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บทท ี6 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ Computer Platform Technology 

ระบบอนิพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล Input/Output and Storage Systems 
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จุดประสงค์การเรียน 
• อธิบายสถาปัตยกรรมและการทาํงานของระบบอินพตุ/เอาตพ์ตุได ้• อธิบายรูปแบบและการทาํงานของสือจดัเกบ็ขอ้มูลได ้• อธิบายการทาํงานของระบบ RAID ได ้• อธิบายหลกัการและวิธีการบีบอดัขอ้มูลได ้
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บทนํา 
• การจดัเกบ็และเรียกใชข้อ้มูลเป็นหนึงในงานหลกั ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ • ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ I/O จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมของระบบ โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือมีหน่วยความจาํเสมือน • หน่วยประมวลผลกลางทีเร็วทีสุดในโลกจะใชไ้ดไ้ม่เตม็ศกัยภาพถา้จะตอ้งเสียเวลารอขอ้มูลทีจะประมวลผล • ในระบบขนาดใหญ่ ตอ้งใชเ้งินประมาณ $10,000 ในการอพัเกรดซีพีย ูเพือใหร้ะบบเร็วขึน 50% ในขณะทีใชเ้งินเพียง $7,000 ในการอพัเกรดดิสกไ์ดร์ฟ เพอืใหร้ะบบเร็วขึน 250% • โปรเซสส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการทาํงานของซีพียปูระมาณ 70% และ เวลาในการรอขอ้มูลจากดิสกป์ระมาณ 30% • จะตอ้งพิจารณาวา่การอพัเกรดส่วนประกอบใดจะทาํใหร้ะบบทาํงานมีประสิทธิภาพมากทีสุด โดยใชง้บประมาณนอ้ยทีสุด? 4 

บทนํา 
• เมือเพมิความเร็วของคอมพิวเตอร์โดยเพมิความเร็วของโปรเซสเซอร์อยา่งเดียวโดยไม่ลดขอ้จาํกดัความเร็วในการทาํงานกบั I/O จะทาํใหป้ระสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ดีเท่าทีควร • การทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งมี – การรับขอ้มูลจากอุปกรณ์รับเขา้ (Input Device) เพอืนาํขอ้มูลเขา้ไปในระบบ – การนาํขอ้มูลออกไปบนัทึกบนอุปกรณ์ส่งออก (Output Device) •  I/O : Input/Output จึงเป็นตวักลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ชง้านกบัคอมพิวเตอร์ • ระบบปฏิบติัการมีหนา้ทจีดัการและควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์รับเขา้/ส่งออกตลอดจนอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ 
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บทนํา 
• ปริมาณการถ่ายโอนขอ้มูลของ I/O ททีาํงานร่วมกนัหลายตวัมีผลต่อการทาํงาน โดยเฉพาะ I/O ทมีีความเร็วในการถ่ายโอนขอ้มูลต่างกนัเป็นอยา่งมากทาํใหต้อ้งมีการประสานการทาํงาน (Synchronize) เพอืป้องกนัขอ้มูลสูญหาย • การทาํงานของ I/O จะใชเ้วลา CPU มากเนืองจากเวลาส่วนมากเกิดจากการรอจนกว่างานของ I/O จะเสร็จสมบูรณ์ • มีวิธีการมากมายถูกนาํมาใชเ้พือแกปั้ญหาการประสานเวลา และควบคุมการทาํงานของ I/O ในระหว่างทอุีปกรณ์ I/O ทต่ีางกนักาํลงัทาํงานในปริมาณขอ้มูลและความเร็วทต่ีางกนั 

