บทที่ 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร



ฮารดแวร (Hardware)
ซอฟตแวร (Software)






ซอฟตแวรระบบ (System Software)
ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)

บุคลากร (People)
ขอมูล/สารสนเทศ (Data/Information)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฮารดแวร (Hardware)


เปนอุปกรณที่จับตองได สัมผัสได มองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม
มีทั้งที่ตดิ ตั้งอยูภายในตัวเครื่อง (เชน ซีพียู เมนบอรด แรม) และที่
ติดตั้งอยูภายนอก (เชน คียบอรด เมาส จอภาพ เครื่องพิมพ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวร (Software)






สวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรทบี่ รรจุคําสั่งเพื่อใหสามารถทํางานได
ตามตองการ โดยปกติแลวจะถูกสรางโดยบุคคลที่เรียกวา นักเขียน
โปรแกรม (programmer)
เปนองคประกอบทางนามธรรม ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได
เหมือนกับฮารดแวร
อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ



ซอฟตแวรระบบ
ซอฟทแวรประยุกต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรระบบ (System Software)


ทําหนาที่ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ที่รูจักกัน
เปนอยางดีคือ ระบบปฏิบัติการหรือ OS (Operating System) มีทั้งที่
ตองเสียเงินอยางเชน Windows และใหใชฟรี เชน Linux เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรระบบ (System Software) (ตอ)







ควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอรโดยรวม
ตรวจสอบเมื่อมีการติดตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณฮารดแวรใดๆ
ชวยใหการทํางานที่เกี่ยวของราบรื่น ไมติดขัด
ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเกีย่ วกับระบบ
กําหนดสิทธิการใชงาน และหนาที่ตางๆเกีย่ วกับการจัดการไฟล
ฯลฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)






ซอฟตแวรที่สามารถติดตั้งไดในภายหลังจากที่ตดิ ตั้ง
ระบบปฏิบัติการแลว
ปกติมุงใชกับงานเฉพาะอยาง เชน งานดานบัญชี งานดานเอกสาร
หรืองานควบคุมสินคาคงเหลือ
อาจมีบริษัทผูผลิตทําขึ้นมาเพื่อจําหนายโดยตรง มีทั้งทีใ่ หใชฟรี ซื้อ
ทําเอง หรือจางเขียนโดยเฉพาะ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร (People)


บุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับคอมพิวเตอรพอจําแกนออกไดเปน 3 กลุม
ดวยกันคือ




ผูใชงานทั่วไป
ผูเชี่ยวชาญ
ผูบริหาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูใชงานทั่วไป


ผูใชงานคอมพิวเตอร (User/End User)






เปนผูใชงานระดับต่าํ สุด ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญมาก
อาจเขารับการอบรมบางเล็กนอยหรือศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานก็
สามารถใชงานได
บุคลากรกลุมนี้มีจํานวนมากที่สุดในหนวยงาน
ลักษณะงานมักเกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอรทั่วไป เชน งานธุรการ
สํานักงาน งานปอนขอมูล งานบริการลูกคาสัมพันธ (call center) เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูใชงานทั่วไป (ตอ)

สอบถามความตองการใชงาน
(Get requirement)

สงขอมูลยอนกลับ (Feedback)
ผูใช
นักวิเคราะหระบบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ


ชางเทคนิคคอมพิวเตอร(Computer
Operator/Computer Technician)





มีความชํานาญทางดานเทคนิคโดยเฉพาะ
มีทักษะและประสบการณในการ
แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี
หนาที่หลักคือ การแกปญ
 หาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบในหนวยงานใหใชงานไดตามปกติ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)


นักวิเคราะหระบบ (System Analyst)




มีหนาที่วิเคราะหความตองการของผูใชรวมไปถึงผูบริหารของหนวยงาน
วาตองการระบบโปรแกรมหรือลักษณะงานอยางไร เพือ่ จะพัฒนา
ระบบงานใหตรงตามความตองการมากที่สุด
อาจรวมถึงการออกแบบกระบวนการทํางานของระบบโปรแกรมตางๆ
ทั้งหมดดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

สถาปนิก

ผูสรางบาน

บาน

การทํางานของสถาปนิก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

นักวิเคราะหระบบ

นักเขียนโปรแกรม

ซอฟตแวร

การทํางานของนักวิเคราะหระบบ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)


นักเขียนโปรแกรม (Programmer)



ชํานาญเรื่องการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรตามที่ตนเองถนัด
มีหนาที่และตําแหนงเรียกแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เชน




web programmer
application programmer
system programmer

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)


วิศวกรซอฟตแวร (Software Enginering)








