
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 
 
ระบบโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
  1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  
  2. หน่วยความจ า (Memory : RAM , ROM)  
  3. อุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต (I/O Devices) 
 

1. CPU 
ไมโครโพรเซสเซอร์ 
     การท างานทั้งหมดของไมโครคอมพิวเตอร์จะถูกควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ โดยท าหน้าที่เป็นหน่วย 
ประมวลผลกลาง การท างานของไมโครโพรเซสเซอร์จะท างานตามค าสั่งที่เราป้อนให้กับมัน ในปัจจุบันไมโคร 
โพรเซสเซอร์ ที่ใช้กันมีอยู่หลายรุ่น ถ้าหากเป็นคอมพิวเตอร์ IBM PC ที่ใช้กันทุกวันนี้จะเป็น ไมโคร
โพรเซสเซอร์ของบริษัทอินเทล หรือที่เรียกกันว่าไมโครโพรเซส เซอร์ตระกูลอินเทล ซึ่งมีอยู่หลายรุ่นในการ
พัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นใหม่ๆ จะพัฒนาให้ท างานได้เร็วชึ้นมีชุดค าสั่งมากชึ้นม  ีการพัฒนารีจิสเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น และ อ้างหน่วยความจ าได้มากข้ึนเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC มีการพัฒนาออกมา หลาย
รุ่น เครื่องรุ่นใหม่ๆ จะใช้ ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ท างาน ได้เร็วขึ้นไมโครโพรเซสเซอร์ที่นิยมใช้กันในคอมพิวเตอร์ 
IBM PC รุ่นแรกๆ ถึงรุ่น ปัจจุบันมีดังนี้ 
1. ไมโครโพรเซสเซอร์ 8088/8086 
คอมพิวเตอร์ IBM PC รุ่นแรกจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบ 16 บิต โดยใช้ CPU ที่เป็นไมโครโพรเซสเซอร์เบอร์ 
8088 เรียกคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ว่ารุ่น XT หรือ PC/XT ส่วนประกอบภายในจะกระท ากับข้อมูลขนาด 16 บิต 
จ านวน 14 ตัว โดยการประมวลผลภายในจะกระท ากับข้อมูลขนาด 16 บิต แต่การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
CPU จะใช้บัสข้อมูล ขนาด 8 บิต CPU รุ่นนี้จะมีสายแอดเดรสทั้งหมด 20 เส้นท าให้อ้างต าแหน่งได้ 1 MB 
ส าหรับ CPU รุ่น 8086 โครงสร้างภายในจะเหมือนกับรุ่น 8088 แต่จะติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วย
บัสข้อมูลแบบ 16 บิต จึงเรียกรุ่น 8086 ว่าเป็น 16 บิตที่แท้จริง 

2. ไมโครโพรเซสเซอร์ 80286 
ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นนี้เรียกสั้น ๆ ว่า 286 เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจาก 8086 มีประสิทธิภาพสูงมากใช้ในเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ IBM PC/AT บัสข้อมูลของไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นนี้เป็นแบบ 16 บิต แต่มีแอดเดรสบัส 24 เส้นท า
ให้อ้างต าแหน่งของ ข้อมูลได้มาก ขึ้นการท างานของ 286 จะมีสองแบบคือแบบเรียลโหมด และแบบ
โปรเทคต์โหมด โดย แบบเรียลโหมดการท างานจะเหมือนกับ 8086 อ้างหน่วยความจ าได้ 1MB แต่แบบ
โปรเทคต์โหมดจะติดต่อกับ หน่วยความจ าได้มากท่ีสุดเท่าท่ีมีหน่วยความจ าต่ออยู่ แต่ ไม่เกิน 16 MB การ
ท างานของไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นนี้ สามารถ ท างานหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกันได้ เรียกการท างานแบบ นี้
ว่า มัลติทาสกิ่ง นอกจากนี้ 286 ยังท างานท  ่ีความถี่สัญญาณท่ีสูงขึ้น ท าให้ CPU ท างานได้เร็วมากขึ้น 



3. ไมโครโพรเซสเซอร์ 80386 
เป็นรุ่นที่พัฒนาจากรุ่น 286 ให้ท างานได้ดีขึ้นใช้สัญญาณนาฬิกาที่มีความถี่สูงขึ้น รีจิสเตอร์เป็นแบบ 32 บิต 
ดังนั้น การโอนย้าย ข้อมูลจะเป็นแบบ 32 บิตสามารถอ้างหน่วยความจ าได้สูงถึง 4000 MB สามารถอ้าง
หน่วยความจ า ได้ทั้งแบบเรียลโหมด และแบบโปรเทคต์โหมด ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นได้ออกมาสองรุ่นคือ 
80386DX และ 80386SX โดย 80386DX จะใช้บัส ข้อมูลขนาด 32 บิต บัสแอดเดรสขนาด 32 บิต ส่วน 
80386SX ใช้บัสข้อมูล ภายนอกขนาด 16 บิต และใช้แอดเดรสบัสขนาด 24 บิต 

4. ไมโครโพรเซสเซอร์ 80486 
เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากรุ่น 386 โดยใช้สัญญาณนาฬิกาท่ีเร็วกว่าและมีหน่วยความจ าแคชประกอบอยู่ภายใน 
ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่น ได้ออกมาหลายรุ่นคือ 486DX เป็นรุ่นที่มีหน่วยประมวลผลร่วมทางคณิตศาสตร์
ประกอบ อยู่ภายใน รุ่น 486SX เป็นรุ่นที่มีราคา ถูกลงโดยตัดหน่วยประมวลผลร่วมทางคณิตศาสตร์ออกไป 
รุ่น 486DX2 และ DX4 เป็นรุ่นที่พัฒนาให้ท างานได้เร็วขึ้นเรียกว่า Overdrive Processor โดยจะเพ่ิมความถ่ี
ของสัญญาณนาฬิกาภายใน จากสัญญาณนาฬิกาภายนอก 2 และ 3 เท่าตามล าดับส าหรับ หน่วยความจ าแคช
เป็นหน่วยความจ าที่ท าให้ คอมพิวเตอร์ท างานได้เร็วขึ้นถ้าหาก CPU ท างานร่วมกับหน่วยความจ าทั่วไป
บางครั้ง CPU ท างานได้เร็วกว่า เวลาที่หน่วยความจ าท างาน ท าให้ CPU ต้องหยุดรอในการอ่านเขียนข้อมูกับ
หน่วยความจ า จึงมีการ น าหน่วยความจ า แคชมาใช้ โดยแคชเป็นหน่วยความจ าประเภทหนึ่งที่ท างานได้เร็ว
มาก และจะมีตัวควบคุมแคช ท าหน้าที่เก็บ ข้อมูลที่ CPU ต้องการใช้บ่อย ๆ เอาไว้ เมื่อ CPU ท างาน CPU จะ
หาข้อมูลในแคชก่อนถ้าไม่มีข้อมูลที่ต้องการ CPU จะไปหา ข้อมูลในหน่วยความจ า RAM ซึ่งท างานช้ากว่า
หน่วยความจ าแคช 
5. ไมโครโพรเซสเซอร์เพนเทียม 
เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บัสข้อมูลในการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเป็นแบบ 
64 บิต สามารถอ้างหน่วยความจ าได้มากขึ้น มีหน่วยความจ าแคชภายในขนาดใหญ่ขึ้นในไมโครโพรเซสเซอร์
จะ ท างาน ออกเป็นสองส่วน คือ Execute Unit (EU) และ Bus Interface Unit (BIU) ดังรูป การท างานของ 
EU จะท าหน้าที่ ประมวลผล รหัสค าสั่งและข้อมูลที่ได้รับมาจาก BIU การเปลี่ยนแปลงหรือการกระท ากับ
ข้อมูลใด ๆ จะต้องเกิดจากส่วย EU จะประกอบ ด้วยรีจิสเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปได้แก่ AX, BX, CX, DX สแตก
พอยน์เตอร์ (SP) เบสพอยน์เตอร์ (BP) ซอร์สอินเด็กซ์ (SI) เดสทิเนชันอินเด็กซ์ (DI) รีจีสเตอร์แฟลก หน่วย
ควบคุม รวมทั้งหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และลอจิกที่เรียกว่า ALU ส่วน BIU จะท าหน้าที่เชื่อมต่อบัส
ในการส่งข้อมูล ต่าง ๆ ควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าและการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ ของตัวไม
โครโพรเซสเซอร์ ประกอบด้วย หน่วยควบคุมบัส รีจิสเตอร์เซกเมนต์ วงจรลอจิกท่ีใช้อ้างต าแหน่ง
หน่วยความจ า เป็นต้น ในโพรเซส เซอร์โมเดลเราจะเห็นว่าประกอบด้วยรีจิสเตอร์ต่าง ๆ มากมาย โดย
รีจิสเตอร์หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว ที่มีหน้าท  ี่เฉพาะภายในไมโครโพรเซสเซอร์  
 