ประเภทของอุปกรณ์ I/O 
สามารถแยกได ้2 ประเภท 1. อุปกรณ์ชนิดขอ้มูลเป็นสาย (stream) อุปกรณ์ประเภทนีขอ้มูลทส่ีงเขา้หรือออกจะเรียงตามลาํดบัก่อน-หลงั การแบ่งแยกขอ้มูลทาํไดโ้ดยตรวจสอบลาํดบัของขอ้มูล อุปกรณ์ประเภทนีสามารถจดัการไดง่้าย เพียงแต่จดัการรับ-ส่งขอ้มูลใหถู้กตอ้งก็เพียงพอแลว้ ตวัอยา่งของอุปกรณ์ชนิดนีไดแ้ก่  – คียบ์อร์ด ซึงขอ้มูลทีส่งเขา้มาในระบบจะเป็นไปตามลาํดบัการกดคีย ์คียใ์ดถูกกดก่อนก็จะถูกส่งมาก่อน – เครืองพิมพ ์ขอ้มูลทีถูกส่งออกไปก่อนก็จะถูกพิมพก่์อน ขอ้มูลทถูีกส่งไปทีหลงัจะถูกพิมพท์หีลงั 
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ประเภทของอุปกรณ์ I/O 
2. อุปกรณ์ชนิดขอ้มูลไม่เป็นสาย (non-stream) อุปกรณ์ประเภทนีขอ้มูลทส่ีงและรับไม่ขึนอยูก่บัลาํดบัการส่ง เราตอ้งอาศยัขอ้มูลเพิมเติมเพอืทจีะแยกแยะขอ้มูลแต่ละตวั การจดัการอุปกรณ์ประเภทนีระบบปฏิบติัการจะตอ้งมีวิธีจดัการโดยเฉพาะขึนอยูก่บัลกัษณะของอุปกรณ์ชนิดนนั ๆ ตวัอยา่ง อุปกรณ์ชนิดนีเช่น จอภาพ ขอ้มูลหรือตวัอกัษรทีส่งไปใหจ้อภาพ แสดงนนัจะตอ้งส่งไปในตาํแหน่งทีถูกตอ้ง ตาํแหน่งของตวัอกัษรทีแสดงอยูบ่นจอภาพแต่ละตวัจะมีแอดเดรสประจาํตาํแหน่งนนั ๆ เมือเราส่งตวัอกัษรไปยงัแอดเดรสใด ตวัอกัษรก็จะปรากฎอยูบ่นจอภาพ ณ ตาํแหน่งแอดเดรสนนั ๆ 
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อตัราการถ่ายโอนข้อมูลของอปุกรณ์อนิพุต/เอาต์พตุต่าง ๆ 
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สถาปัตยกรรมของ I/O 
• I/O เป็นระบบยอ่ยทีทาํการโอนยา้ยขอ้มลูระหวา่งอุปกรณ์ภายนอกกบัระบบภายใน • ระบบ I/O ประกอบดว้ย 1. ส่วนของหน่วยความจาํหลกัทีใชติ้ดต่อกบั I/O 2. บสัต่าง ๆ  ทีช่วยในการยา้ยขอ้มูลระหวา่งระบบภายในและภายนอก 3. โมดูลควบคุมภายใน และอุปกรณ์ต่อพว่ง 4. ส่วนเชือมต่อ (Interfaces) กบัอุปกรณ์ภายนอกเช่น คียบ์อร์ด ดิสก ์5. สายเชือมต่อหรือส่วนสือสารระหวา่งคอมพวิเตอร์กบัอุปกรณ์ต่อพว่ง 
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สถาปัตยกรรมของ I/O 

โครงสร้างของไอโอบสัมี 3 ประเภท 1. Isolated I/O จะมีชุดของแอดเดรสบสั ดาตา้บสั และคอนโทรลบสั ซึงเป็นชุดของไอโอบสั และจะมีอีกชุดหนึงสาํหรับเมมโมรีบสัทีแยกจากกนั 
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โครงสร้างของ I/O บัส 
2. Shared I/O จะใช ้address bus และ data bus ร่วมกนัเป็น I/O bus และ memory bus แต่มีสญัญาณควบคุมคนละเส้นสาํหรับการอ่าน, เขียน, อินพุต และเอาตพ์ุต 
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โครงสร้างของ I/O บัส 
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3. Memory-map I/O จะมี bus หนึงทีใชท้งัใน I/O และหน่วยความจาํ ในรูปเป็นการใช ้control bus ร่วมกนั ช่วงของ memory address จะถูกกนัไวส้าํหรับ I/O รีจิสเตอร์ดว้ย พืนทหีน่วยความจาํทงัหมดของระบบคอมพิวเตอร์ทีเป็นแบบ Memory-map I/O นนัหน่วยความจาํประกอบดว้ย memory module 2-3 module จะมี I/O รีจิสเตอร์จะกระจายไปตามการ interface ของ I/O device มีเพียง address บางส่วนของ I/O รีจิสเตอร์เท่านนัทใีชใ้นระบบ 
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โครงสร้างของ I/O บัส 
พืนทหีน่วยความจาํทงัหมดของระบบคอมพิวเตอร์ทีเป็นแบบ Memory-map I/O นนัหน่วยความจาํประกอบดว้ย memory module 2-3 module จะมี I/O รีจิสเตอร์จะกระจายไปตามการ interface ของ I/O device มีเพียง address บางส่วนของ I/O รีจิสเตอร์เท่านนัทใีชใ้นระบบ 
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โครงสร้างของ I/O บัส 

15 

การควบคุม I/O มี 4 วิธี คือ 1. ควบคุมดว้ยโปรแกรม (Programmed I/O) จะกาํหนดใหรี้จิสเตอร์แต่ละตวัเก็บแอดเดรสของอุปกรณ์ I/O แต่ละอุปกรณ์ และจะคอยตรวจสอบขอ้มูลทีส่งมาจากอุปกรณ์อยา่งต่อเนือง 2. การอินเทอร์รัพต ์ (Interrupt-driven I/O) โดยอุปกรณ์จะส่งสัญญาณอินเทอร์รัพต์มาที CPU เมือตอ้งการส่งขอ้มูล 3. การเขา้ถึงหน่วยความจาํโดยตรง (Direct Memory Access :DMA) โดยเพิมชิปพิเศษในการประมวลผล I/O 4. ใชห้น่วยประมวลผลสาํหรับ I/O โดยเฉพาะ 

