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Computer Operating System ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
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1.1 What is Operating system 
เป็นโปรแกรมทีดาํเนินการเป็นตวักลางในตดิตอ่ระหว่างผู้ใช้กบัฮาร์ดแวร์  (A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware.) เปา้หมายของระบบปฏิบตักิาร (Operating system goals): 
• ช่วยในการจดัการสาํหรับผู้ใช้โปรแกรมและช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขนึ (Execute user programs and make solving user problems easier.) 
• จดัการระบบคอมพิวเตอร์ให้สะดวกในการใช้งาน  (Make the computer system convenient to use.) 
• ใช้ระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  (Use the computer hardware in an efficient manner.) 
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1.2 Functional of Operating System 
ระบบปฏบิตักิารมีหน้าทหีลักอยู่ 3 ประการ 1. ตดิต่อกับผู้ ใช้ (User interface) เป็นสว่นทีทําให้ผู้ ใช้สามารถสงัการให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามทีเราต้องการ 2. ควบคุมดแูลอุปกรณ์ (Control devices) ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องทราบกลไกการทํางานของอปุกรณ์ตา่งๆ โดยระบบปฏิบตักิารจะเป็นตวัตดิตอ่ให้ 3. จัดสรรทรัพยากร (Resource management) จดัการใช้งานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดย - ทรัพยากรมีจํากดั  - ทรัพยากรมีหลายประเภท  ทรัพยากรหลกัทีระบบปฏิบตักิารจดัสรรได้แก่ โปรเซสเซอร์, หน่วยความจํา, อปุกรณ์อินพตุ - เอาท์พตุและข้อมลู 

4 



2/11/2020 

2 

1.2 Functional of Operating System 
5 

ลักษณะการเป็นตัวกลางของระบบปฏิบัติการ ระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์ 

1.3 Type of Operating System 
ระบบปฏบิตักิารโดยทวัไปแบ่งเป็น 3 ประเภท  1. Software OS เป็นโปรแกรมทีทําหน้าทีควบคมุการทํางานของเครือง OS โดยสว่นใหญ่จะเป็น Software OS เนืองจากสามารถปรับปรุง แก้ไขและพฒันาได้ 2. Firmware OS เป็นโปรแกรมสว่นหนงึของคอมพิวเตอร์ คอื ไมโครโปรแกรม (Microprogram) ซงึเกิดจากชดุคาํสงัทีตาํทีสดุของระบบควบคมุการทํางานของ CPU หลายๆ คาํสงัรวมกนั การแก้ไข พฒันา ทําได้คอ่นข้างยากและเสยีคา่ใช้จ่ายสงู 3. Hardware OS เป็น OS ทีสร้างจากอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ทําหน้าทีเหมือน Software OS แตเ่นืองจากเป็นสว่นหนงึของฮาร์ดแวร์ ทําให้การปรับปรุงแก้ไขทําได้ยาก            และมีราคาแพง 
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1.4 History Of Operating System 
ยุคแรก (1945 - 1955) คอมพิวเตอร์ยคุนีใช้เหลอดสญูญากาศเป็นหลกั ยงัไม่มีระบบปฏิบตักิาร ยุคท ี2 (1955 - 1964) - คอมพิวเตอร์ใช้ทรานซิสเตอร์  - สว่นใหญ่เป็นเมนเฟรม และมีใช้เฉพาะหน่วยงานใหญ่ ๆ   - เริมมีการเขียนโปรแกรมเป็น job ซงึใช้ FORTRAN และ COBOL  - เป็นการทํางานในระบบ batch ยุคท ี3 (1965 - 1980) - คอมพิวเตอร์ทํางานโดยใช้ วงจรไอซี  - มีการพฒันาโปรแกรมภาษาชนัสงู เช่น C, basic, Pascal, Multiprogramming , Multiprocessing 

7 
1.4 History Of Operating System 
ยุคท ี4 (1980 - ปัจจุบนั) - ใช้อปุกรณ์ทีเรียกวา่ VLSI - เกิดระบบทีเรียกว่า Multimode โดยใช้คณุลกัษณะ Virtual Machine - มีระบบการสอืสารข้อมลู รวมถึงมีการใช้โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ เช่น - ระบบการบริหารจดัการสารสนเทศ (MIS) - ระบบการจดัการฐานข้อมลู (DBMS) - ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ (DSS) - ระบบประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) - ระบบประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) - ระบบตอบสนองแบบเฉียบพลนั (Real-time Processing) - ปัญญาประดษิฐ์ (AI : Artificial Intelligent) 
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1.5 Computer System 
ระบบคอมพวิเตอร์ตงัแต่อดีตจนถงึปัจจุบัน สามารถแบ่งตามคุณลักษณะการทาํงาน ดังนี 1.5.1 ระบบทไีม่มีระบบปฏบิัตกิาร (Non Operating System) ยงัไม่มีระบบปฏิบตัิการใช้  ผู้ใช้งานต้องเขียนโปรแกรมทงัหมดตงัแต ่ควบคมุเครือง, นําข้อมลูเข้ามีการจ้างโอเปอเรเตอร์เพือเตรียมข้อมลู 1.5.2 ระบบงานแบตช์ (Batch System) มีการพฒันาอปุกรณ์สําหรับการนําข้อมลูเข้าและนําข้อมลูออกจากระบบมาใช้งาน เช่น บตัรเจาะรู, เทป เป็นต้น การทํางานลกัษณะนีไม่ได้ตดิตอ่กบัระบบโดยตรง ต้องมีผู้ เตรียมข้อมลู เขียนโปรแกรม จึงเกิดภาษาทีเรียกวา่ “ภาษาคมุงาน (Job Control Language)” ลกัษณะการถ่ายโอนข้อมลูเป็นกลุม่ จากงานหนึงไปยงัอีกงานหนงึจะเรียกวา่ “แบตซ์” 

10 

1.5 Computer System 
1.5.2 ระบบงานแบตช์ (Batch System) ข้อเสีย - การทํางานระบบแบตช์ เกิดความแตกต่างด้านความเร็วระหวา่งอปุกรณ์ รับ - สง่ ข้อมลู เช่น ซีพียทูํางานได้หลายพนัคําสงัใน 1 วนิาที แต่เครืองอา่นการ์ด อาจอา่นได้เพียง 1200 การ์ดใน 1 นาที ข้อแก้ไข มีการพฒันาในระบบบฟัเฟอร์(Buffer) และระบบสพลูลงิ (Spooling) 