 
 
 
 
 



การติดต่อและท างานร่วมกันต้อง อาศัยเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูล ที่ท าการส่งทั้งส่วนที่บอก
ต าแหน่งของ อุปกรณ์นั้น(AddressBus) เส้นทางของข้อมูลที่ท าการส่ง (Data Bus) และ เส้นทางของส่วนที่
ควบคุม อุปกรณ์นั้นหรือ สัญญาณ ( Control Bus) 

1. แอดเดรสบัส (Address Bus) จะประกอบด้วยสัญญาณแอดเดรสหลายเส้นขึ้นอยู่กับรุ่นของ 
CPU เช่น CPU 8088 หรือ 8086 จะมีทั้งหมด 20 เส้น หรือ 20 บิต จะอ้างต าแหน่ง ของหน่วยความจ า และ
ต าแหน่งพอรต์ 220 หรือ 1,048,576 หรือ 1 MB และ CPU รุ่นใหม่ๆจะมีสายสัญญาณ แอดเดรสได้มากข้ึน 
เช่น 24 เส้น อ้างต าแหน่งได้ 16 MB ในส่วนของแอดเดรสบัสนี้ จะเป็นบัสที่ส่ง ข้อมูลออกจาก CPU ทิศทาง
เดียว “Unidirectional bus” ดูรูปประกอบ 

2. บัสข้อมูล (Data Bus) เป็นเส้นทางที่ใช้ส่งข้อมูลเข้าออกให้กับตัว CPU โดยท างานร่วมกับ 
แอดเดรสบัส ข้อมูลจะวิ่งได้ 2 ทิศทาง เป็นประเภท “directional bus” จะข้นอยู่กับรุ่นของ CPU เช่น 8088 
จะมีบัสข้อมูล 8 เส้น ส่งข้อมูลได้ครั้งละ 1 ไบต์ ส่วน 80286 จะใช้บัสข้อมูล 16 บิต จะท าการส่งข้อมูลได้ครั้ง
ละ 2 ไบต ์ดูรูปประกอบ 

3. บัสควบคุม (Control Bus) เป็นกลุ่มของสัญญาณท่ีใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่ออยู่กับ CPU 
เช่นสัญญาณ อ่าน - เขียนข้อมูล สัญญาณอินเทอร์รัพท์ต่างๆ ไมโครโพรเซสเซอร์ ดูรูปประกอบ 

 
 

 
  

http://pibul2.psru.ac.th/~neuron/Chapter1.html#addr_show
http://pibul2.psru.ac.th/~neuron/Chapter1.html#cont_show
http://pibul2.psru.ac.th/~neuron/Chapter1.html#data_show


 
 

 
 

Register (รีจีสเตอร์) เป็นหน่วยความจ าขนาดเล็กที่อยู่ใน (CPU) ที่สามารถท าการค านวณ 
เคลื่อนย้ายต าแหน่งต่างๆได้ 

Segment ( เซกเมนต์) : คือ Block ของหน่วยความจ าที่เริมต้น ณ. ต าแหน่งที่คงท่ี สามารถหาได้จาก
ค่าของ เซกเมนต์รีจีสเตอร์ (Segment Register) 8086 มี Segment Register อยู่ 4 ตัว ซึ่งสามารถชี้ไป ยัง
ต าแหน่งใดๆ ในแอดเดรส 1 MB ก็ได้ 

Register (รีจีสเตอร์) คือ หน่วยความจ าชนิดซึ่งแตกต่างจาก ROM (Random Only Memory : เป็น
หน่วยความจ าที่ อยู่ติดกับแผ่นวงจรหลักของ เครื่องไม่สามารถเพ่ิมขยายขนาดได้) และ RAM (Random 
Access Memory: เป็นหน่วย ความจ าที่สามารถเพ่ิมขยายขนาดได้) ซึ่งเป็นเพียงที่พักข้อมูลหรือคอยเก็บ
ข้อมูลไว้เท่านั้นเอง แต่รีจีสเตอร์นั้น สามารถใช้ในการค านวณนั้นไปเก็บไว้ เป็นหน่วยความจ าที่อยู่ใน
ไมโครโปรเซสเซอร์ ถ้าเป็นของ 8088 จะมีขนาด 16 บิต ดังนั้น รีจีสเตอร์จะมีขนาด 16 บิตด้วย 



การ Map จุด Register ระหว่าง 8080 กับ 8086 
8080 เป็น Chip Microprocessor ระดับ 8 บิต มีการประมวลครั้งละ 8 บิต ภายใน Microprocessor มี 
Accumulator (Register A ) 1ตัว มีรีจีสเตอร์ล าดับที่ 2 อีก 6 ตัว (B,C,D,E, H,และ L ) รองรับการค าค านวณ
ทางคณิตศาสตร์แบบ 8 บิต (ถ้าเป็น Register คู่ ก็สามารถอ้าง Address ได้ถึง 16 bit ได้ เข้าถึง ได้ 2 … bit 
หรือ 64 kbyte) 8086/8080 ขนาด 16 bit การอ้าง Register จะมีการอ้างแบบ 16 bit 
 

  

 

AX 

BX 
CX 

DX 

รูปที่ 1.2.1 โครงสร้างรีจีสเตอร์ แบบ 16 บิต และแบบ 8 บิต 
แอคคิวมูลเตอร์ ( Accumulator) หรือ Primary Accumulator AX 

ทั้งหมดนี้เรียกว่ารีจีสเตอร์ 
ทั่วไปหรือGeneral register 

เบสพ้อย์เตอร์ (Base Pointer) หรือ Accumulator and Base 
Register 

BX 

เคานต์รีจีเตอร์ (Count Register) หรือ Accumulator and 
Counter 

CX 

รีจีสเตอร์ข้อมูล (Data Register) หรือ Accumulator and I/O 
Address 

DX 
 

 

 

รูปที่ 1.2.2 อินเด็กซ์รีจีสเตอร์ และ พ้อยเตอร์ รีจีสเตอร์ แบบ 16 บิต และแบบ 8 บิต 
DI (Destination Index):รีจีสเตอร์ปลายทาง  
SI (Source Index): รีจีสเตอร์ต้นทาง 
BP (Stack Base Pointer): เบสพ้อยเตอร์ 
SP (Stack Pointer): สแต็กพ้อยเตอร์ 
IP (Instruction Pointer): อินสตรักชั่นพ้อยต์เตอร์  
 



 

รูปที่ 1.2.3 เซกเม้นท์์รีจีสเตอร์ 
CS ( Code Segment ) :โค้ดเซกเมนต์  
DS (Data Segment) : ดาต้าเซกเมนต์ 
SS (Stack Segment) : สแตก็เซกเมนต์  
ES (Extra Segment) : เอ็กซตร้าเมนต์ 

 
 
 

2. Memory 
1. Ram   
2. Rom   
3. Register 

 
Ram 
ประเภทของแรม 

RAM โดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. Static Random Access Memory ( SRAM ) 
            คือ RAM ซ่ึงเกบ็รักษาขอ้มูลบิตไวใ้นหน่วยความจ าของมนัตราบเท่าท่ียงัมีกระแสไฟฟ้า
หล่อเล้ียงอยู ่ไม่เหมือนกบัดีแรม (DRAM) ท่ีเกบ็ขอ้มูลไวใ้นเซลซ่ึงประกอบข้ึนดว้ยตวัเกบ็
ประจุหรือคาปาซิเตอร์(Capacitor) และทรานซิสเตอร์ (Transistor)  
2. Dynamic Random Access Memory ( DRAM ) 
            คือ RAM หรือ หน่วยความจ าชนิดปกติส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซีและเคร่ืองเวร์ิคส
เตชัน่(Workstation) ลกัษณะของ DRAM จะเป็นคลา้ยกบัเครือข่ายของประจุไฟฟ้าท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใชเ้กบ็ขอ้มูลในรูปของ "0" และ "1" ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายๆ         ประเภท
ของ DRAM ในทอ้งตลาดแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั ๆ 

                        2.1)  FPM DRAM 



                                    เป็น RAM ชนิดท่ีใชก้บั PC ในยคุเร่ิมตน้ โดยมีรูปแบบคือ SIMM (Single Inline 
Memory Modules)ปกติจะมีแบบ SIMM ละ 2, 4, 8, 16 และ 32 MB โดยมีค่า refresh rate ของ
วงจรอยูท่ี่ 60 และ 70 nana sec.โดยค่า refresh ท่ีนอ้ยกวา่จะความเร็วมากกวา่ 