การควบคุม I/O  
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• เป็นเทคนิคทมีีการแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างโปรเซสเซอร์และ I/O module โปรเซสเซอร์จะเอก็ซิคิวตโ์ปรแกรมทคีวบคุมโอเปอเรชนัของ I/O รวมทงัการตรวจสอบสถานะของ device , การส่งคาํสงัเพอือ่านหรือเขียน และการถ่ายโอนขอ้มูล • CPU จะตอ้งวนรอบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ทุกตวัตามลาํดบัทุก ๆ ช่วงเวลา (Polling) เพอืตรวจดูว่ามีอุปกรณ์ใดตอ้งการติดต่อกบั CPU • การเอก็ซิคิวตค์าํสงั I/O นนั โปรเซสเซอร์จะตอ้งกาํหนด address , I/O module , device และคาํสงัของ I/O ซึงมี 4 ประเภทซึงกาํหนดโดยโปรเซสเซอร์คือ ควบคุม (Control), ตรวจสอบ (Test), อ่าน (Read) และเขียน (Write) 

การควบคุมด้วยโปรแกรม (Programmed I/O)  
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• Polling คือ กระบวนการตรวจสอบบิตแสดงสถานะแบบเป็นครังคราวเพอืดูว่า ถึงเวลาสาํหรับการทาํงานของ I/O ตวัถดัไปหรือยงั ซึงเป็นวิธีพืนฐาน ทสุีดสาํหรับอุปกรณ์ I/O ในการติดต่อกบัหน่วยประมวลผล อุปกรณ์ I/O ทวัไปจะใส่ขอ้มูลลงใน Status register และหน่วยประมวลจะมานาํขอ้มูลไปใช ้หน่วยประมวลผลจะทาํงานครอบคลุมทงัในส่วนของการควบคุมและกระบวนงานทงัหมด • ขอ้เสียของ polling คือทาํใหเ้กิด processor time ทเีสียเปล่าจาํนวนมากเพราะว่าหน่วยประมวลมีความเร็วมากกว่าอุปกรณ์ I/O หน่วยประมวลผลอาจจะอ่านสถานะของรีจีสเตอร์หลายครังเพียงเพราะอุปกรณ์ยงัทาํงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 

การควบคุมด้วยโปรแกรม (Programmed I/O)  
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• การทมีีสญัญาณหรือคาํสงัทีทาํใหก้ารทาํงานของโปรแกรมหลกัถูกขดัจงัหวะ และกระโดดไปยงัตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึงทีกาํหนดไว ้และเมือทาํงานเสร็จสิน จะกระโดดไปยงัโปรแกรมหลกัและทาํงานต่อไป • เป็นวิธีทีให ้CPU ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการทาํโปรแกรมหลกั มาสนใจอุปกรณ์ภายนอกก็ต่อเมืออุปกรณ์ภายนอกส่งสญัญาณเขา้มาบอกเท่านนั CPU จึงจะละจากโปรแกรมหลกัไปทาํโปรแกรยอ่ย ทอุีปกรณ์นนัตอ้งการ เสร็จแลว้จึงกลบัมาทาํโปรแกรมเดิมทีถูกหยดุพกัไป 

การอนิเทอร์รัพต์ (Interrupt-driven I/O)   
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1. วงจรภายนอกส่งสญัญาณอินเตอร์รัพทม์ายงั CPU 2. หาก CPU อยูใ่นสภาวะ Enable Interrupt (EI) กจ็ะตอบรับการอินเตอร์รัพทด์ว้ยการส่ง สญัญาณ Interrupt Acknowledge กลบัไปยงัวงจรภายนอก 3. Set CPU ใหอ้ยูใ่นสภาวะ Disable Interrupt (DI) เพอืป้องกนัการอินเตอร์รัพทซ์อ้น 4. หยดุการทาํงานในโปรแกรมหลกั 5. วงจรภายนอกส่งอินเตอร์รัพทเ์วกเตอร์มาให ้CPU เพอืบอก Address ทีจะให ้CPU กระโดดไป 6. CPU ส่งค่าในรีจิสเตอร์ PC และรีจิสเตอร์ทวัไป ไปเกบ็ไวใ้น Stack 7. ไปทาํงานในโปรแกรมยอ่ยเพือบริการอุปกรณ์ทีส่งอินเตอร์รัพทเ์ขา้มาจนเสร็จ 8. รับค่าทีไปเกบ็ไวใ้น Stack คืนสู่ Registor PC และ Registor ทวัไปตามเดิม 9. Set CPU ใหก้ลบัสู่สภาวะ Enable Interrupt (EI) 10.ทาํงานในโปรแกรมหลกัทีคา้งอยูต่่อไป  

หลักการทาํงานของ Interrupt-driven I/O 
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1. การอินเตอร์รัพทจ์ากภายนอก (External interrupts) เกิดจากอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุ (I/O device) อุปกรณ์ทางเวลา (Timing device) วงจรตรวจสอบการทาํงานของแหล่งจ่าย หรืออุปกรณ์ภายนอกอืน ๆ 2. การอินเตอร์รัพทจ์ากภายใน (Internal interrupts) เกิดขึนจากการผิดเงือนไขหรือการผิดพลาดของผูเ้ขียนโปรแกรมจากคาํสงัหรือขอ้มูล 3. การอินเตอร์รัพทจ์ากซอฟตแ์วร์ (Software interrupts) เริมตน้โดยการปฏิบติัตามคาํสงัทีถูกเรียกไปยงัโปรแกรมยอ่ย ซึงถูกกาํหนดโดยโปรแกรมทีถูกเขียนไว ้ซอฟตแ์วร์จะเริมตน้การอินเตอร์รัพทเ์ป็นช่วง ๆ  ในระหวา่งการทาํงานของโปรแกรม โดยปกติจะใช้งานในลกัษณะของการทาํงานทีเป็นสองโหมด 