11 
1.5 Computer System 
1.5.3 การทาํงานแบบบฟัเฟอร์ (Buffering) เป็นการขยายขีดความสามารถของระบบโดยให้หน่วยรับ-แสดงผลทํางานไปพร้อมๆ กนักบัการประมวลผลของซีพีย ู- มีการอ่านข้อมลูไปไว้ในหน่วยความจําก่อนหน่วยความจําสว่นนีเรียกว่า “บฟัเฟอร์” - ปัจจบุนัมีการพฒันาเทคโนโลยีเพือลดช่องว่าง เช่น เพิมความเร็วบสั, ความเร็วของฮาร์ดดสิก์ทีใช้ ATA มีบฟัเฟอร์ 200 MB,เพิมหน่วยความจําพฒันาระบบหลายงาน  multiprogramming หรือ multitasking  
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1.5 Computer System 
1.5.4 ระบบสพลูลงิ (Spooling System) คอืลกัษณะการทํางานของดสิก์กบัอปุกรณ์รับ-แสดงข้อมลูทีทํางานขนานกนัไป - มีการนําเทปมาใช้แทนบตัรเจาะรู แตก็่ไม่เร็วพอ - มีการพฒันาดสิก์มาใช้แทนเทป - การทํางานแบบนีจะคูข่นานกนัไประหว่างดสิก์กบัอปุกรณ์รับและแสดงผลซงึเป็นพืนฐานของ SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line)   
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1.5 Computer System 
1.5.4 ระบบสพลูลงิ (Spooling System) ข้อดขีองระบบสพลูลิง - ซีพียทํูางานได้เตม็ประสทิธิภาพ เพราะสามารถทํางานพร้อมกนั 2 งาน โดย  งานแรกจะประมวลผล สว่นงานทีสองเป็นการรับ-แสดงผลข้อมลู (** ซงึแตกตา่งจากระบบบฟัเฟอร์ ตรงทีบฟัเฟอร์จะทํางานพร้อมกนัระหว่างประมวลผลกบัการรับ-แสดงข้อมลู) - มีการกําหนดลาํดบัความสาํคญัให้กบังาน Priority  
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1.5 Computer System 
1.5.5 ระบบมัลตโิปรแกรมมิง (Multiprogramming) เป็นการทํางานในลกัษณะงานใดเข้ามาก่อนก็จะทําให้ก่อน(first-come, first-served)หลกัการทํางานของระบบมลัตโิปรแกรมมิงคอืจะโหลดโปรแกรมไว้ในหน่วยความจําหลกัพร้อมทีจะประมวลผลได้ทนัที แตใ่นระบบนีจะมีช่วงในการหยดุรอเพอืงานบางอย่าง เช่น เมือมีการเปลยีนอปุกรณ์ของงานเก่า  ระบบปฏิบตักิารจะดงึงานใหม่เข้าไปทํางานทนัที 
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ระบบปฏบิัตกิาร 
งานท ี1 
งานท ี2 
งานท ี3 

งานท ีn 
... 

0 

512K เลย์เอาต์ของหน่วยความจาํสําหรับระบบโปรแกรมมิง 

1.5 Computer System 
1.5.6 ระบบแบ่งเวลา (Time-Sharing System) เป็นระบบทีเกิดจากการใช้คอมพวิเตอร์ร่วมกนัพร้อมกนั (multiuser) เกิดระบบทีเรียกว่า  time sharing หรือ multitasking ทําให้สามารถรันโปรแกรมได้หลายงาน โดยการตดิตอ่จะผ่านเครือง terminal ทีประกอบด้วยอปุกรณ์รับข้อมลูและอปุกรณ์แสดงผล ผู้ใช้สามารถสงัให้ระบบ หรือโปรแกรมทํางานได้ทนัที อาศยัเทคนิคการทําหน่วยความจําเสมือน การจดัการระบบไฟล์ การจดัการดสิก์ การจดัการซีพีย ูเป็นต้น  1.5.7 ระบบเรียลไทม์ (Real Time System) คอืระบบทีไม่สญูเสยีเวลาเลย กลา่วคอืระบบทีสามารถให้การตอบสนองจากระบบอย่างทนัทีทนัใดเมือได้รับคาํสงัเข้าไป แตใ่นทางปฏิบตัเิป็นไปไม่ได้ ทําได้เพียงแคเ่สยีเวลาให้น้อยทีสดุ นิยมนําไปทําในงานอตุสาหกรรม 
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1.5 Computer System 
1.5.8 ระบบคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer Systems) เรียกว่า PC มีขนาดเลก็ แตป่ระสทิธิภาพสงู  1.5.9 ระบบเวอร์ชวลแมชชนี (Virtual machine) - เสมือนว่ามีคอมพิวเตอร์หลายเครืองภายในคอมพิวเตอร์เครืองเดยีว - มีหลายโปรเซสทํางานพร้อมกนั โดยแตล่ะโปรเซสเสมือนมีซีพียแูละหน่วยความจําเป็นของตวัเอง - มีเวอร์ชวลแมชชีนคนัระหว่างฮาร์ดแวร์กบัเคอร์เนลทีตดิตอ่กบัโปรเซส 
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1.5 Computer System 
คาํศัพท์ทคีวรรู้ kernel คอื แก่นซงึเป็นสว่นทีสาํคญัของระบบปฏิบตักิาร ซงึคอยดแูลบริหารทรัพยากรของระบบ และตดิตอ่กบัฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ เนืองจากว่าเป็นสว่นประกอบพนืฐานของระบบปฏิบตักิาร เคอร์เนล นนัเป็นฐานลา่งสดุในการตดิตอ่กบัทรัพยากรตา่งๆ เช่น หน่วยความจํา หน่วยประมวลผลกลาง และอปุกรณ์อินพตุและเอาต์พตุ โดยภายในเคอร์เนล จะประกอบไปด้วยโมดลู (Module) ตา่งๆ และบางครังเราอาจจะเรียกโมดลูเหลา่นีว่า ไดรเวอร์ (Driver) ซงึมีหน้าทีเป็นตวักลางในการตดิตอ่กนัระหว่างแอปพลเิคชนัหรือ ระบบปฏิบตักิารกบัอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทงัหมด ทงัภายในและนอกเครืองคอมพิวเตอร์ ( ตวัสงัการ ทีทํางานควบคูก่บัฮาร์ดแวร์ตลอดเวลา) 
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1.5 Computer System 
1.5.10 ระบบมัลตโิปรเซสเซอร์ (Multiprocessor System) ระบบนีจะใช้ทรัพยากรร่วมกนั เช่น หน่วยความจํา, ฮาร์ดดสิก์ - เพิมประสทิธิภาพของเอาต์พตุ  - ประหยดัคา่ใช้จ่ายเมอืเทียบกบัระบบโปรเซสเซอร์เดยีวหลายระบบ - เพ่มความน่าเชือถือ  ระบบมลัตโิปรเซสเซอร์มี 2 แบบคอื - Symmetric Multiprocessor ทกุโปรเซสเซอร์ทํางานเท่ากนั - Asymmetric Multiprocessor มีโปรเซสเซอร์หลกั (Master) ทําหน้าทีควบคมุการจ่ายงานให้กบัโปรเซสเซอร์อืน 
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1.5 Computer System 
1.5.11 ระบบแบบกระจาย (Distributed System) - โปรเซสเซอร์แตล่ะตวัมีทรัพยากรเป็นของตวัเอง - ตดิตอ่สอืสารผ่านเครือข่ายความเร็วสงู - ต้องมีระบบปฏิบตักิารทีสนบัสนนุ เช่น Linux ข้อดขีองระบบแบบกระจาย - การใช้ทรัพยากรร่วมกนั - เพิมความเร็วในการทํางาน - มีความน่าเชือถือของระบบ - การตดิตอ่สอืสาร 
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1.6 Operating System Structure 
ระบบปฏิบตักิารมีหน้าที จดัเตรียมสว่นตา่งๆ เพือช่วยให้โปรแกรมทํางานได้ ซงึจะมีสว่นทีน่าสนใจอยู่ 3 สว่นคอื 1. เซอร์วิสของระบบปฏิบตักิารทมีีมาให้ 2. อินเทอร์เฟสระหว่างผู้ใช้กบัโปรแกรมเมอร์ 3. การเชือมโยงระหวา่งสว่นย่อยๆ ระหว่างสว่นประกอบของระบบ 1.6.1 ส่วนประกอบของระบบ (System Component) 