                        2.2)  EDO DRAM 

                                    เป็นชนิดท่ีปรับปรุงมาจาก FPM โดยมีการปรับปรุงเร่ืองการอ่านขอ้มูล โดยทัว่ไปแลว้
การอ่านขอ้มูลจาก RAM จะตอ้งระบุต าแหน่งแนวตั้ง และแนวนอนใหแ้ก่วงจร RAM ถา้เป็น
ชนิด FPM แลว้ตอ้งระบุแนวใดแนวหน่ึงใหเ้สร็จเสียก่อน แลว้จึงระบุอีกแนว
หน่ึง แต่ EDO สามารถระบุค่าต าแหน่งในแนวตั้ง (CAS) และแนวนอน(RAS) ไดใ้นเวลาท่ี
ใกลเ้คียงกนั หรือพร้อมกนัได ้

                        2.3)  SDRAM 

                        เป็น RAM ชนิดท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั โดย 1 DIMMs จะมี 168 ขา และ
ส่งขอ้มูลไดที้ละ 64 บิต ท าให ้SDRAM แผงเดียวกส็ามารถท างานได ้เวลาในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของ SDRAM จะมีค่าประมาณ6-12 n Sec. ปัจจุบนั SDRAM สามารถท างานไดท่ี้ความถ่ี 66, 
100 และ 133 MHz 

                        2.4)  RAMBUS 

                        พฒันามาจาก DRAM แต่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในใหม่ทั้งหมด มีการ
เปล่ียนแปลงระบบการเขา้ถึงขอ้มูลภายใน RAM ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้
หลกัการ “Pre-fetch” หรืออ่านขอ้มูลล่วงหนา้โดยระหวา่งนั้น CPU สามารถท างานอ่ืนไป
พร้อม ๆ กนัดว้ย packet ของ RAMBUS จะเรียกวา่ RIMMs (Rambus Inline Memory 
Modules) ซ่ึงมี 184 ขา 

                                    RAMBUS ท างานกบัไฟกระแสตรง 2.5 V ภายใน 1 RIMMs (Rambus Inline Memory 
Modules)จะมีวงจรส าหรับควบคุมการหยดุจ่ายไฟแก่แผงวงจรหน่วยความจ ายอ่ย
ของ RAMBUS ซ่ึงยงัไม่ถูกใชง้านขณะนั้น เพื่อช่วยใหค้วามร้อนของ RAMBUS ลดลง และ
วงจรดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีลดความเร็วของ RAMBUS ลงหากพบวา่ความร้อน
ของ RAMBUS ขณะนั้นสูงเกินไป 

            แผงวงจรหน่วยความจ ายอ่ยของ RAMBUS 1 แผงจะรับ-ส่งขอ้มูลทีละ 16 บิต โดยใช้
ความถ่ี 800MHz ซ่ึงเกิดจากความถ่ี 400 MHz แต่ท างานแบบ DDR (Double Data Rate) ท าให้
ได ้bandwidth ถึง 1.6GB/Sec. และจะมี bandwidth สูงถึง 6.4 GB/Sec. ถา้ใชแ้ผงวงจรยอ่ย 4 แผง 



 

Rom 
ประเภทของรอม 

 คือหน่วยความจ าชนิดหน่ึง ท่ีมีโปรแกรม หรือขอ้มูลอยูแ่ลว้ และพร้อมท่ีจะน ามาต่อ
กบั ไมโครโปรเซสเซอร์ไดโ้ดยตรง ซ่ึงโปรแกรม หรือขอ้มูลนั้นจะไม่สูญหายไป 
แมว้า่จะไม่มีการจ่ายไฟเล้ียงใหแ้ก่ระบบ ขอ้มูลท่ีเกบ็อยูใ่น ROM จะสามารถอ่านออกมาไดแ้ต่
ไม่สามารถเขียนขอ้มูลเขา้ไปได ้เวน้แต่จะใชว้ธีิการพิเศษซ่ึงข้ึนกบัชนิดของ ROM 

ชนิดของROM 

                     Manual ROM ROM (READ-ONLY MEMORY) ขอ้มูลทั้งหมดท่ีอยูใ่น ROM จะ
ถูกโปรแกรม โดยผูผ้ลิต (โปรแกรม มาจากโรงงาน) เราจะใช ้ROM ชนิดน้ี เม่ือขอ้มูลนั้น ไม่มี
การเปล่ียนแปลง และมีความตอ้งการใชง้าน เป็นจ านวนมาก ผูใ้ชไ้ม่สามารถ เปล่ียนแปลงขอ้มูล
ภายใน ROM ได ้ 
โดย ROM จะมีการใช ้technology ท่ีแตกต่างกนัตวัอยา่งเช่น BIPOLAR, CMOS, NMOS, 
PMOS 

                     PROM (Programmable ROM) PROM (PROGRAMMABLE READ-ONLY 
MEMORY) ขอ้มูลท่ีตอ้งการโปรแกรมจะถูกโปรแกรมโดยผูใ้ชเ้อง โดยป้อนพลัส์แรงดนัสูง 
(HIGH VOLTAGE PULSED) ท าให ้METAL STRIPS หรือPOLYCRYSTALINE SILICON ท่ี
อยูใ่นตวั IC ขาดออกจากกนั ท าใหเ้กิดเป็นลอจิก “1” หรือ “0” ตามต าแหน่ง ท่ีก  าหนดใน
หน่วยความจ านั้นๆ เม่ือPROM ถูกโปรแกรมแลว้ ขอ้มูลภายใน จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้
อีก หน่วยความจ าชนิดน้ี จะใชใ้นงานท่ีใชค้วามเร็วสูง ซ่ึงความเร็วสูงกวา่ หน่วยความจ า ท่ี
โปรแกรมไดช้นิดอ่ืนๆ 

                     EPROM (Erasable Programmable ROM) EPROM (ERASABLE 
PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY) ขอ้มูลจะถูกโปรแกรม โดยผูใ้ชโ้ดยการให้
สัญญาณ ท่ีมีแรงดนัสูง (HIGH VOLTAGE SIGNAL) ผา่นเขา้ไปในตวั EPROM ซ่ึงเป็นวธีิ
เดียวกบัท่ีใชใ้น PROM แต่ขอ้มูลท่ีอยูใ่น EPROM เปล่ียนแปลงได ้โดยการลบขอ้มูลเดิมท่ีอยู่
ใน EPROM ออกก่อน แลว้ค่อยโปรแกรมเขา้ไปใหม่ การลบขอ้มูลน้ีท าไดด้ว้ย การฉาย
แสง อุลตร้าไวโอเลตเขา้ไปในตวั IC โดยผา่น ทางกระจกใส ท่ีอยูบ่นตวั IC เม่ือฉายแสง ครู่หน่ึง 
(ประมาณ 5-10 นาที) ขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใน กจ็ะถูกลบท้ิง ซ่ึงช่วงเวลา ท่ีฉายแสงน้ี สามารถดูไดจ้าก



ขอ้มูล ท่ีก าหนด (DATA SHEET) มากบัตวั EPROM และ มีความเหมาะสม ท่ีจะใช ้เม่ืองานของ
ระบบ มีโอกาส ท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหม่ 

                     EAROM (Electrically Alterable ROM) EAROM (ELECTRICALLY 
ALTERABLE READ-ONLY MEMORY)  
EAROM หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ EEPROM (ELECTRICAL ERASABLE EPROM) เน่ืองจากมีการ
ใชไ้ฟฟ้าในการลบขอ้มูลใน ROM เพื่อเขียนใหม่ ซ่ึงใชเ้วลาสั้นกวา่ของ EPROM  
การลบข้ึนอยูก่บัพื้นฐานการใชเ้ทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั ดงันั้น EAROM (ELECTRICAL 
ALTERABLE ROM) จะอยูบ่นพื้นฐานของเทคโนโลยแีบบ NMOS ขอ้มูลจะถูกโปรแกรมโดย
ผูใ้ชเ้หมือนใน EPROM แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกคื็อ ขอ้มูลของ EAROM สามารถลบไดโ้ดยทางไฟฟ้า
ไม่ใช่โดยการฉายแสงแบบ EPROM 

โดยทัว่ไปจะใช ้EPROM เพราะเราสามารถหามาใช ้และทดลองไดง่้าย มีราคาถูก วงจรต่อง่าย 
ไม่ยุง่ยาก และสามารถเปล่ียนแปลงโปรแกรมได ้นอกจากระบบ ท่ีท าเป็นการคา้จ  านวนมาก จึง
จะใช ้ROM ประเภทโปรแกรมส าเร็จ 