ประเภทของอนิเตอร์รัพท์ 
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21 

• ถา้มี interrupt เกิดขึนพร้อมกนัหลาย interrupt เพอืคอยการตอบสนองจาก CPU แลว้ CPU จะมีวิธีการจดัลาํดบัการตอบสนอง interrupt เหล่านนัอยา่งไร • CPU ทราบไดอ้ยา่งไรว่า device ใดส่ง interrupt เขา้มา 

การจดัลาํดบัความสําคัญของ interrupt 

22 

มี 2 วิธี 1. Vectored interrupt ซึงในสญัญาณ interrupt นนัจะมี address ของ interrupt device รวมมาดว้ย 

วธีิหา device ทส่ีง interrupt 

23 

2. Polled interrupt โดยใชโ้พลลิง แตล่ะ device ใช ้“daisy chaining” ซึงจะวาง interrupt ไปบนสาย interrupt เพียงเส้นเดียวไปยงั CPU ซึงกาํหนดเป็นลาํดบัความสาํคญัสูงสุดที CPU ทราบไดก่้อน โปรแกรมโพลลิงจะตรวจสอบอุปกรณ์ทีละตวัจนพบอุปกรณ์ทีส่งสญัญาณ จึงกระโดดไปยงัโปรแกรมยอ่ยสาํหรับบริการอุปกรณ์นนั 

วธีิหา device ทส่ีง interrupt 

24 

• จดัการไดโ้ดยกาํหนดลาํดบัความสาํคญัใหแ้ต่ละ interrupt  • จดัการกบั interrupt ทมีีลาํดบัความสาํคญัสูงสุดก่อน หลงัจากนนัจะจดัการกบั interrupt ทมีีลาํดบัสูงกว่าตวัอืน เรือยไปจนถึง interrupt ทมีีลาํดบัตาํสุด • ทาํใหมี้ลาํดบัชนัในการจดัการ interrupt ซึงอาจจะมี interrupt ซอ้นกนัอยูใ่นโปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยู ่• การจดัการยงัใชห้ลกัการทีว่าจะตอ้งจดัการ interrupt ทมีีลาํดบัสูงกว่าก่อนจนเสร็จสมบูรณ์แลว้จึงจดัการ interrupt ทมีีลาํดบัต่ากว่าจนกว่าจะหมดทุก interrupt แลว้จึงกลบัมาทาํงานต่อ 

การจดัการเมือมหีลาย interrupt 
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25 

การจดัการเมือมหีลาย interrupt 

26 

• จะมีการแลกเปลียนขอ้มูลกนัโดยตรงระหว่าง I/O module และหน่วยความจาํหลกั โดยโปรเซสเซอร์ไม่มีส่วนเกียวขอ้งเลย จะตอ้งมีเงือนไขหลกั 3 ประการคือ 1. ตอ้งมีวิธีการเชือมต่อของ I/O และหน่วยความจาํ 2. I/O module ทสีมัพนัธ์กบั device เฉพาะแบบจะตอ้งสามารถอ่านและเขียนขอ้มูลในหน่วยความจาํได ้3. ตอ้งหลีกเลียงปัญหาระหว่าง CPU และ I/O module • เหมาะสาํหรับการถ่ายโอนขอ้มูลบนดิสกค์วามเร็วสูง • CPU ไม่มีส่วนเกียวขอ้งในขณะถ่ายโอน ทาํใหส้ามารถทาํงานอืนได ้• มีประโยชน์เป็นอยา่งมากในระบบมลัติยเูซอร์ 

การเข้าถึงหน่วยความจาํโดยตรง หรือ DMA (Direct Memory Access) 

27 

• การถ่ายโอนจะอยูใ่นทิศทางใดทิศทางหนึง • ใช ้module เพมิเติมทเีรียกว่า DMA module (DMA Module) ใน bus หลกัเลียนแบบการทาํงานของโปรเซสเซอร์  • สามารถถ่ายโอนขอ้มูลในหน่วยความจาํผ่าน bus หลกัได ้• ไม่ขดัขวางการทาํงานของโปรเซสเซอร์ ทาํใหท้าํงานไดอ้ยา่งต่อเนือง การทาํงานแบบนีเรียกว่า “การขโมยวงรอบเวลา” (cycle stealing) 

การเข้าถึงหน่วยความจาํโดยตรง หรือ DMA (Direct Memory Access) 

28 

• DMA และ CPU จะใช้บสัร่วมกนั 
• DMA จะมีลาํดบัความสาํคญัสูงและจะขโมยรอบเวลาในการเขา้ถึงหน่วยความจาํจาก CPU 