 การจัดการโปรเซส (Process Management) ซีพียทํูาหน้าทีเอ็กซิควิต์คาํสงัทีอยู่ในโปรแกรม โปรแกรมทีกําลงัเอ็กซีควิต์เรียกว่า  ”โปรเซส” แตเ่ป็นเพียงการกําหนดเบอืงต้นทีสามารถขยายเพิมเตมิในอนาคต  
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1.6 Operating System Structure 
      โปรเซสเป็นหน่วยหนงึของระบบ โดยปกตริะบบจะประกอบด้วยโปรเซสเป็นจํานวนมาก บ้างก็เป็นโปรเซสของระบบปฏิบตักิาร ( ทีเอ็กซีควิตข์องระบบ ) ทีเหลอืก็เป็นโปรเซสของผู้ใช้ ระบบปฏบิตักิารมีหน้าทใีนกจิกรรมทเีกียวกับการจัดการโปรเซสดงันี 
 การสร้างและลบทงัโปรเซสของระบบและของผู้ ใช้ 
 การหยดุและทําโปรเซสตอ่ไป 
 การจดัเตรียมกลไกสาํหรับการซิงโครไนซ์ระหว่างโปรเซส 
 การเตรียมกลไกสาํหรับการตดิตอ่สอืสารระหว่างโปรเซส 
 การจดัเตรียมกลไกการแก้ไข deadlock 
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1.6 Operating System Structure 
 การจัดการหน่วยความจาํ (Memory Management) - หน่วยความจําเป็นสว่นสาํคญัและเป็นศนูย์กลางของการกระทําของระบบปฏิบตักิาร ยคุใหม่  - หน่วยความจํามีหน่วยเป็นเวิร์ดหรือไบต์ โดยทีแตล่ะเวิร์ดหรือไบต์จะมีแอดเดรสทีแน่นอนเป็นของตวัเอง - หน่วยความจําเป็นทีเก็บข้อมลูร่วมกนัของซีพียแูละดไีวซ์สาํหรับอินพตุและเอาต์พตุ เพือให้การดงึข้อมลูใช้อย่างรวดเร็ว ระบบปฏบิตักิารมีหน้าทรัีบผิดชอบ กับการจัดการหน่วยความจาํดงันี •  ตดิตามการใช้งานหน่วยความจําสว่นตา่ง ๆ  ว่าทําอะไร และของใคร •  ตดัสนิใจว่าโปรเซสใดจะโหลดเข้าสูห่น่วยความจําเมือมีหน่วยความจําว่าง •  จดัสรรการใช้หน่วยความจําเมือจําเป็นต้องใช้หน่วยความจํา 
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1.6 Operating System Structure 
 การจัดการไฟล์ (File Management)  คอมพิวเตอร์สามารถจดัเก็บไฟล์ในสอืทีแตกตา่งกนั ไม่ว่าจะเป็นเทปแม่เหลก็ , ดสิก์ , ออปตคิลัดสิก์ สอืแตล่ะชนิดทีมีคณุสมบตักิารจดัการทางกายภาพเฉพาะแบบ สอืแตล่ะชนิดจะถกูควบคมุด้วยดไีวซ์ เช่น ดสิก์ไดรฟ์ , หรือเทปไดฟ์ ทีมีคณุสมบตัเิฉพาะเช่นกนั คณุสมบตัเิหลา่นีรวมถึง ความเร็ว ความจ ุอตัราการโอนถ่ายข้อมลู และวิธีการแอกเซสข้อมลู 
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1.6 Operating System Structure 
 การจัดการไฟล์ (File Management)  เพือความสะดวกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์นนั ระบบปฏิบตักิารได้กําหนดชือทางลอจิกวา่ ไฟล์ เพือเป็นชอืแทนกลุม่ข้อมลูทีจดัเก็บในสอืทางกายภาพ  โดยทีระบบปฏิบตักิารจะแมปไฟล์ไปยงัสอืทางกายภาพและแอกเซสไฟล์ผ่านทางดไีวซ์ทีจดัเก็บข้อมลูนนั ทําให้ใช้ชือไฟล์เพอืกําหนดสงิทีต้องการดขู้อมลูได้ทนัที - โดยปกตแิล้ว ไฟล์จะแสดงโปรแกรมและข้อมลู โดยไฟล์ข้อมลูอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือทงัตวัเลขและตวัอกัษร  - ไฟล์ประกอบไปด้วยชดุของบิต ไบต์ หรือเรคอร์ดตามทีผู้สร้างกําหนด 
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 การจัดการไฟล์ (File Management)  ระบบปฏิบตักิารมีหน้าทีรับผิดชอบในกิจกรรมทีเกียวกบัการจดัการไฟล์ดงันี •  สร้างและการลบไฟล ์•  สร้างและการลบไดเรกทอรี •  สนบัสนนุการจดัการไฟล์ในรูปแบบเดมิ ๆ  ทีผ่านมา •  แมปไฟล์ไปยงัสงิทีใช้จดัเก็บข้อมลู •  แบ็คอพัหรือสร้างไฟล์สาํรอง 
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1.6 Operating System Structure 
 การจัดการอินพุต / เอาต์พุต (I/O System Management) การออกแบบระบบปฏิบตักิารมีจดุมุ่งหมายข้อหนงึเพือควบคมุดไีวซ์ทเีชือมตอ่อยู่กบัระบบ คอมพิวเตอร์ทงันีเนืองจากดไีวซ์เหลา่นนัมีความหลากหลายในเรืองฟังก์ชนัและความเร็ว (ลองพิจารณาทีเมาส์ ฮาร์ดดสิก์ หรือซีดรีอม ) การควบคมุจําเป็นต้องใช้วิธีการทีหลากหลายเช่นกนั วิธีควบคมุเหลา่นีเรียกวา่ ระบบย่อยอินพตุ / เอาท์พตุ ซงึเป็นสว่นหนงึของ kernel ทีแยกจากการจดัการหน่วยความจําทีซบัซ้อนในระบบ ซงึประกอบด้วย •  การจดัการหน่วยความจําทรีวมทงับฟัเฟอร์ แคช และสพลู •  อินเทอร์เฟซพืนฐานของดไีวซ์ไดร์เวอร์ •  ไดร์เวอร์สาํหรับดไีวซ์ทีมีรูปแบบเฉพาะ 
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 การจัดการสือจัดเก็บ (Storage Management) เนืองจากวตัถปุระสงค์หลกัของระบบคอมพิวเตอร์คอืการเอ็กซีควิตโ์ปรแกรม            ในระหว่างการเอ็กซีควิต์ โปรแกรมรวมทงัข้อมลูทีจะใช้ต้องอยู่บนหน่วยความจําหลกั ( ทีเรียกว่า primary storage) เนืองจากระบบคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีไฟฟา้ หลอ่เลยีง ถ้าไม่มีไฟข้อมลูบนหน่วยความจําหลกัก็จะสญูหายไปด้วย สงินีเองทีระบบคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีการจดัสอืข้อมลู เพือถ่ายทอดข้อมลูจากหน่วยความจําหลกัมา จดัเก็บไว้ก่อนเพือสะดวกในการใช้งานภายหลงั 
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1.6 Operating System Structure 
 การจัดการสือจัดเก็บ (Storage Management) ปัจจบุนัระบบคอมพิวเตอร์ทวัไปจะใช้ดสิก์เป็นสอืในการจดัเก็บข้อมลูทงัโปรแกรมและข้อมลูโปรแกรมสว่นใหญ่จะถกูโหลดขนึสูห่น่วยความจําหลกัเสยีก่อน เพอืทํางานกบัหน่วยความจําโดยตรง และมีการจดัเก็บข้อมลูเป็นระยะเมือได้รับคาํสงัให้จดัเก็บข้อมลูบนดสิก์เป็นหน่วยความจําเสมือน (Virtual Memory) ตลอดเวลาทีมีการใช้งาน และจะคนืสภาพทงัหมดให้กบัระบบก่อนการชตัดาวน์ระบบ ดงันนัการจดัการสอืจดัเก็บข้อมลู โดยเฉพาะดสิก์จงึมีความสาํคญัและจําเป็นสาํหรับระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนั 
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 การจัดการสือจัดเก็บ (Storage Management) สาํหรับการจดัการสอืจดัเก็บข้อมลูทเีป็นความรับผิดชอบของระบบปฏิบตักิารดงันี •  การจดัเนือทีว่างบนดสิก์ •  จดัการตาํแหน่งจดัเก็บข้อมลู ทีอาจจะกระจดักระจาย  •  การจดัแบ่งเวลาการใช้ดสิก์  
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1.6 Operating System Structure 
 เครือข่าย (Networking) ปัจจบุนัเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเข้ามามีบทบาทการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวนั มากขนึ รวมถึงประสทิธิภาพของอปุกรณ์มากขนึ ทําให้ระบบปฏิบตักิารมีหน้าทีเพิมเตมิในการจดัการทางด้านเน็ตเวร์ิก โดยเฉพาะระบบแบบกระจาย (distributed system) โดยทีแต่ละโปรเซสเซอร์จะมีหน่วยความจํา และสญัญาณนาฬิกาเป็นของตวัเองมีการตดิตอ่ระหวา่งโปรเซสเซอร์ผ่านทางสายสอืสาร โดยใช้ระบบบสัทีมีความเร็วสงู หรืออาจจะใช้คู่สายโทรศพัท์ก็ได้ โปรเซสเซอร์ในระบบแบบกระจายนีจะมีขนาด ความเร็ว และฟังก์ชนัทีตา่งกนัออกไป 