จากรูปแสดงใหเ้ห็นส่วนประกอบพื้นฐานของ ROM ซ่ึงจะมีสัญญาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ROM และทุกชิปท่ีอยูใ่น ROM มกัมีการจดัแบ่งแยกหนา้ท่ีเสมอ เช่น ขาแอดเดรสของ ROMเป็น
อินพุต ส่วนขาขอ้มูลจะเป็นเอาตพ์ุต โดยหลกัการแลว้ ขาขอ้มูลจะต่อเขา้กบับสัขอ้มูลซ่ึงเป็น
บสั 2 ทาง ดงันั้นเอาตพ์ุตของ ROM ในส่วนขาขอ้มูลน้ีมกัจะเป็นลอจิก 3 สถานะ ซ่ึงถา้ไม่ใชก้็
จะอยูใ่นสถานะ ท่ีมีอิมพีแดนซ์สูง (High Impedence)  
ลกัษณะโครงสร้างภายในของขอ้มูลในหน่วยความจ า สามารถดูไดจ้าก Data Sheet ของ
ROM นั้นๆ เช่น ROM ท่ีระบุเป็น 1024 8 ,2048 8 หรือ 4096 8 ตวัเลขชุดแรก (1024 ,2048
หรือ 4096) จะบอกจ านวนต าแหน่ง ท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลภายใน ส่วนตวัเลขชุดท่ีสอง (8) เป็นตวับอก
จ านวนบิตของขอ้มูลแบบขนาน ท่ีอ่านจาก ROM  
ในการก าหนดจ านวนเส้นของบสัแอดเดรสท่ีใชก้บั ROM เราสามารถรู้ไดด้ว้ยสูตร 

 

 
รีจิสเตอร์ (Register)  
ความหมาย (Meaning) 
#1 เป็นส่วนประกอบหน่ึงใน Microprocessor ท าหนา้ท่ีในการเกบ็ขอ้มูลชัว่คราว 



#2 หน่วยความจ าขนายยอ่ยท่ีเกบ็ผลจากการค านวณ โดยแยกพื้นท่ีส่วนหน่ึงของหน่วยความจ า
ภายในไมโครโปรเซสเซอร์มาใช ้นัน่คือ Register เป็นหน่วยความจ าส่วนหน่ึงใน CPU 
แนะน าเวบ็ (Web Guides) 
- Assembly turorial : http://www.xs4all.nl/~smit/asm01001.htm 
- http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html 

 
 

1.            Register แบ่งได้ 4 กลุ่ม 

1. รีจิสเตอร์ทัว่ไป (General Register) 
2. รีจิสเตอร์เซกเมนต ์(Segment Register) 
3. รีจิสเตอร์ Pointer และ Index (Pointer and Index Register) 
4. รีจิสเตอร์แฟลก (Flag Register) 

2.            รีจิสเตอร์ทีค่วรรู้จักตัวแรก ๆ มอีะไรบ้าง 

แต่ละรีจิสเตอร์มีขนาด 1 word หรือ 1 word = 2 byte 

จากตวัอยา่งน้ีจะแสดง Register 4 ตวัแรก คือ รีจิสเตอร์ทัว่ไป (general purpose Register) กลุ่ม
ขอ้มูล อนัประกอบดว้ย AX, BX, CX และ DX โดยรีจิสเตอร์ท่ีเหลือคือ SP, BP, SI, DI, DS, ES, 
SS, CS และ IP ซ่ึงเรียกรีจิสเตอร์เหล่าน้ีวา่ รีจิสเตอร์เฉพาะ(Special Register) 
รีจิสเตอร์แต่ละตวัเกบ็ตวัเลขได ้4 หลกั ท าใหเ้กบ็ค่าเลขในแต่ละตวัไดสู้งสุดเพียง
65536 หรือ 256 * 256 นัน่เอง และ 256 กคื็อ เลขฐาน 16 จ านวน 2 หลกั ดงันั้น0000 จึงสามารถ
เกบ็ไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 65536 หรือ 64 KB นัน่เอง 

http://www.ik.ku.lt/lessons/konspekt/kti/12_files/Assembler%20Tutorial.htm 

1. รีจิสเตอร์ทัว่ไป (General Register)        
มีหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูล หรือผลลพัธ์จากการค านวณ 

  AX : Accumulator Register (ส าหรับการอา้งอิงแบบ 16 Bit) 
  BX : Base Register 
  CX : Counting Register 
  DX : Data Register 
  ถา้เป็น EAX, EBX, ECX, EDX จะเป็น Register ส าหรับ 32 Bit 
 

http://www.xs4all.nl/~smit/asm01001.htm
http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html


2. รีจิสเตอร์เซกเมนต์ (Segment Register) 
มีหนา้ท่ีอา้งอิงต าแหน่งในหน่วยความจ าเม่ือตอ้งการอ่าน หรือเขียนขอ้มูล 

  CS : Code Segment Register 
  DS : Data Segment Register 
  ES : Extra Segment Register 
  SS : Stack segment Register 
 

3. รีจิสเตอร์ Pointer และ Index (Pointer and Index Register) 
มีหนา้ท่ีในการช้ีต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยความจ าท่ีตอ้งการติดต่อ 

  BP : Base Pointers Register 
  SP : Stack Pointer Register 
  SI : Source Index Register 
  DI : Destination Index Register 
 

4. รีจิสเตอร์แฟลก (Flag Register) 
ท าหนา้ท่ีเกบ็สถานะการประมวลผลจากบางค าสั่ง เช่น CMP, TESTเป็นตน้ 

ส่วน IP คือ Instruction Pointer Register 
 

3.            อะไรคือ เซกเมนต์(Segment) : ออฟเซต(Offset) 
เซกเมนตเ์กบ็อยูใ่น CS(Code segment) ส่วนออฟเซตเกบ็ใน IP(Instruction pointer) 
เพราะคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ ามากกวา่ 64 KB เม่ือใช ้debug และกดปุ่ม d ทุกคร้ังจะกระท า
การกบัพื้นท่ีในหน่วยความจ าท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งใช ้เซกเมนตแ์ละออฟเซต อา้งถึง
หน่วยความจ าโดยใช ้Register 2 ตวัน้ี เป็นผลใหอ้า้งอิงขอ้มูลในหน่วยความจ าไดสู้งสุดถึง 4 
GB หรือ (256*256)*(256*256) นัน่เอง จากตวัอยา่งเม่ือใชโ้ปรแกรม debug ท่านจะเห็น
เลข 119B และ 0100 นัน่คือ Register 2 ตวั โดยCS คือ Segment และ IP คือ Offset นัน่เอง เม่ือ
ท่านออกจากโปรแกรม Debug ค่าของ segment จะเปล่ียนไป แต่ IP ยงัเร่ิมตน้ท่ี 0100 เท่าเดิม 

4.            อะไรคือ ความแตกต่างของ AX, AH และ AL 

เม่ือ AX ประกอบดว้ย 1 word หรือ 2 byte แต่การแบ่งนั้นยงัแบ่งไดอี้กวา่ 1 byteแรกของ AX ให้
เรียกวา่ AH(high byte) และ 1 byte หลงัเรียกวา่ AL(Low byte)ทดสอบเร่ือง AH และ AL ดว้ย



การใชโ้ปรแกรม debug เพิ่มค่า AL เขา้ไปใน AH ค่าเร่ิมตน้ AX = 1234 นัน่คือ AH = 
12 และ AL = 34 ผลการบวกจะท าให ้AH = 46หรือ AX = 4634 นัน่เอง 

5.            การคูณ และหารจะเกีย่วกบั DX อย่างไร 

MUL BX หมายถึง น า AX คูณกบั BX หลกัการน้ีเหมือน DIV 

น า AX คูณ BX เกบ็ 16 Bit บนใน DX และ 16 Bit ล่างใน AX เช่น AX มีค่า 9001และ BX มี
ค่า 0002 ผลการคูณจะได ้00012002 จึงเกบ็ 0001 ไวท่ี้ DX และ 2002 ไวท่ี้ AX 

6.            SP, BP, SI, DI และ IP คืออะไร 

รีจิสเตอร์ทัว่ไปเหมือน AX, BX, CX และ DX แต่อยูใ่นกลุ่มตวัช้ี และอินเดก็ซ์ 
SP : Stack pointer 
BP : Base pointer 
SI : Source index 