DMA 
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29 

การติดต่อระหว่าง DMA กบั CPU 

30 

1. ทุก module ใช้ bus ร่วมกนั  DMA module จะทาํหนา้ทีแทนโปรเซสเซอร์, ใชก้ารควบคุมอินพุต/เอาตพุ์ตผา่นโปรแกรมเพือแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างหน่วยความจาํและ I/O module ผา่นทาง DMA module 

รูปแบบการเข้าถึงหน่วยความจาํโดยตรง 

31 

2. การรวม DMA ฟังก์ชันเข้ากบั I/O ฟังก์ชัน ทาํใหล้ดจาํนวน bus โดยจะมีเส้นทางทีแยกจาก bus เชือมต่อระหว่าง DMA module และ I/O module ในทางลอจิกการทาํงานของ DMA module เป็นส่วนหนึงของ I/O module หรืออาจจะแยกเป็น module ต่างหากทีควบคุมการทาํงานของ I/O module อืน ๆ ก็ได ้

รูปแบบการเข้าถึงหน่วยความจาํโดยตรง 

32 

3. การเชือมต่อ I/O module กบั DMA module โดยใช้ I/O bus การเชือมต่อแบบนีจะช่วยลดจาํนวน I/O interface ใน DMA module ลดเหลือเพียง interface เดียว และยงัช่วยใหส้ามารถขยายความสามารถออกไปได้ดว้ย 

รูปแบบการเข้าถึงหน่วยความจาํโดยตรง 
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33 

1. โปรเซสเซอร์ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยตรง ซึงจะเห็นไดจ้ากอุปกรณ์ทเีรียกว่า Microprocessor-controlled devices 2. หน่วยควบคุมหรือโมดูลไอโอไดรั้บการเพิมเติมเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ซีพียคูวบคุมไอโอโดยใชโ้ปรแกรมทไีม่มีอินเทอร์รัพทเ์ขา้มาช่วย ซีพียไูดเ้ริมแยกตวัออกจากการเป็นส่วนเดียวกบัส่วนติดต่อภายนอกอุปกรณ์ 3. ขนัตอนทสีองยงัคงถูกนาํมาใช ้แต่ไดเ้พมิอินเทอร์รัพทเ์ขา้มาดว้ย ซีพียไูม่ตอ้งเสียเวลารอคอยการทาํงานของไอโออีกต่อไป ทาํใหมี้ประสิทธิภาพการทาํงานสูงขึน 4. โมดูลไอโอสามารถติดต่อกบัหน่วยความจาํไดโ้ดยตรงผ่านดีเอม็เอ ทาํให้สามารถเคลือนยา้ยบลอ็กขอ้มูลไปยงั หรือมาจากหน่วยความจาํได ้โดยไม่ตอ้งนาํซีพียเูขา้มาเกียวขอ้ง ยกเวน้ตอนเริมตน้และตอนสินสุดการทาํงานเท่านนั 

ววิฒันาการของฟังก์ชันไอโอ 

34 

5. โมดูลไอโอไดรั้บการขยายขีดความสามารถ ทาํใหก้ลายเป็นโปรเซสเซอร์เสียเอง ซึงมีชุดคาํสงัทีไดรั้บการพฒันาขึนมาสาํหรับงานทางไอโอโดยเฉพาะ ซีพียูสงัการใหโ้ปรเซสเซอร์ไอโอประมวลผลคาํสงัไอโอโปรแกรมในหน่วยความจาํ โปรเซสเซอร์ไอโอจะดึงและประมวลผลคาํสงัเหล่านีโดยทซีีพียูไม่ตอ้งเขา้มาช่วยเหลือเลยกระบวนการนีช่วยใหซี้พียสูามารถออกคาํสงัไอโอเป็นชุดโดยไม่ตอ้งเขา้มาทาํงานใด นอกจากเมือคาํสงัทงัชุดนีไดท้าํเสร็จแลว้เท่านนั 6. โมดูลไอโอมีหน่วยความจาํเป็นของตนเอง หรือกลายเป็นเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ ทาํใหส้ามารถประมวลผลงานไอโอขนาดใหญ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชซี้พียูของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมในลกัษณะนีถูกนาํไปใชใ้นการควบคุมการสือสารกบัเทอร์มินอลแบบทีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้โปรเซสเซอร์ไอโอจะควบคุมการทาํงานเกือบทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการควบคุมเทอร์มินอลนนั 