31 
1.6 Operating System Structure 
 ระบบป้องกัน (Protection System) ในระบบทีมีผู้ใช้งานหลายคนและระบบทียอมให้มีการเอ็กซีควิตไ์ด้พร้อมกนัหลายโปรเซส ระบบปฏิบตักิารจําเป็นต้องมีการปอ้งกนัในกิจกรรมหรือโปรเซสทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น ระบบทีมีการเบิกถอนในสาขาตา่ง ๆ  พร้อมกนั เป็นต้น โดยต้องมีกลไกทีทําให้ผู้ใช้มนัใจได้วา่ ทงัไฟล์ หน่วยความจํา ซีพีย ูและรีซอร์สอืน ๆ จะมีโปรเซสเกิดขนึได้เฉพาะคนทีได้รับอนญุาตจากระบบเท่านนั  
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1.6 Operating System Structure 
 ระบบตวัแปลคาํสัง (Command-Interpreter System) เนืองจากการเอ็กซีควิต์โปรแกรมสาํหรับโปรเซสเซอร์ตา่ง ๆ เป็นการทําตามคาํสงัทีอยู่ในโปรแกรม การเอ็กซีควิต์คาํสงันนัจะต้องมีตวัแปลคาํสงั ซงึเป็นการอินเตอร์เฟซระ หว่างผู้ ใช้กบัระบบปฏิบตักิาร ระบบปฏิบตักิารมีพืนทีของ shell ทีตา่งกนั ผู้ใช้สว่นมากจะชอบตวัแปลคาํสงัทีเข้าใจและปฏิบตัไิด้ง่าย เช่น รูปแบบของเมน ูและการใช้เมาท์บน Macintosh หรือ Microsoft Windows ทีสามารถย้ายพอยเตอร์ของเมาส์ไปมาบนจอภาพได้ และจะมีไอคอน (Icon) ซงึเป็นรูปภาพเลก็ ๆ ทีแทนโปรแกรม ไฟล์และฟังก์ชนัของระบบ โดยอาจจะใช้เมาส์เลอืกคาํสงับนเมน ูเลอืกไฟล์ หรือไดเรกทอรีเอ็กซีควิต์โปรแกรมก็ได้ ขนึอยู่ว่าเมาส์พอยเตอร์คลกิตาํแหน่งใด การคลกิแบบใดนนัเอง 
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1.6 Operating System Structure 
1.6.2 เคอร์แนล (Kernel) คอื ตวัระบบระบบปฏิบตักิารจริง ๆ  ซงึจะรวมเอาหน้าทีและบริการทกุ ๆ  อย่าง ทีความสามารถของระบบปฏิบตักิารนนักระทําได้ โดยบริษัทผู้ผลติจะสร้าง Kernel แตล่ะรุ่นออกมาสูท้่องตลาดหรือแจกจ่ายให้ใช้  1.6.3 บริการของระบบปฏบิตักิาร (Operating System Services) - การเอ็กซีควิต์โปรแกรม เซอร์วิสนีเป็นเซอร์วิสพนืฐานทีระบบจะต้องโหลดโปรแกรม และข้อมลูลงสูห่น่วยความจําก่อนการใช้งาน และจะสนิสดุการเอ็กซีควิตไ์ด้ตามปกต ิหรือถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขนึก็จะแสดงเมสเสจแจ้งเตอืน 
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1.6 Operating System Structure 
1.6.3 บริการของระบบปฏบิตักิาร (Operating System Services) - การปฏิบตักิบัอินพตุ/เอาต์พตุ สว่นนีเป็นการตอบสนองการเอ็กซีควิตโ์ปรแกรมแล้ว ระบบอาจมีความต้องการตดิตดิตอ่หรือต้องการใช้งานอินพตุ / เอาต์พตุ  - การจดัการระบบไฟล์ เซอร์วิสนีสาํคญัเป็นอย่างยิง เนืองจากการทํางานร่วมกบัคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตักิารคอื ได้ทํางานร่วมกนักบัไฟล์นนัเอง ดงันนัระบบปฏิบตักิารพืนฐานจะต้องมีฟังชนัทจีดัการกบัระบบไฟล์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพทงัการอ่านและการเขียนไฟล์รวมไปทงัการสร้างไฟล์และการลบไฟล์อีกด้วย   