DI : Destination index 

IP : Instruction pointer 
7.            CS, DS, SS และ ES คืออะไร 

รีจิสเตอร์ก าหนดเซกเมนต ์เพราะโปรแกรมหน่ึง ๆ จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4ส่วน แต่ละ
ส่วนแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน แต่โปรแกรมทุกโปรแกรมมิไดใ้ชทุ้กsegment เสมอไป 

CS : Code segment 
DS : Data segment 
SS : Stack segment 
ES : Extra segment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. อินพุต/เอาต์พุตฮาร์ดแวร์ (I/O Hardware) 

-นักวิชาการแต่ละสาขาจะการมอง อินพุต / เอาต์พุดฮาร์ดแวร์ ในมุมที่แตกต่างกัน 
-นักวิศวกรรมไฟฟ้าเห็นว่า อินพุต/เอาต์พุตฮาร์ดแวร์ คือ ตัวฮาร์แวร์ที่น ามาประกอบกันได้แก่ มอเตอร์ สายไฟ 
ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

อินพุต/เอาต์พุตฮาร์ดแวร์ คือ โปรแกรมท่ีใช้ติดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ท างานร่วมกัน เป็นโปรแกรมท่ีใช้ควบคุม
อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการท างาน 

อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต (I/O Devices) อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
          1.บล็อกดีไวซ์ (Block Devices) เป็นอุปกรณ์ท่ีจัดเก็บข้อมูลได้โดยท าการเก็บเป็นบล็อกเช่น ดิสก์เก็ต 
ฮาร์ดดิสก์ เทป ขนาดของบล็อกประมาณ 512 ไบต์ ถึง 32,768 ไบต์  สามารถอ่าน/เขียนข้อมูลลงในแต่ละ
บล็อกได้โดยอิสระ  อุปกรณ์ประเภทที่เป็นบล็อกจ าพวกดิสก์สามารถก าหนดต าแหน่งลงไปในแผ่นดิสก์ได้ 
ประกอบไปดว้ย    ไซเรนเดอร์ (Cylinder) และเซ็กเตอร์ (Sector) 
              -แต่ละบล็อกที่บรรจุข้อมูลภายในหัวอ่านสามารถน าข้อมูลออกมาได้ 
              -อุปกรณ์ท่ีมีการแอ็กเซสโดยตรง (direct access storage device) ได้แก่ ดิสก์ 
              -ข้อมูลจะถูกจัดไว้เป็นกลุ่มในระดับบล็อกหรือเซ็กเตอร์ 
              -แต่ละกลุ่มจะมีแอ็ดเดรสของตัวเอง 
              -การแอ็กเซสท าได้โดยก าหนดแอ็ดเดรสของข้อมูลกลุ่มนั้น ซึ่งจะท าให้ทราบว่าข้อมูลกลุ่มนั้นอยู่ที่
ไหน 
              -อุปกรณ์ท่ีมีการแอ็กเซสแบบล าดับ (serial access storage device) ได้แก่ เทป 
              -ลักษณะของอุปกรณ์ประเภทนี้การแอ็กเซสจะต้องเป็นไปตามล าดับ ตั้งแต่ต้นเทป เรียงไปจนถึง
ต าแหน่งที่ต้องการ 
              -การเก็บข้อมูลจะเก็บเป็นกลุ่มๆ ไม่มีแอ็ดเดรสของแต่ละกลุ่ม การอ่านจะต้องอ่านเข้ามาทีละกลุ่ม 

          2.คาร์เรกเตอร์ดีไวซ์ (Character Devices) เป็นอุปกรณ์ท่ีรับข้อมูลเป็นสาย จ านวนข้อมูลขึ้นอยู่กับ
บัฟเฟอร์ (Buffer) ที่มีแต่ไม่สามารถก าหนดต าแหน่งของบัฟเฟอร์เหล่านี้ได้ 
               -อุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่ การ์ดเน็ตเวิร์คของเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 
               -อุปกรณช์นิดข้อมูลเป็นสาย (stream) อุปกรณ์ประเภทนี้มีข้อมูลการส่งเข้าออกจะเรียงมาเป็น
ล าดับก่อน-หลัง 
                -การแบ่งแยกข้อมูลท าได้โดยตรวจสอบล าดับของข้อมูล 
                -เป็นอุปกรณ์ที่มีการจัดการได้ง่าย เพียงแต่จัดล าดับการรับ – ส่ง   ข้อมูลที่ถูกต้อง 
                -อุปกรณ์ประเภทนี้ ข้อมูลที่ส่งและรับไม่ขึ้นอยู่กับล าดับการส่ง 
                -ต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือที่จะแยกแยะข้อมูลแต่ละตัว 
                -การจัดการอุปกรณ์ประเภทนี้ระบบปฏิบัติการจะต้องมีวิธีจัดการโดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของอุปกรณ์ชนิดนั้น 

อุปกรณ์แต่ละประเภทมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลในอัตราที่แตกต่างกัน 



อุปกรณ์ ความเร็ว 
คีย์บอร์ด 10 ไบต์/วินาที 
เมาส์ 100 ไบต์/วินาที 
โมเด็ม 56K 7 กิโลไบต์/วินาที 
แชนแนลโทรศัพท์ 8 กิโลไบต์/วินาที 
คู่สาย ISDN 16 กิโลไบต์/วินาที 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 100 กิโลไบต์/วินาที 
สแกนเนอร์ 400 กิโลไบต์/วินาที 
อีเธอร์เน็ต(Classic) 1.25 เมกะไบต์/วินาที 
USB (Universal Serial Bus) 1.5 เมกะไบต์/วินาที 
ดิจิตอลแคมคอร์ดเดอร์ 4 เมกะไบต์/วินาที 
ดิสก์ IDE 5 เมกะไบต์/วินาที 
ซีดีรอม 40X 6 เมกะไบต์/วินาที 
อีเธอร์เน็ต(Fast) 12.5 เมกะไบต์/วินาที 
บส ISA 16.7 เมกะไบต์/วินาที 
ดิสก์ EIDE (ATA-2) 16.7 เมกะไบต์/วินาที 
FireWire(IEEE 1394) 50 เมกะไบต์/วินาที 
มอนิเตอร์ XGA 60 เมกะไบต์/วินาที 
เน็ตเวิร์ค SONET OC-12 78 เมกะไบต์/วินาที 
ดิสก์ SCSI Ultra 2 80 เมกะไบต์/วินาที 
อีเธอร์เน็ต (Gigabit) 125 เมกะไบต์/วินาที 
เทป Ultrium 320 เมกะไบต์/วินาที 
บัส PCI 528  เมกะไบต์/วินาที 
Sun Gigaplane XB backplane 20 กิกะไบต์/วินาที 

ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device Controllers) 

-อุปกรณ์แต่ละประเภทจะประกอบด้วยกลไกต่างๆ และส่วนที่เป็นวงจรอีเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบเข้าเป็นตัว
ชิพ หรือประกอบรวมกันบนแผ่นเซอร์กิตบอร์ด (circuit board) ที่ถูกเรียกว่า “ตัวควบคุมอุปกรณ์” (device 
controller) หรืออะแดปเตอร์ (adapter)  
-ส าหรับบอร์ดและการ์ด ที่ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์นั้นเรียกว่า กลไกบนบอร์ดคอมพิวเตอร์ สามารถต่อการ์ด
ต่างๆ ได้เป็นจ านวนมาก  
-ช่องที่เสียบเข้ากับบอร์ดเรียกว่า สล็อต (slot) ส าหรับคอมพิวเตอร์พีซี (PC) สล็อตเหล่านี้จะมีชื่อเรียกต่างๆกัน 
เช่น ISA PCI AGP 



-การ์ดควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิดที่เสียบลงบนบอร์ดจะถูกต่อสายไปยังอุปกรณ์นั้น ๆ แต่ละการ์ดสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ 1ชิ้น 2,4,8ชิ้น 
-การติดต่อระหว่างการ์ดควบคุมกับอุปกรณ์มักเป็นในรูปของภาษาเครื่องการโอนถ่ายข้อมูลจะกระท าในระดับ
บิต 
-หน้าที่ของตัวควบคุมนอกจากจะคอยตรวจสอบข้อผิดพลาด แล้วยังมีหน้าที่ในการแปลข้อมูลจากรูปของ
สายข้อมูลไปเป็นบล็อกเพ่ือน าไปจัดเก็บลงในสื่อข้อมูลหรือจากสื่อข้อมูลไปลงบนหน่วยความจ า 

อินพุต/เอาต์พุตที่ใช้การแมพหน่วยความจ า (Memory mapped I/O) 