ววิฒันาการของฟังก์ชันไอโอ 

35 

• ในระบบขนาดใหญ่จะมีช่องสือสารไอโอ (channel I/O) • Channel I/O ประกอบดว้ย I/O processors ซึงอาจมีหลายตวัไดเ้พือใชค้วบคุมช่องสือสารทีหลากหลาย • อุปกรณ์ทีมีความเร็วตาํ เช่น เทอร์มินอล เครืองพิมพ ์จะถูกรวมสญัญาณ (multiplexed) ใหใ้ชช่้องสือสารเดียวกนัทีเร็วกวา่ • ในเครือง IBM mainframes ช่องทีรวมสญัญาณ (multiplexed channels) จะเรียกวา่ multiplexor channels ส่วนช่องสือสารทีเร็วกวา่เรียกวา่ selector channels • Channel I/O จะถูกแยกออกจาก DMA โดยมีไอโอโปรเซสเซอร์คอยควบคุม • ไอโอโปรเซสเซอร์จะใชโ้ปรโตคอลในการส่งคาํสงัควบคุมอุปกรณ์ แปลคาํสงัของหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นคาํสงัของหน่วยความจาํ และสามารถโอนยา้ยไฟลต์า่ง ๆ  ได้อยา่งเป็นอิสระจาก CPU ของโฮสต ์• โฮสตเ์พียงแค่สร้างคาํสงัสาํหรับการดาํเนินงานของ I/O และใหไ้อโอโปรเซสเซอร์ทาํงานแทน 

ช่องสือสารไอโอ (I/O Channel) 

36 

ช่องสือสารไอโอ (I/O Channel) 
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37 

• ช่องสือสารไอโอเกิดขึนจากการขยายขีดความสามารถของสถาปัตยกรรมดีเอม็เอ (DMA) • ช่องสือสารไอโอมีความสามารถในการประมวลผลคาํสงัไอโอ ซึงจะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ • คาํสงัไอโอจะถูกเก็บไวใ้นหน่วยความจาํเพือรอใหโ้ปรเซสเซอร์พิเศษในช่องสือสารไอโอเป็นผูท้าํการประมวลผล • ซีพียูเพียงแต่ออกคาํสงักระตุน้การถ่ายเทขอ้มูลไอโอ ดว้ยการสงัให้ช่องสือสารไอโอทาํการประมวลผลคาํสงัในหน่วยความจาํ • โปรแกรมคาํสงัจะใหร้ายละเอียดเกียวกบัอุปกรณ์ทเีกียวขอ้ง พืนทใีนหน่วยความจาํทีจะนาํมาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ระดบัความสาํคญั และวิธีการตอบสนองต่อขอ้ผดิพลาดทอีาจเกิดขึน 

ช่องสือสารไอโอ (I/O Channel) 

38 

• ควบคุมอุปกรณ์ความเร็วสูงไดห้ลายตวั และจะทาํการถ่ายทอดขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่านีไดค้รังละหนึงตวั • ช่องสือสารไอโอจะเลือกอุปกรณ์ขึนมาหนึงตวั แลว้จึงทาํการถ่ายโอนขอ้มูล • อุปกรณ์แต่ละตวัหรืออุปกรณ์กลุ่มหนึงจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุม(Controller) หรือโมดูลไอโอ • ช่องสือสารไดโอจึงเขา้มาควบคุมการทาํงานของหน่วยควบคุมไอโอแทนซีพีย ู

Selector channel 

39 

• สามารถควบคุมอุปกรณ์หลายตวัไดใ้นเวลาเดียวกนั • สาํหรับอุปกรณ์ทมีีความเร็วตาํ อุปกรณ์เรียกว่า byte multiplexer จะรับหรือส่งขอ้มูลหนึงตวัอกัษรดว้ยความเร็วสูงสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้เพือทาํงานกบัอุปกรณ์หลายตวัทีเชือมต่ออยูน่นั • สาํหรับอุปกรณ์ความเร็วสูงจะใชอุ้ปกรณ์ทีเรียกว่า block multiplexer ทาํการสลบัตาํแหน่งบลอ็กขอ้มูลจากอุปกรณ์หลายตวั 

Multiplexer channel 

40 

• ดิสกแ์ม่เหลก็สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดจ้าํนวนมากและเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว • ดิสกไ์ดร์ฟเป็นอุปกรณ์ทมีีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบสุ่ม (random access storage devices) เนืองจากทุกบลอ็กขอ้มูลในดิสกส์ามารถเขา้ถึงไดท้นัที โดยใช้เวลาเท่ากนั • ปกติเมือผูใ้ชซื้อดิสกม์าใหม่ จะตอ้งฟอร์แมต (Format) ก่อนทีจะนาํไปบรรจุขอ้มูล • การฟอร์แมตดิสกเ์ป็นการแบ่งดิสกอ์อกเป็นส่วน ๆ เพือใหค้อมพิวเตอร์รู้ว่าตาํแหน่งของขอ้มูลอยู่ตรงไหนของดิสก ์โดยแบ่งออกเป็นเซ็คเตอร์ (Sector) และแทร็ค (Track)  

เทคโนโลยดีิสก์แม่เหลก็ (Magnetic disks) 
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41 

• แทร็คของดิสก์จะเริมนบัจากวงนอกสุดไปยงัดา้นใน โดยเริมจากแทร็ค 0  • แต่ละแทร็คจะถูกแบ่งออกเป็นเซ็คเตอร์ • การเก็บขอ้มูลจะเก็บเป็นบลอ็คโดย 1 บลอ็คอาจมีมากกว่า 1 เซ็คเตอร์ 

เทคโนโลยดีิสก์แม่เหลก็ (Magnetic disks) 