35 
1.6 Operating System Structure 
1.6.3 บริการของระบบปฏบิตักิาร (Operating System Services) - การตดิตอ่สอืสาร เซอร์วิสนีช่วยในการตดิตอ่สอืสารระหว่างโปรเซส ทงันีเนืองจากการสอืสารระหว่างโปรเซส 2 โปรเซสเกิดได้ 2 หนทาง คอืสอืสารของโปรเซสบนระบบคอมพิวเตอร์เดยีวกนั และการสอืสารของโปรเซสบนระบบคอมพิวเตอร์ตา่งกนั เช่น ในเน็ตเวิร์ก เป็นต้น การสอืสารอาจจะใช้หน่วยความจําทแีชร์อยู่หรืออาจใช้เทคนิคทีเรียกว่าเมสเสจพาสซิง ซงึเป็นการย้ายแพ็กเกจของข้อมลูนนัระหวา่งโปรเซสในระบบปฏิบตักิารนนัเอง 

36 



2/11/2020 

10 

1.6 Operating System Structure 
1.6.3 บริการของระบบปฏบิตักิาร (Operating System Services) - การตรวจจบัข้อผิดพลาด เซอร์วิสนีจําเป็นต้องมีเช่นกนัเพอืช่วยในการปอ้งกนัข้อผิดพลาดทีอาจจะเกิดขนึได้ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขนึในฮาร์ดแวร์ เช่น เกิดกบัซีพีย ูหรือหน่วยความจํา อาจเกิดในสว่นของอินพตุ / เอาต์พตุดไีวซ์ เช่น การเชือมตอ่ระบบข้อผิดพลาด หรือไม่มีกระดาษในเครืองพิมพ์ หรือแม้แตข้่อผิดพลาดทีเกิด จากโปรแกรม ข้อผิดพลาดทีอาจจะเกิดขนึได้เหลา่น ีระบบปฏิบตักิารต้องแสดงการกระทําทีเหมาะสมเพอืแก้ไขให้ตอ่ไป 
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1.6.3 บริการของระบบปฏบิตักิาร (Operating System Services) - การใช้ทรัพยากรร่วมกนั ในกรณีทีมีผู้ใช้หลายคน หรือมีงานเข้ามาหลายงานในเวลาเดยีวกนั เป็นหน้าทีของระบบปฏิบตักิารต้องมีการแชร์รีซอร์สให้เหมาะสม ในบางรีซอร์สจะต้องใช้โค้ดพิเศษในการควบคมุ แตใ่นบางรีซอร์ส ( เช่น อินพตุ / เอาต์พตุดไีวซ์ ) อาจจะใช้โค้ดในการเรียกใช้ และปลดปลอ่ยเมือใช้งานเสร็จอีกด้วย 
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1.6.3 บริการของระบบปฏบิตักิาร (Operating System Services) - การปอ้งกนั เซอร์วิสนีช่วยปอ้งกนัในกรณีมผีู้ใช้หลายคนในระบบคอมพวิเตอร์ โดยการปอ้งกนัจะมีตงัแตภ่ายในระบบเองซงึเป็นการปอ้งกนัข้อผิดพลาดทีอาจจะเกิดจากการเอ็กซีควิต์โปรเซสในเวลาเดยีวกนั ระบบปฏิบตักิารจะต้องให้ความมนัใจในการปอ้งกนัด้านนี สว่นการปอ้งกนัจากภายนอกก็มีความสาํคญัเช่นเดยีวกนั ในการปอ้งกนัแบบนีระบบปฏิบตักิารจะให้อํานาจในการใช้รีซอร์สในลกัษณะการใช้รหสัผ่าน รีซอร์สเหลา่นีรวมถึงดไีวซ์ตา่ง ๆ ทงัโมเดม็ และเน็ตเวิร์กอะแดป็เตอร์ด้วย  
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1.6.4 System Call จะกําหนดอินเตอร์เฟสระหวา่งโปรเซสกบัระบบปฏิบตักิาร สร้างด้วยคาํสงัภาษา      แอสเซมบลแีละแสดงอยู่ในคูมื่อเพือให้ผู้ใช้ทราบและสามารถนํามาใช้ได้ ในบางระบบอาจจะสร้างด้วยภาษาระดบัสงู ซงึประกอบด้วย - การควบคมุโปรเซส (Process Management) - การจดัการกบัไฟล์ (File Management) - การจดัการอปุกรณ์ (Device Management) - การบํารุงรักษาข้อมลู (Data Maintenance) - การตดิตอ่สอืสาร (Communication) 