-ตัวควบคุมแต่ละตัวจะมีรีจิสเตอร์ที่ใช้ติดต่อกับซีพียูโดยตรง 
-ระบบปฏิบัติการ จะเป็นตัวประสานการท างานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับซีพียู แล้วแต่การร้องขอและความ
จ าเป็นของอุปกรณ์นั้นๆ 
-ขณะที่ซีพียูท าการอ่านข้อมูลจากรีจิสเตอร์ ระบบปฏิบัติการที่ดีจะเป็นตัวก าหนดช่วงเวลาที่ติดต่อให้
สอดคล้องและเหมาะสบกับสถานะของอุปกรณ์ในขณะนั้น 
-อุปกรณ์หลายตัวจะมีบัฟเฟอร์ที่คอยท าหน้าที่เก็บข้อมูลเมื่อมีการติดต่อมายังอุปกรณ์นั้นๆ โดยมี
ระบบปฏิบัติการเป็นตัวประสาน ตัวอย่างบัฟเฟอร์ คือ วีดีโอแรม (Video RAM) 

การแอ็กเซสข้อมูลโดยตรง (DMA : Direct Memory Access) 

-DMA เป็นการรับ-ส่งข้อมูลจากหน่วยความจ ากับอุปกรณ์โดยตรงไม่ต้องผ่านซีพียู 
-การรับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็วไม่เปลืองเวลาของซีพียู เพราะการรับ-ส่งข้อมูลแบบ DMA อาศัยแชนแนลหรือตัว
ควบคุม DMA (DMA controller) 
-แชลแนล ท าหน้าที่แทนซีพียูเมื่อต้องการรับส่งข้อมูลแบบ DMA 
-แชลแนลจะส่งสัญญาณให้ ซีพียูรับรู้ ซีพียูจะสั่งให้แชนแนลท ารูทีนควบคุมการส่งข้อมูล 
-จากนั้นซีพียูจะไปท างานอ่ืนต่อและเมื่อการท า DMA เสร็จสิ้นลง แชลแนลจะส่งสัญญาณบอกซีพียูได้รับรู้อีก
ครั้งว่าท า DMA เสร็จแล้ว 
-อุปกรณ์ที่ใช้ตัวควบคุม DMA ในการรับ-ส่งข้อมูลโดยอิสระจากตัวซีพียู อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยรีจิสเตอร์
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในระหว่างที่ท าการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางซีพียู 
-การโอนถ่ายข้อมูลแต่ละครั้งจะท าครั้งละไบต์ หรืเวิร์ด หรือหลายๆ เวิร์ด ขึ้นอยู่กับจ านวนรีจิสเตอร์ที่มีอยู่ของ
อุปกรณ์นั้นๆ 
-นอกจากรีจิสเตอร์แล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังมีรีจิสเตอร์ที่คอยท าหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านทางแซลแนล
ต่างๆ 
-ซีพียูที่รันงานอ่ืนๆอยู่และมีการกระท า DMA ขึ้นพร้อมๆ กันในช่วงที่มีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ า
กับแชลแนล  แชลแนลจ าเป็นต้องใช้บัสข้อมูลและบัสแอ็ดเดรสของหน่วยความจ ากับซีพียู 
-กรณีการเลี่ยงช่วงเวลาที่ซีพียูใช้บัสข้อมูลและบัสแอ็ดเดรสของหน่วยความจ าไม่ให้ตรงกัน  ถ้าซีพียูต้องการใช้
บัสทั้งสอง DMA จะต้องหยุดทันทีเป็นการชั่วคราว เมื่อซีพียูท างานเสร็จ DMA ถึงจะกลับมาใช้บัสได้
ตามเดิม  ลักษณะที่ DMA ใช้บัสทั้งสองในขณะที่ซีพียูไม่ใช้นี้เรียกว่า “การขโมยรอบเวลา (cycle stealing)” 

การอินเทอร์รัพต์ซีพียู (Interrupts Revisited) 



-การอินเทอร์รัพต์ในระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่ซีพียูก าลังท างาน สามารถเกิดได้ตลาดเวลา ในระดับฮาร์แวร์เมื่อ
อุปกรณ์ใดๆ ท างานที่ส่งเข้ามาเสร็จสิ้นแล้ว มันก็จะเกิดการอินเทอร์รัพต์ขึ้น 
-สัญญาณอินเทอร์รัพต์จะถูกส่งผ่านไปตามบัสข้อมูลโดยมีอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณดังกล่าวเป็นชิพตัวหนึ่งที่
เรียกว่า ตัวควบคุมอินเทอร์รัพต์ 
-ขณะที่ตัวควบคุมอินเทอร์รัพต์ตรวจดูว่ามีอินเทอร์รัพต์เข้ามาสัญญาณเดียวสัญญาณนี้ก็จะถูกส่งไปยังซีพียู
ทันทีเพ่ือท างานตามที่ร้องขอ 
-แต่ถ้าสัญญาณท่ีส่งเข้ามามีมากกว่าหนึ่งสัญญาณ ตัวควบคุมอินเทอร์รัพต์จะตรวจสอบความส าคัญของ
สัญญาณ แล้วจัดล าดับก่อน-หลัง 
-ตาราง อินเทอร์รัพต์เวกเตอร์ (Interrupt Vector) เป็นตารางที่เก็บรวบรวมแอ็ดเดรสต่างๆ ของสัญญาณอิน
เทอร์รัพต์ที่ร้องขอเข้ามาเพ่ือขอรับบริการจากซีพียู 
-การให้บริการของซีพียูจะถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการเป็นตัวโหลดข้อมูลแอ็ดเดรสต่างๆ ตามที่บันทึกในอิน
เทอร์รัพต์เวกเตอร์แล้วท างานไปตามวงรอบการท างาน (machine cycle) 
-คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าบางรุ่น อาจไม่มีชิพที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับสัญญาณอินเทอร์รัพต์จากอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยตรง 
-ดังนั้นตัวควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวจะต้องท าหน้าที่ร้องขออินเทอร์รัพต์ไปยังซีพียูโดยตรง 
-ปัญหาของการเก็บแอ็ดเดรสเดิมเพ่ือไปให้บริการอินเทอร์รัพต์ดังกล่าวคือตัวควบคุมอินเทอร์รัพต์ไม่สามารถรู้
เลยว่าอินเทอร์รัพต์ที่ร้องขออันดับแรกได้รับบริการเสร็จหรือยัง 
-ระบบจะแฮงค์ (Hang) ได้เมื่ออินเทอร์รัพต์ที่ร้องของต้องรอคอยเป็นเวลานาน 
-วิธีการแก้ การแฮงค์ (Hang) โดยใช้สแต็กในการเก็บแอ็ดเดรสต่างๆ ที่ซีพียูย้ายไปให้บริการ 

หลักการอินพุต/เอาต์พุตซอฟต์แวร์ (I/O Software) 

1.หลักของอินพุต/เอาต์พุตซอฟต์แวร์ อุปกรณ์แต่ะละชนิดเป็นอิสระต่อกันไม่เจาะจงประเภทหรือ ยี่ห้องของ
อุปกรณ์ตัวอย่างเช่น ในการอ่านข้อมูล โปรแกรมที่เขียนขึ้นต้องสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งในฟล็อปปี้ , ฮาร์ดดิสก์ 
หรือ กระทั้งข้อมูลบนซีพีรอม โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใด สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึนได้ โดยอัตโนมัติ หรือสามารถตรวจสอบหาสาเหตุของข้อผิดพลาดได้และพร้อมกับบอกแนวทางในการ
แก้ไขมาพร้อมกันด้ว ในการส่งผ่านข้อมูบแบบวิธีการบล็อก (blocking) และการใช้อินเทอร์รัพต์ ซึ่งส่วนใหญ่
จะใช้อินเทอร์รัพต์ 
2.Programmed I/O เป็นวธิีที่ง่ายที่สุดใน 3วิธี (Interrupt-driven I/O,  I/O using DMA,  Programmed 
I/O) การจัดการข้อมูลของ Programmed I/O สามารถแสดงได้จากตัวอย่างการส่งข้อมูลออกพิมพ์ทาง
เครื่องพิมพ์ ข้อมูลที่พิมพ์ขั้นแรกจะถูกเก็บในบัฟเฟอร์ของผู้ใชงานก่อน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่ kernel 
space ในขณะที่ข้อมูลถูกส่องออกพิมพ์ถ้าเครื่องพิมพ์ว่างก็จะพิมพ์ทันทีแต่ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่ว่าง ก็จะรอจนกว่า
เครื่องพิมพ์ว่าง จากนั้นจะท าการก็อปปี้ข้อมูลไปทีละตัวและสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ 
3.Interrupt – Driver I/O เกิดข้ึนในกรณีของการพิมพ์ข้อมูลผ่านทางเครื่องพิมพ์  ขึ้นตอนการพิมพ์ข้อมูล 
100 ตัวอักษร ซีพียูท าหน้าที่ส่งตัวอักษรไปยังเครื่องพิมพ์ทีละ 1 อักษร จากนั้นจะคอยจนกว่าพิมพ์เสร็จแล้วส่ง
ต่อไปตามมาจนกระทั่งครบทั้ง 100 ตัว หนทางที่จะช่วยรักษาเวลาของซีพียูได้โดยในขณะที่ซีพียูรอการท างาน
จากเครื่องพิมพ์ จัดระบบจัดสรรบัฟเฟอร์ให้จ านวนหนึ่งจะท าให้ได้ช่วงเวลาที่มากกว่า 
4.I/O Using DMA การรับ-ส่งข้อมูลแบบ DMA (Direct Memory Access) จ าเป็นต้องอาศัยแชนแนล หรือ
ตัวควบคุม DMA (DMA controller) แชนแนลจะท าหน้าที่แทนซีพียูเมื่อต้องการรับ-ส่งข้อมูลแบบ DMA 