42 

• แผน่แม่เหลก็ของฮาร์ดดิสกจ์ะถูกติดตงัอยูบ่นแกนหมุน • หวัอ่าน/เขียนจะถูกติดตงัอยูบ่นแกนและแกว่งไปมาเพอือ่าน/เขียนขอ้มูลในแทร็คทีตอ้งการ • แผน่แม่เหลก็จะหมุนเพอืให ้เซ็คเตอร์ (sector) ทตีอ้งการอยูใ่ต้หวัอ่าน • บลอ็คขอ้มูลจะถูกกาํหนดไวที้พืนผวิตามไซลินเดอร์ (cylinder)  และเซ็คเตอร์ 

เทคโนโลยดีิสก์แม่เหลก็ (Magnetic disks) 

ซึงเป็นตาํแหน่งทีตรงกนัของทุกแผน่แม่เหลก็ 

43 

• มีคุณสมบตัิทางไฟฟ้าหลายอยา่งของดิสกท์กีาํหนดว่าสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้รวดเร็วเพียงใด • Seek time คือเวลาทดิีสกเ์คลือนแกนหวัอ่านใหอ้ยู่เหนือไซลินเดอร์ทีตอ้งการ • Rotational delay  คือเวลาทดิีสกห์มุนเพือให้เซ็คเตอร์ทตีอ้งการอยูใ่ตห้วัอ่าน • เวลาเขา้ถึงขอ้มูล (access time) = Seek time + rotational delay  • Transfer rate คืออตัราการถ่ายโอนขอ้มูลจากดิสก ์• Average latency คือฟังกช์นัความเร็วในการหมุน 

เทคโนโลยดีิสก์แม่เหลก็ (Magnetic disks) 

44 

• ลกัษณะทางกายภาพ และทางตรรกะ เช่น พืนผิวแม่เหลก็ และการจดัโครงสร้างในการจดัเกบ็ขอ้มูล เป็นขอ้จาํกดัดา้นความจุในการเกบ็ขอ้มูลของดิสก ์• การจดัโครงสร้างทางตรรกะในการเกบ็ขอ้มูลในดิกส์มีหลายระบบ เช่น FAT, NTFS และ NFS เป็นตน้ • ขอ้จาํกดัทางตรรกะในการเกบ็ขอ้มูลภายใตร้ะบบ DOS และ Windows ไดแ้ก่ การจดัระบบไฟลโ์ดยใชต้ารางจดัสรรไฟล ์(File Allocation Table: FAT) ทีใชเ้กบ็ตาํแหน่งของขอ้มลูต่าง ๆ  ทีอยูบ่นดิสกว์า่อยูต่รงตาํแหน่งไหนของดิสก ์ซึงเป็นโครงสร้างในการระบุสถานะของแต่ละเซ็คเตอร์ในดิสกว์า่มีสถานะใด เช่น วา่ง ถูกใช ้เสีย สงวนไว ้เป็นตน้ 

เทคโนโลยีดิสก์แม่เหลก็ (Magnetic disks) 
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• RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) คือเทคโนโลยกีารนาํฮาร์ดดิสก ์หลาย ๆ อนัมาต่อเขา้ดว้ยกนัเพือใหม้องเห็นเป็นอนัเดียว เพือวตัถุประสงคต์่างๆ เช่น เพิมความน่าเชือถือของขอ้มลู หรือเพิมประสิทธิภาพการอ่าน/เขียนขอ้มูล • RAID จะแบ่งเป็นระดบั (level) โดยทีแต่ละระดบัจะมีจุดเด่นทีแตกต่างกนั • RAID 0 (striping) ช่วยใหก้ารบนัทึกขอ้มูลไดเ้ร็วขึน แต่ถา้มีฮาร์ดดิสกเ์ครืองใดเครืองหนึงเสีย จะทาํใหข้อ้มูลทงัหมดไม่สามารถใชง้านได ้สมมติมีฮาร์ดดิสก์ 2 เครือง เครืองละ 100 GB จะมีเนือทีในการเก็บขอ้มูลทงัหมด 200 GB      

RAID 

46 

• RAID 1 (disk mirroring) ช่วยใหข้อ้มูลมีความปลอดภยั ถา้ฮาร์ดดิสก์เครืองใดเสีย อีกเครืองหนึงก็จะทาํงานแทนได ้สมมติมีฮาร์ดดิสก ์2 เครือง เครืองละ 100 GB จะมีเนือทใีนการเก็บขอ้มูลทงัหมด 100 GB อีก 100 GB จะเป็นดิสกส์าํรอง • จะตอ้งใชฮ้าร์ดดิสกเ์ป็นคู่ทีมีความจุเท่ากนั • ขอ้เสียคือเสียค่าใชจ่้ายมากขึน 

RAID 

47 

• RAID 2 จะใชดิ้สกส์าํหรับเก็บขอ้มูล (Data drives) 1 ชุด และดิสกส์าํหรับตรวจสอบขอ้ผดิพลาดอีก (Hamming drives) 1 ชุด • ขอ้เสียคือประสิทธิภาพไม่ดี และเสียค่าใชจ่้ายสูง 