40 



2/11/2020 

11 

1.7 Examples of Operating System 
1.7.1 UNIX ใช้กนัมากในระบบคอมพิวเตอร์ทีมีผู้ใช้งานร่วมกนัหลายคน (multiuser) โปรแกรมระบบนีเขียนด้วยภาษาซี และถกูพฒันาขนึโดยศนูย์วิจยัเบลล์ของบริษัท TT&T เริมใช้กนัมาตงัแตร่าวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทงักบัเครืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์และเมนเฟรม  โปรแกรมระบบยนูิกซ์นนักําลงัได้รับความนิยมเพิมมากขนึ มีโปรแกรมสาํเร็จรูปจํานวนมากทเีขียนภายใต้ระบบน ีรองรับการทํางานแบบหลายผู้ใช้ หลายงาน (Multiuser/Multitasking) โดยทีระบบมีวิธีการในการจําแนกผู้ใช้แตล่ะคน ซงึใช้งานอยู ่บนระบบเดยีวกนัได้ โดยใช้ลกัษณะของการแบ่งเวลา (Time sharing) และแบ่งทรัพยากร (Resource sharing)  
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1.7.2 BSD เป็นระบบปฏิบตักิารยนูิกซ์ทีพฒันาและเผยแพร่โดยมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย    เบิร์กลย์ี จดัว่าเป็นยนิูกซ์ทีใช้กนัแพร่หลายสาํหรับคอมพิวเตอร์ระดบัเวิร์กสเตชนั ทงันีอาจเป็นเพราะสญัญาอนญุาตใช้งานของ BSD นนัไม่ยุ่งยาก ทําให้บริษัทอืน ๆ  นําเทคโนโลยีไปพฒันาในช่วงคริสต์ศตวรรษท ี80 จนสร้างความคุ้นเคยในวงกว้าง ในปัจจบุนัพบว่ามีการปรับปรุงและพฒันาระบบปฏิบตักิารโดยใช้โอเพนซอร์สโค้ดของ BSD เป็นแกนหลกั มียนิูกซ์จําพวก BSD ทีสามารถนํามาลงกบั pc ทวัไปและใช้งานเป็น server กนัอย่างแพร่หลายเช่น FreeBSD, NetBSD 
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1.7.3 Solaris เป็นระบบปฏิบตักิารทใีช้ได้กบัสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบสปาร์ค และแบบ x86 (แบบเดยีวกบัในเครืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลทวัไป) รุ่นแรก ๆ ของโซลาริสนนั ใช้ชือว่า ซนัโอเอส (SunOS) โดยมีพนืฐานมาจากยนิูกซ์ตระกลู BSD แตต่อ่มาในรุ่นที 5 ได้เปลยีนมาใช้โค้ดของ ซิสเตม็ส์ไฟว์ (System V) แทน และเปลยีนชือมาเป็น โซลาริส ดงัเช่นในปัจจบุนั 
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1.7.4 Linux เป็นระบบปฏิบตักิารซงึแตเ่ดมิ Linus Torvalds ตงัใจออกแบบ Linux ให้เป็นระบบปฏิบตักิารแบบ UNIX ซงึสามารถใช้งานบนเครือง PC ธรรมดาทีเราใช้ตามบ้าน (หรือ เครืองทีใช้ CPU ตระกลู x86 เช่น 80386, 486, Pentium เป็นต้น) แตปั่จจบุนัมีการพฒันาให้ใช้กบัตวัประมวลผลตระกลูอนื ๆ เช่น Alpha chip ได้ด้วย โดยระบบปฏิบตักิารนีถกูแจกให้ใช้งานฟรีรวมทงัรหสัต้นแบบ (Source code) ก็เป็นทีเปิดเผย จงึเป็นทีนิยมและมีผู้ นําไปพฒันา Linux ของตนเองขนึใช้งานมากมาย รวมทงัมีผู้พฒันาซอฟต์แวร์ประยกุต์ขนึใช้งานบนลนีกุซ์อีกมากมาย ทีสาํคญัก็คอืลนีกุซ์เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้ลขิสทิธิ GPL สามารถใช้งานโดยทีไม่ต้องเสยีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ปัจจบุนันีลนีกุซ์นบัเป็นระบบปฏิบตักิาร UNIX ทีสมบรูณ์แบบ มีความสามารถแทบจะทกุอย่างที UNIX มี กําลงัได้รับความนิยมเพิมขนึอย่างตอ่เนือง เช่น Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS เป็นต้น 
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1.7.5 Windows พฒันาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เปิดตวัเมือปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985 รุ่นแรก คอื วินโดวส์ 1.0) และครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลมากกวา่ 90% ทวัโลก เนืองจากความยากในการใช้งานดอสทําให้ไมโครซอฟต์พฒันาระบบปฏิบตักิารทีเรียกว่า Windows ทีมีลกัษณะการสงังานแบบ Graphical User Interface (GUI) ทีนํารูปแบบของสญัลกัษณ์ภาพกราฟิก เข้ามาแทนการปอ้นคาํสงัทีละบรรทดั ซงึใกล้เคยีงกบั MAC OS หลงัจากทีบริษัทไมโครซอฟต์ได้ผลติระบบปฏิบตักิารนอีอกสูต่ลาด ก็ได้พฒันาซอฟต์แวร์ประยกุต์ทีสามารถใช้งานบนระบบปฏิบตักิารนีขนึหลายประเภท โดยเฉพาะ MS Office ซงึช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้ใช้ในด้านการทําเอกสารสาํหรับสาํนกังาน ทําให้เกิดการใช้งานทแีพร่หลาย จนถึงปัจจบุนั Microsoft ได้ผลติและจําหน่ายระบบปฏิบตักิารหลายรุ่น เช่น Windows XP , Windows NT, Windows 7, Windows 8, และ Windows 10 