แชนแนลจะท าหน้าที่ส่งสัญญาณไปบอกซีพียูให้รับรู้ และพร้อมกับสั่งแชนแนลให้ท ารูทีนควบคุมการรับ-ส่ง
ข้อมูล โอกาสที่ DMA เกิดข้ึน และใช้บัสในการรับ-ส่งข้อมูลจะใช้สัญญาณนาฬิกา (Clock) เข้ามาช่วย เราเรียก
ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ว่า “การขโมยรอบเวลา (cycle stealing)” 

อินพุต/เอาต์พุตซอฟต์แวร์เลเยอร์ (I/O Software Layers) 

อินพุต/เอาต์พุตซอฟต์แวร์ จะแบ่งเป็น 4 เลเยอร์ แต่ละเลเยอร์มีฟังก์ชันติดต่อระว่างเลเยอร์ที่อยู่ติดกัน  ซ่ึง
ฟังก์ชันนั้นมีดังนี้ 

1.Interrupt Handlers เลเยอร์แรกเป็นเลเยอร์ที่ติดต่อกับตัวฮาร์ดแวร์โดยตรง การติดต่อกับอุปกรณ์ใดๆ จะ
ใช้โปรแกรมเป็นตัวติดต่อ แต่ถ้ามีการใช้อินเทอร์รัพต์ถือว่าการขัดจังหวะงานที่ก าลังท าอยู่ของอุปกรณ์นั้น
จะต้องมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ซึ่งล าดับขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละอุปกรณ์จะแตกต่างกัน 

2.ดีไวซ์ไดร์เวอร์ (Device Drivers) อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีไดร์เวอร์อุปกรณ์ของมันเองซึ่งจะแตกต่างกับ
ชนิดอื่น ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันก็ใช้ไดร์เวอร์คนละตัวกัน เช่น เครื่องพิพม์ของ Epson จะใช้ไดร์
เวอร์ของ NEC ไม่ได้ ระบบปฏิบัติการที่ติดต่อกับอุปกรณ์ชนิดใด ระบบก็จะท าการติดต่อผ่านทางไดร์เวอร์ชนิด
นั้น แล้วไดร์เวอร์ก็จะติดต่อกับอุปกรณ์จริงๆ อีกทีหนึ่ง การติดต่อของระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น
ไดร์เวอร์ชนิดใดๆ ก็ตามจะมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

3.Device Independent I/O Software   การติดต่อระหว่างอุปกรณ์กับOS มีมาตรฐานระดับหนึ่งแล้ว แต่
รูปแบบการติดต่อระหว่างอุปกรณ์กับระบบจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ 
         3.1.การอินเทอร์เฟซที่เป็นลักษณะเฉพาะของดีไวซ์ไดร์เวอร์ : ความต้องการของระบบปฏิบัติการคือ
ต้องการให้ระบบ สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะติดต่อกับดิสก์ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด 
         3.2.การจัดบัฟเฟอร์ : หน่วยความจ าบัฟเฟอร์ถือว่ามีความส าคัญในการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ 
เนื่องจากความสามารถของอุปกรณ์แต่ละชนิดมีความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
         3.3. การรายงานข้อผิดพลาด : ระบบปฏิบัติการจะมีฟังก์ชันที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงาน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ 
         3.4.การผูกและปล่อยอุปกรณ์ : เช่น CD-ROM ประกอบด้วย 2ฟังก์ชันที่ท าหน้าที่ในการอ่านข้อมูลจาก
สื่อ และท าหน้าที่ในการเขียนข้อมูล 

4 User Space I/O Software จัดเนื้อที่ส าหรับเก็บค่าข้อมูลต่างๆ เช่น Library Procedure เพ่ือเชื่อมกับ
โปรแกรม และสามารถท าเป็น สพูลลิ่ง (Spooling เพ่ือพักข้อมูลไว้ชั่วขณะในระหว่างที่รอการส่งต่อไปยัง
อุปกรณ์ ) 

แอปพลิเคชันอินพุต/เอาต์พุตอินเทอร์เฟซ (Application I/O Interface) 

การติดต่อระหว่างตัวควบคุมอุปกรณ์กับระบบย่อยอินพุต/เอาต์พุต (I/O Subsystem) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
Kernel จะใช้ไดร์เวอร์เป็นตัวควบคุม ในอุปกรณ์แต่ละประเภทจะมีไดร์เวอร์เป็นของตัวเอง ในเลเยอร์ของไดร์
เวอร์ (Drivice Driver Layer)จะถูกปิดซ่อนไว้ระหว่างระบบย่อยอินพุต/เอาร์พุตกับตัวควบคุมอุปกรณ์ 



โครงสร้าง Kernel ของอินพุต/เอาร์พุต 

 

การแยกประเภทต่างๆของอุปกรณ์แบ่งตามลักษณะการส่งข้อมูลได้ดังนี้ 
          1.อุปกรณ์ท่ีมีการส่งข้อมูลครั้งละตัวอักษร กับครั้งละบล็อกของข้อมูล 
          2.การเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์แบบเรียงล าดับ (Sequential access) หรือการเข้าถึงแบบสุ่ม 
(Random access) 
          3.อุปกรณ์ท่ีมีการจัดเตรียมข้อมูลแบบก าหนดช่วงเวลาได้ (Synchronous) กับก าหนดช่วงเวลาไม่ได้ 
(Asynchronous) 
          4.อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ กับอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ต่างช่วงเวลากัน 
          5.ความเร็วที่แตกต่างกันของอุปกรณ์แต่ละประเภท 
          6.ทิศทางในการถ่ายโอนข้อมูลของอุปกรณ์ 



คุณลักษณะของอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุต

 

การก าหนดไดร์เวอร์ต่าง ๆ ที่มีจ านวนจ ากัดตามปรเภทของอุปกรณ์เท่านั้น 

      1.บล็อกดีไวซ์ และคาแรกเตอร์ดีไวซ์ (Block and Character Devices)  
           -การติดต่อกับอุปกรณ์ท่ีจัดการในลักษณะของบล็อกข้อมูล จะใช้ค าสั่งซึ่งตัวอุปกรณ์เองจะคุ้นเคยกับ
ค าสั่งต่างๆ อยู่แล้ว เช่น การอ่าน, การเขียน, การค้นหา เป็นค าสั่งพื้นฐานส าหรับอุปกรณ์ประเภทดิสก์ และ
ซีดีรอม  
          -การแอ็กเซสไฟล์แบบการแมพหน่วยความจ า (Memory mapped) สามารถแอ็กเซสได้ในเลเยอร์
สูงสุดของไดร์เวอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์นั้นๆ 
          -การแมพหน่อยความจ าจะใช้เนื้อที่บนดิสก์เสมือนเนื้อท่ีของหน่วยความจ า เมื่อต้องการบล็อกข้อมูลใด
ก็ท าการโหลดข้อมูลนั้นมาทันที 
          -การแมพหน่วยความจ าเป็นการให้บริการอีกอย่างหนึ่งของ Kernel 
          -วิธีการเรียกการแมพหน่วยความจ ายังสามารถใช้ส าหรับจัดสรรเนื้อที่ดิสก์ (swapping) เพ่ือให้สะดวก
ในการค้นหา 

