้องการ	ซึ่ง
จะมาจากทัว่โลก	โดยทีไ่ม่รูเ้ลยว่าผู้ทีส่่งมาให้นัน้เป็นใคร	จดุประสงค์คอืผูส่้งส่วนใหญ่ต้องการทีจ่ะโฆษณา
สินค้าหรือบริการต่างๆ	 ของบริษัทของตนเอง	 ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของอีเมลขยะซึ่งนอกจากจะท�าให้ผู้รับ
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ร�าคาญใจและเสียเวลาในการก�าจัดข้อความเหล่าน้ีแล้ว	 สแปมยังท�าให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตลดลงด้วย

การส่งสแปมเริ่มแพร่หลายเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 
มีค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบการการส่งข้อความชักชวนทางอื่น	 เช่น	ทางจดหมาย	หรือการโฆษณาทาง
สื่อต่างๆ	ท�าให้ผู้ส่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความเชิญชวน

โปรแกรมป้องกันสแปม	 คือ	 โปรแกรมกรองที่พยายามลบสแปมก่อนที่จะถึงกล่องจดหมาย	 
ถ้าโปรแกรมอีเมลไม่มีโปรแกรมกรองสแปม	 สามารถหาโปรแกรมป้องกันสแปมที่ใช้งานฟรีได้จาก
อินเทอร์เน็ต	ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมักจะมีบริการกรองสแปมให้แก่สมาชิก	โปรแกรมป้องกันสแปม	เช่น	
เอวีเอส	แอนติสแปม	(AVS	Antispam)	สแปมไฟเตอร์	(SPAMfighter)	เมลวอชเชอร์	(MailWasher)	
สแปมไอฮิลเลเตอร์	(Spamihilator)	เป็นต้น

ภาพท่ี 10.50 โปรแกรม AVS Antispam

4.2 โปรแกรมกรองเว็บ	 คือ	 โปรแกรมที่จ�ากัดการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างในเว็บ	 การจ�ากัดการ 
เข้าถงึ	เช่น	ก�าหนดให้เข้าถงึได้เฉพาะบางเว็บไซต์เท่านัน้	หรอืก�าหนดค�าหรอืวลทีีอ่นญุาตให้ใช้งาน	องค์กร
ธุรกิจจ�านวนมากใช้โปรแกรมกรองเว็บเพื่อจ�ากัดการเข้าถึงเว็บของพนักงาน	 โรงเรียนบางแห่ง	 ห้องสมุด
บางแห่ง	หรือผู้ปกครองบางคนใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อจ�ากัดการเข้าถึงเว็บของเด็กๆ

ตัวอย่างโปรแกรมกรองเว็บ	เช่น	ไซแมนเทค	เว็บ	เกตเวย์	(Symantec	Web	Gateway)	เคไนน์	
เว็บ	โปรเทคชัน	(K9	Web	Protection)	และโปรแกรมวินโดวส์	ไลฟ์	แฟมมิลี	เซฟตี้	(Windows	Live	
Family	Safety)	ซึ่งเป็นโปรแกรมกรองเว็บใช้ควบคุมโดยผู้ปกครอง	ช่วยให้ผู้ปกครองบันทึกและควบคุม
ประเภทของเนื้อหาที่เด็กๆ	สามารถเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น
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ภาพที่ 10.51 โปรแกรม Windows Live Family Safety
ท่ีมา:	http://windows.microsoft.com/en-us/windows/set-up-family-safety	สืบค้นเมื่อ	31	กรกฎาคม	2558.

4.3 โปรแกรมกรองฟิชชิ่ง	ฟิชชิง่เป็นการหลอกลวงโดยใช้อเีมลหรอืหน้าเวบ็ไซต์ปลอมเพือ่ให้ได้
มาซ่ึงข้อมูล	ข้อมูลส่วนบคุคลและ/หรอืข้อมลูทางการเงนิ	เช่น	ชือ่ผูใ้ช้	รหสัผ่าน	หรือข้อมลูส่วนบคุคลอืน่ๆ	
เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต	 หรือสร้างความเสียหายในด้านอื่นๆ	 เช่น	
ด้านการเงิน	เป็นต้น

โปรแกรมกรองฟิชชิ่ง	 คือ	 โปรแกรมที่เตือนหรือบล็อกผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ที่อาจหลอกลวงหรือ 
น่าสงสัย	บางเว็บเบราว์เซอร์มีตัวกรองฟิชชิ่ง	เช่น	Internet	Explorer,	Google	chrome	และ	Firefox	
เป็นต้น

ภาพท่ี 10.52 โปรแกรมกรองฟิชชิ่งของ Internet Explorer
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4.4 โปรแกรมบล็อคป๊อปอัพ ป๊อปอพั	ส่วนใหญ่จะหมายถึง	โฆษณาป๊อปอัพ	ซึง่เป็นโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตที่ปรากฏขึ้นเป็นหน้าต่าง	ป๊อบอัพในหน้าเว็บที่ก�าลังใช้งาน

โปรแกรมบล็อคป๊อปอัพ	 คือ	 โปรแกรมที่หยุดหรือห้ามไม่ให้มีโฆษณาป๊อปอัพบนหน้าเว็บ	 เว็บ 
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีการป้องกันป๊อปอัพ	เช่น	Internet	Explorer,	Google	chrome,	Firefox	เป็นต้น	
นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบล็อคป๊อปอัพฟรีจากอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 10.53 โปรแกรมบล็อคป๊อปอัพของ Internet Explorer
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กิจกรรม 10.3.3

1.		จงอธิบายโปรแกรมไฟร์วอลล์
2.		จงอธิบายโปรแกรมป้องกันไวรัส
3.		โปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ตคืออะไร	มีกี่ประเภท	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.3.3

1.		โปรแกรมไฟร์วอลล์	 คือโปรแกรมที่ตรวจจับและปกป้องคอมพิวเตอร์จากการโจมตีท่ีไม่ได้รับ
อนุญาต	 โปรแกรมไฟร์วอลล์ตรวจสอบการส่งข้อมูลทั้งหมดอย่างต่อเน่ืองทั้งรับเข้าและส่งออกจากจาก
คอมพิวเตอร์	 โปรแกรมไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ได้

2.		โปรแกรมป้องกันไวรัส	 คือ	 โปรแกรมที่ปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัสโดยการตรวจสอบและ
ลบไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ	ที่พบในหน่วยความจ�า	ในสื่อเก็บข้อมูลหรือไฟล์ที่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์

3.		โปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ต	คือ	โปรแกรมทีล่บหรอืปิดกัน้บางอย่างทีเ่ข้ามาสูร่ะบบคอมพวิเตอร์	
โปรแกรมกรองอินเทอร์เน็ต	มี	4	ประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	คือ	โปรแกรมป้องกันสแปม	โปรแกรม
กรองเว็บ	โปรแกรมกรองฟิชชิ่ง	และโปรแกรมบล็อคป๊อปอัพ
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