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1.7.6 OS X เป็นระบบปฏิบตักิารรุ่นลา่สดุในตระกลูแมคโอเอสสาํหรับเครืองคอมพิวเตอร์แมคอินทอช วางจําหน่ายครังแรกเมือปี ค.ศ. 2001 ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คอื แกนกลางดาร์วิน (Darwin) ซงึเป็นสภาพแวดล้อมการทํางานแบบยนิูกซ์ทีเป็นโอเพนซอร์ส (เปิดเผยรหสัต้นฉบบั) และสว่นตดิตอ่ผู้ ใช้แบบอควา (Aqua) ซงึเป็นลขิสทิธิของแอปเปิล ออกแบบมาให้มีเสถียรภาพสงู ใช้งานง่าย หน้าจอมีปุ่ มหรือเครืองมือเฉพาะทีจําเป็น เน้นงานประเภทกราฟิกและศลิปะเป็นหลกั ทงันีรูปแบบการทํางานแบบตา่ง ๆ  ของ MAC OS X จะสนบัสนนุแบบ GUI เช่นเดยีวกบัระบบปฏิบตักิาร WINDOWS 
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1.7.7 iOS เป็นระบบปฏิบตักิารบนอปุกรณ์พกพาทถีกูพฒันาขนึและจําหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล (Apple) iOS เป็นทีนิยมอยา่งมาก โดยคณุสมบตัโิดดเดน่ของ iOS คอื เป็นระบบปฏิบตักิารแบบ Single OS ทีไม่ว่าจะเป็นไอโฟน ไอพอดทชั ไอแพด รุ่นใด ก็สามารถอพัเกรดระบบปฏิบตักิารมาใช้ได้ในรูปแบบเดยีวกนัหมด นอกจากนี iPhone ยงัโดดเดน่ด้วยแอปพลเิคชนัมากมาย มีให้เลอืกดาวน์โหลดกนัเป็นล้านแอพฯ ครบครันทกุความต้องการการใช้งานโทรศพัท์ (ตงัแตใ่ช้โทรศพัท์, ใช้ Chat, ใช้สง่ SMS หรือ Email, ไปจนถึง ถ่ายรูป ถ่ายวีดโีอ) แต ่iOS ก็มีข้อเสยีทีระบบปฏิบตักิารนีไม่สามารถทีจะเสริมเตมิแตง่อะไรเข้าไปเพิมเตมิ นอกเหนือจากทแีอปเปิลจดัสรรมาให้เท่านนั และแอปเปิลไม่อนญุาตให้นํา iOS ไปตดิตงับนอปุกรณ์ทีไม่ใช่อปุกรณ์ของแอปเปิล 
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1.7.8 Android เป็นระบบปฏิบตักิารสาํหรับอปุกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์มือถือ, แท็บเลต็, คอมพิวเตอร์และเน็ตบุ๊ก เริมพฒันาโดยบริษัทแอนดรอยด์ โดยมีรากฐานมาจาก Linux จากนนับริษัทแอนดรอยด์ถกูซือโดยกเูกิล และทางกเูกิลได้นําแอนดรอยด์ไปพฒันาตอ่ สว่นด้านลขิสทิธิของโค้ดแอนดรอยด์ จะใช้ในลกัษณะของซอฟต์แวร์เสรีหรือโอเพนซอร์ส (Open Source) ทําให้นกัพฒันาสามารถแก้ไข ดดัแปลงโค้ดแอนดรอยด์ได้อย่างอิสระ และทีสาํคญัคอืแจกฟรี จงึทําให้คา่ยผู้ผลติมือถือตา่ง ๆ  สนใจนําระบบปฏิบตักิารนีไปใสล่งในมือถือของตนตงัแตค่า่ยยกัษ์ใหญ่อย่าง Samsung, LG, HTC, Sony Ericsson, Motorola หรือแม้กระทงัแบรนด์ไทย ๆ อย่าง iMobile 
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1.7.9 Windows Phone เป็นระบบปฏิบตักิารทถีกูพฒันาโดยบริษัท Microsoft ซงึพฒันาขนึมาเพอืเป็นทางเลอืกให้กบัผู้ผลติสาํหรับนําไปใช้กบัอปุกรณ์ Mobile เช่น HTC และ Samsung บางรุ่น ข้อดคีอื สามารถทํางานร่วมกบั Application ของ Microsoft ได้ด ีเช่น Microsoft Exchange, Microsoft Office และ Microsoft Outlook ข้อเสยีคอื มี Application ให้เลอืกน้อย โปรแกรม Web Brower ตอบสนองไม่รวดเร็ว ปัจจบุนั Microsoft ได้พฒันา Windows 10 Mobile ซงึเป็นระบบปฏิบตักิารสาํหรับสมาร์ทโฟนทีถกูใช้แทน Windows Mobile และ Windows Phone 
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ระบบปฏิบติัการเป็นพืนฐานหลกัของคอมพิวเตอร์ เราควรเลือกระบบปฏิบติัการอยา่งระมดัระวงั ซงึระบบปฏิบติัการหลกั ๆ  ในตลาดมีอยู ่3 ระบบได้แก่ Microsoft Windows, Mac OS X และ Linux สว่นใหญ่ เครืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหมจ่ะมาพร้อมกบัระบบปฏิบติัการทีติดตงัมาแล้ว เช่น เมือเราซอืเครือง iMac เครืองก็จะมีระบบปฏิบติัการ OS X ติดมาด้วย อยา่งไรก็ตามเราอาจติดตงัระบบปฏิบติัการ Windows ทีเครือง iMac ได้ด้วยตนเอง ประเด็นต่าง ๆ ทีควรคํานึงถึงก่อนเลอืกระบบปฏิบติัการมีดงัตอ่ไปนี 