      2.เน็ตเวิร์คดีไวซ์ (Network Devices)  
           -การติดต่อกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์คจะใช้แอปพลิเคชันชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “ซ็อกเก็ต” (Socket) 
           -ใชโ้ปรแกรมฟังก์ชัน Red-Write-Seek ส าหรับติดต่อกับดิสก์ 
           -การใช้ซ็อกเก็ตติดต่อที่เห็นกันโดยทั่วไปในระบบปฏิบัติการหลายตัว เช่น Windows NT, UNIX 
           -ภายในซ็อกเก็ตมีฟังก์ชันที่ใช้ติดต่อกับ Remote Address ชื่อว่า Select ฟังก์ชัน select เป็นตัว
จัดการในการติดต่อประสานงาน รับ-ส่งข้อมูล 
           -เมื่อระบบเรียกฟังก์ชัน select ฟังก์ชันจะส่งค่าเพ่ือแสดงสถานะภาพขณะนั้นกลับไปยังผู้เรียก 
จากนั้นจะท าการรับ-ส่งข้อมูลกันตามที่เรียกเข้ามา 



      3.Clock and Timers 
           -ท าหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ 
                     +บอกเวลาปัจจุบัน 
                     +บอกเวลาที่ใช้งานไปแล้ว 
                     +การตั้งเวลา 
            -3ฟังก์ชันดังกล่าวมีการท างานที่ต่างกัน 
            -ฟังก์ชัน Programmable interval timer เป็นฟังก์ชันที่สามารถบอกเวลาที่ข้อมูลถูกอ่านแล้ว และ
ยังสามารถบอกเวลาที่เหลือ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสร้างสัญญาณอินเทอร์รัพต์เมื่อโหลดข้อมูลเสร็จ 
            -กลไกในเรื่องการก าหนดเวลาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์หลายชนิด
ท างานร่วมกัน 
            -ในคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องสัญญาณอินเทอร์รัพต์ที่เกิดข้ึน จะถูกแสดงออกมาในช่วงความ
ละเอียด 18-60ครั้ง/วินาที  ด้วยตัว clock ของนาฬิกาเอง 
            -ในขณะที่ซีพียูสามารถเอ็กซิคิวต์ค าสั่งต่างๆได้ถึงล้านๆ ค าสั่งใน 1 วินาทีแสดงให้เห็นว่าความ
ละเอียดของ clock มีความละเอียดน้อยมากเมื่อเทียบกับซีพียู   
            -แสดงให้เห็นว่าความละเอียดของ clock มีความละเอียดน้อยมากเม่ือเทียบกับซีพียู 
            -ปัจจุบันคอมพิวเตอร์บางตัวสามารถใช้ counter clock ซึ่งมีความละเอียดสูงเข้ามาแทน ท าให้
สร้างสัญญาณอินเทอร์รัพต์แสดงออกได้ละเอียดมากข้ึน 

       4.Blocking I/O and Nonblocking I/O 
             -มี 2 แนวทางในการเรียก System call คือ Blocking I/O และ Nonblocking I/O 
(Asynchronous) 
             -เมื่อโปรแกรมใช้ Blocking I/O ระบบที่ก าลังท างานขณะนั้นจะหยุดรอ โปรแกรมจะสั่งให้ระบบ
ย้ายการควบคุมไปที่ผู้เรียก System call ไปท างานที่ถูกอินเทอร์รัพต์เข้ามาก่อน 
             -เมื่อท างานเสร็จโปรแกรมจะย้ายการควบคุมกลับไปยังที่เดิมก่อนที่จะเรียก System call 
             -ลักษณะการเกิด Blocking ทางกายภาพแล้วช่วงเวลาตั้งแต่การเรียก System call จนกระท้ังกลับ
เข้าสู่โปรเซสปกติ 
             -System call แบบ Nonblocking I/O (Asynchronous) มีประโยชน์ยิ่งในด้านความเร็วใน
ระหว่างที่เรียก System call 
             -ในระหว่างที่เรียก System call งานที่ก าลังท าขณะนั้นก็ยังคงด าเนินต่อไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น แล้ว
จึงเรียกอินเทอร์รัพต์ เพื่อน างานทั้งหมดที่เรียก System call มาเชื่อมเข้าด้วยกัน 
             -ตัวอย่างของ Nonblocking I/O คือฟังก์ชัน Selectในระบบเน็ตเวิร์ค เมื่อมีการเรียก System 
call ดัวยฟังก์ชัน Select ระบบไม่สามารถทราบได้ว่าฟังก์ชัน Select จะรีเทิร์นกลับเมื่อไร 
             -ถ้าเลยเวลาที่ก าหนดไปแล้ว แสดงว่า System call ท างานไม่ส าเร็จ 

ระบบย่อยอินพุต/เอาต์พุตใน Kernel(I/O Subsystem)  Kernel เป็นส่วนที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ จะมีระบบ
ย่อยอินพุต/เอาต์พุตที่ให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1.การจัดเวลาอินพุต/เอาต์พุต (I/O Scheduling) I/O Scheduling เป็นส่วนหนึ่งของ Kernel ชว่ย
จัดล าดับขั้นตอนต่างๆ ให้กับซีพียู เพื่อให้ซีพียูท างานเต็มประสิทธิภาพ  ตัวอย่างการบล็อกข้อมูลจาก



ดิสก ์ โปรเซสที่ต้องการท าอยู่ 3 โปรเซสด้วยกัน 
      1.1.บล็อกข้อมูลอยู่ตอนท้ายของโปรเซส 
      1.2.บล็อกข้อมูลอยู่ตอนต้นของโปรเซส 
      1.3.บล็อกข้อมูลอยู่ตอนกลางของโปรเซส 

2.การใช้บัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์เป็นหน่วยความจ าประเภทหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลขณะที่มีการถ่ายโอนข้อมูลกัน
ระหว่างอุปกรณ์ท้ังสองชนิด ที่มาของการสร้างบัฟเฟอร์มีเหตุผล 3 ประการคือ 
       2.1.ส าหรับอุปกรณ์ที่มีความเร็วที่แตกต่างกันมากๆ จะช่วยให้อุปกรณ์มีความเร็วมากไม่ต้องเสียเวลาคอย 
       2.2.การใช้บัฟเฟอร์เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลที่มีขนาดต่างกันให้
สามารถท างานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.3.ใช้ส าหรับท าการแบ็คอัพข้อมูลซึ่งมักจะใช้เป็นประจ าในคอมพิวเตอร์เป็นการป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอิสระในขณะที่มีการจัดสรรเนื้อท่ีบนดิสก์ให้เป็นระเบียบ 

3.การใช้แคช แคช คือ หน่วยความจ าประเภทหนึ่งที่มีความเร็วสูงมาก  การเข้าถึงข้อมูลในแคชสามารถท าได้
รวดเร็วกว่าในดิสก์ จุดประสงค์ในการใช้แคช ส าหรับอุปกรณ์มีจุดประสงค์เดียวกันกับบัฟเฟอร์ คือไว้ส าหรับ
ท าแบ็คอัพ แคชมีราคาแพงกว่าบัฟเฟอร์ ดังนั้นการท าแบ็คอัพเนื้อที่มากๆ จึงจ าเป็นต้องใช้บัฟเฟอร์แทน 

4.สพูลลิ่งและการสงวนดีไวซ์ (Spooling and Device Reservation) สพูล (Spool) คือบัฟเฟอร์ชนิด
หนึ่งที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลมากๆ ไว้รวมกัน ตัวอย่างได้แก่ เครื่องพิมพ์ ระบบปฏิบัติการจะใช้สพูลลิ่งเข้ามา
จัดการข้อมูล แล้วน าไปเก็บในสพูลตามล าดับที่ส่งเข้ามา สพูลจะเป็นตัวที่ท าหน้าที่จัดคิวให้กับเครื่องพิมพ์ไม่ให้
ปะปนกัน งานต่างๆที่เก็บอยู่ในสพูล ผู้ใช้สามารถควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการ ให้สามารถยกเลิกการพิมพ์งาน
ใดๆ ได้ หรือแม้กระทั่งจัดล าดับการพิมพ์ใหม่ได้เช่นกัน 

5.Error Handling ตัวระบบปฏิบัติการท าหน้าที่ประสานการติดต่อระหว่างอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันต่างๆ 
ของผู้ใช้ ท าให้ระบบปฏิบัติการมีความสามารถในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ส าหรับอุปกรณ์
โดยเฉพาะดิสก์ สาเหตุที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในขณะอ่านข้อมูลจากดิสก์ เช่น อุปกรณ์ช ารุด ระบบ
คอมพิวเตอร์เกิดโอเวอร์โหลดขึ้น หากเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการสามารถฟ้อง
ข้อผิดพลาดได้ แต่ถ้าเกิดข้ึนในตัวระบบปฏิบัติการเอง ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เมื่ออุปกรณ์เรียก System 
call ระบบจะส่งค่าขนาด 1 บิต กลับมาเพื่อเป็นการตอบรับ 

 