RAID 

48 

• RAID 3 (N +1) ตอ้งมีฮาร์ดดิสกอ์ยา่งนอ้ย 3 ลูก เช่น ฮาร์ดดิสก ์3 ลูก แต่ละลูกมีความจุ 200 GB จะสามารถจุขอ้มูลได ้400 Gb อีก 200 Gb เก็บไว้สาํรองขอ้มูลในกรณีทีลูกแรกหรือ ลูกทสีองเสีย ฮาร์ดดิสกลู์กที 3 จะทาํงานใหแ้ทนลูกทีเสียทนัที ดงันนั RAID 3 เหมาะสาํหรับใชใ้นงานทีมีการส่งขอ้มูลจาํนวนมาก ๆ เช่นงานตดัต่อ Video เป็นตน้ 

RAID 
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• RAID 4 คลา้ยกบั RAID ระดบั 3 แต่จะเนน้ความสาํคญัไปทปีระสิทธิภาพ การทาํงานของ application ทต่ีางกนัไป เช่น โปรแกรม Database  ทตีอ้งเกียวขอ้งกบัไฟลข์นาดใหญ่ทมีีความต่อเนืองกนั Harddisk แต่ละตวัทาํงานไดอ้ยา่งอิสระต่อกนั มากกว่า RAID 3 ช่วยใหก้ารจดัการเก็บ และการเรียกอ่านขอ้มูลทีมีขนาดใหญ่ สามารถทาํงานไดร้วดเร็วยงิขึน 

RAID 

50 

• RAID 5 (N +1) มีความสามารถเช่นเดียวกบั RAID 3 มีจุดเด่นคือ เทคโนโลย ีHot Swap ทาํใหส้ามารถเปลียน harddisk ในกรณีทีเกิดปัญหาไดใ้นขณะทีระบบยงัทาํงานอยู ่เหมาะสาํหรับงาน Server ต่าง ๆ ทตีอ้งทาํงานต่อเนือง • นิยมใชก้นัมากในระบบธุรกิจทวัไป 

RAID 

51 

• RAID 6 (N +2) อาศยัพืนฐานการทาํงานของ RAID 5 แต่จะดีกว่าตรงทมีี backup hard disk สองลูก และยอมใหท้าํ Hot Swap ไดพ้ร้อมกนั 2 ตวั ทาํใหเ้หมาะกบังานทตีอ้งการความปลอดภยัและเสถียรภาพของขอ้มูลทีสูงมาก ๆ 

RAID 

52 

• การบีบอดัขอ้มูล คือกระบวนการเขา้รหสัขอ้มูลทเีลือกเอาเฉพาะบิตทีจาํเป็นเท่านนั เพือประหยดัพืนทใีนการจดัเก็บ และสามารถรับส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายไดร้วดเร็วยงิขึน • การบีบอดัขอ้มูลสาํคญักบัระบบจดัเก็บขอ้มูลเนืองจากทาํใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลลงในสือเก็บขอ้มูลไดม้ากกว่าขอ้มูลทไีม่ไดบี้บอดั • การบีบอดัขอ้มูลช่วยลดเวลาในการโอนยา้ยขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต ซึงจะลดขนาดขอ้มูลและเวลาในการสือสารขอ้มูล • ขอ้มูลดิบ (Raw Data) ทไีดจ้ากเครืองมือต่าง ๆ นนัมีขนาดของไฟลท์ีใหญ่ ซึงใชพื้นทใีนการจดัเก็บมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีการบีบอดั เพอืลดขนาดของขอ้มูลลง 

การบีบอดัข้อมูล (Data Compression) 
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• CODEC (Coder-Decoder) เป็นกลไกสาํหรับเขา้รหสัและถอดรหสัขอ้มลูดิจิตอล เมือเขา้รหสัดว้ย CODEC ชนิดใด กจ็ะตอ้งถอดรหสัดว้ย CODEC ชนิดเดียวกนั • CODEC จะใชอ้ลักอริทึมในการหาขอ้มลูทีมีความซาํซอ้นกนั (Redundant) และลดความซาํซอ้นนนัลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของขอ้มลู ขอ้มูลทีถูกบีบอดัแลว้กจ็ะมีนามสกลุของไฟลแ์ตกต่างกนัไปตามวิธีการบีบอดั 

การบีบอดัข้อมูล (Data Compression) 

54 

• Lossless Compression ใชอ้ลักอริทึมในการบีบอดัขอ้มลูทีไมท่าํใหข้อ้มลูสูญหาย ขอ้มูลจึงมีความสมบูรณ์เหมือนตน้ฉบบั แต่กจ็ะใชพื้นทีในการจดัเกบ็มาก ตวัอยา่งเช่น PNG, TIFF, GIF, AVI • Lossy Compression จะตดัขอ้มูลบางส่วนออกไปเพือลดขนาดของไฟล ์โดยขอ้มูลทีซาํซอ้นจะถูกตดัทิงอยา่งถาวร ขอ้ดีคือขนาดขอ้มลูจะลดลงมาก แต่ขอ้เสียคือขอ้มลูจะไม่ละเอียดเหมือนตน้ฉบบั  

ประเภทของการบีบอดัข้อมูล 