• เราเคยใช้ระบบปฏิบติัการมาบ้างหรือไม ่? ไมว่า่จะเป็นระบบปฏิบติัการใด หากเราไมเ่คยใช้มาก่อน เราต้องใช้เวลาพอสมควรกวา่จะคุ้นเคยแม้วา่ทกุระบบปฏิบติัการจะอ้างวา่ ผู้ ใช้สามารถเรียนวิธีใช้ระบบของตนได้งา่ย (โดยเฉพาะ Apple ทีเน้นจดุขายจดุนี) ซงึโดยปกติแล้วผู้ ใช้จะต้องใช้เวลากบั Linux มากทีสดุ 
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• เราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรบนระบบปฏิบติัการ ? บางระบบปฏิบติัการก็เหมาะกบัการใช้เชิงธุรกิจ และบางระบบก็เหมาะสําหรับการใช้ทีบ้าน ถ้าเป็นเชิงธุรกิจ เราควรเลือกระบบปฏิบติัการทจีดัการข้อมลูสําคญัทางธุรกิจได้ง่าย นนัคือ ระบบปฏิบติัการไม่ควรจะทําให้เครืองช้าลงถ้าข้อมลูมีจํานวนมาก แต่ถ้าเป็นการใช้งานทีบ้าน เราอาจเลือกระบบปฏิบติัการสําหรับการเลน่เกมหรือการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word processor software) Windows: ซอฟต์แวร์สว่นใหญ่ (ทีผู้ ใช้ต้องเสียเงิน) จะทํางานได้บน Windows เช่น Game ต่าง ๆ OS X: ถ้าต้องการใช้เครืองมือแก้ไขรูปภาพ หรือ ตดัต่อวีดิโอ อาจเลือกใช้ OS X บนเครือง Mac Linux: ซอฟต์แวร์ทีทํางานได้บน Linux จะเป็นซอฟต์แวร์ทีเปิดเผยรหสัต้นฉบบั (Source code) และไมเ่สียค่าใช้จ่ายสาํหรับการใช้งาน ซงึถึงแม้จะมีการทํางานครบเหมือนกบัซอฟต์แวร์บน  Windows และ OS X แต่มนัอาจจะใช้งานยาก และประสิทธิภาพก็ไมดี่เท่าทีควร 
• สงัเกตเพือนร่วมงาน ครอบครัว หรือ เพือนทีโรงเรียนใช้อะไร ? บอ่ยครังทีเราต้องทํางานร่วมกบัคนสนิท ถ้าไฟล์ข้อมลูทีต้องใช้ร่วมกนัมาจากระบบปฏิบติัการเดียวกนัจะทําให้การแก้ไขไฟล์ร่วมกนัง่ายขนึมาก 
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• เราต้องการระดบัความปลอดภยัระดบัใด ? Windows เป็นระบบปฏิบติัการทีเสยีงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ขณะที OS X มีความเสียงเรืองนี น้อยกวา่ (แต่ความเสียงต่อความปลอดภยัของ OS X ก็เพิมสงูขนึเรือย ๆ) Linux เหมือนจะเป็นระบบปฏิบติัการทีมีความปลอดภยัสงูทีสดุ 
• งบประมาณเท่าไร ? สว่นใหญ่แล้ว เครือง Mac จะมีราคาแพงกวา่เครืองสาํหรับ Windows และ Linux แต่หากเราใช้ เครืองไปนาน ๆ  และต้องการยกระดบั (Upgrade) ระบบปฏิบติัการแล้ว การยกระดบัระบบปฏิบติัการบนเครือง Mac จะถกูกวา่บนเครือง Windows ประมาณ 100-150 ดอลลาร์สหรัฐ สิงทีต้องคํานงึถึงเรืองสดุท้ายคือ ราคาของซอฟต์แวร์ทีเราต้องการใช้ ซงึแม้วา่ซอฟต์แวร์ทีทํางานบน Linux จะฟรี แต่ซอฟต์แวร์ฟรีบน Windows และ Mac ก็มีจํานวนมากเชน่กนั 
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54 การเปรียบเทียบคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ  ของแต่ละระบบปฏิบัติการ คุณลักษณะ Windows OS X Linux GUI ดีมาก ดีมาก ดี ความนิยม เป็นทีรู้จกั เป็นทีรู้จกัมากทีสดุ ปานกลาง เริมเป็นทีนิยม Virus มาก น้อย (เริมมากขนึ) น้อย โปรแกรมสนบัสนนุ มีโปรแกรมทีใช้เป็นมาตรฐานอยูม่าก และหลากหลาย 
โปรแกรมทีติดตงัมาให้นนัมีจํานวนมากครอบคลมุ การใช้งาน แทบไม่ต้องเสียเงินซืออีก (โปรแกรมด้านตดัต่อภาพและวิดีโอเป็นทีนิยม) 

ปัจจบุนัมีมาก ทําได้เหมือน Windows และ OS X (แต่อาจใช้ยากกวา่ ประสิทธิภาพด้อยกวา่) Games มาก น้อย น้อย ราคา (รวมเครือง และ OS) มีหลายระดบั สงู ฟรี ถ้าไมร่วมเครือง ลิขสิทธิ  Microsoft Apple ฟรี (Open Source) 