ทําหนาที่ในการวิเคราะหและตรวจสอบซอฟตแวรทพี่ ัฒนาอยางมีแบบแผน
อาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตรมาชวย เชน วัดคาความซับซอนของ
ซอฟทแวร และหาคุณภาพของซอฟตแวรที่ผลิตขึ้นมาได
มีทักษะและความเขาใจในการพัฒนาซอฟตแวรมากพอสมควร
อยูในทีมงานพัฒนาซอฟตแวรกลุมเดียวกับนักเขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห
ระบบ
พบเห็นไดกับการผลิตซอฟตแวรขนาดใหญ เชน การสรางระบบปฏิบัติการ การ
เขียนโปรแกรมเกมส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

VS
วิศวกรควบคุมการกอสราง

วิศวกรควบคุมการผลิตซอฟตแวร

เปรียบเทียบการทํางานของวิศวกรซอฟตแวร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูเชี่ยวชาญ (ตอ)


ผูดูแลเน็ตเวิรก (Network Administrator)





ผูที่มีหนาที่ดูแลและบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร
เกี่ยวของกับลักษณะงานดานเครือขายโดยเฉพาะ เชน การติดตั้งระบบเครือขาย
การควบคุมสิทธิของผูที่จะใชงาน การปองกันการบุกรุกเครือขาย เปนตน
มีความชํานาญเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนอยางดี และตองมีทักษะ
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานของผูดูแลเน็ตเวิรก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูบริหาร


ผูบริหารสูงสุดดานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร (CIO – Chief
Information Officer)






ตําแหนงสูงสุดทางดานการบริหารงาน
คอมพิวเตอรในองคกร
ทําหนาที่กําหนดทิศทาง นโยบาย และ
แผนงานทางคอมพิวเตอรทั้งหมด
มักพบเห็นในองคกรขนาดใหญเทานัน้
สําหรับในองคกรขนาดเล็กอาจจะไมมี
ตําแหนงนี้
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร - กลุมผูบริหาร (ตอ)


หัวหนางานดานคอมพิวเตอร (Computer Center Manager/Information
Technology Manager)




มีหนาที่ดแู ลและกํากับงานทางดานคอมพิวเตอรใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานและ
ทิศทางที่ไดวางไวโดย CIO
อาจตองจัดเตรียมการบริการฝกอบรม การใหคําปรึกษา คําแนะนํากับผูใชงาน รวมถึง
สรางกฎระเบียบ มาตรฐานในการใชงานคอมพิวเตอรของบริษัทรวมกันดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอมูล/สารสนเทศ (Data/Information)








การทํางานของคอมพิวเตอรจะเกี่ยวของตั้งแตการนําขอมูลเขา (data)
จนกลายเปนขอมูลที่สามารถใชประโยชนตอไดหรือที่เรียกวา
สารสนเทศ (information)
ขอมูลเหลานี้อาจเปนไดทั้งตัวเลข ตัวอักษร และขอมูลในรูปแบบอื่นๆ
เชน ภาพ เสียง เปนตน
ขอมูลที่จะนํามาใชกบั คอมพิวเตอร ตองแปลงรูปแบบหรือสถานะให
คอมพิวเตอรเขาใจเสียกอน
สถานะหรือรูปแบบนี้เราเรียกวา สถานะแบบดิจิตอล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะแบบดิจิตอล




มีเพียง 2 สถานะเทานั้นคือ เปด (1) และ ปด (0) เหมือนกับหลักการ
ทํางานของไฟฟา
อาศัยการประมวลผลโดยใช ระบบเลขฐานสอง หรือที่เรียกวา binary
system เปนหลัก ซึ่งประกอบดวยตัวเลขเพียง 2 ตัวเทานั้น คือ 0 กับ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะแบบดิจิตอล (ตอ)




ตัวเลข 0 กับ 1 เราเรียกวาเปนตัวเลขฐานสองหรือไบนารีดิจิต
(binary digit) มักเรียกยอๆวา บิต (bit) นั่นเอง
เมื่อบิตหลายตัวรวมกันจํานวนหนึ่ง (ขึ้นอยูกับรหัสการจัดเก็บ) เชน
8 บิต เราจะเรียกหนวยจัดเก็บขอมูลนี้ใหมวาเปน ไบต (byte) ซึ่ง
สามารถใชแทน ตัวอักษร ตัวเลข อักขระพิเศษที่เราตองการปอน
ขอมูลเขาไปในเครื่องแตละตัวได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะแบบดิจิตอล (ตอ)




กลุมตัวเลขฐานสองตางๆที่นําเอามาใชนี้
จะมีองคกรกําหนด
มาตรฐานใหใชบนระบบคอมพิวเตอรอยูหลายมาตรฐานมาก
ที่รูจักดีและเปนนิยมแพรหลายคือมาตรฐานของสถาบันมาตรฐาน
แหงสหรัฐอเมริกา ที่เรียกวา รหัสแอสกี (ASCII : American
Standard Code for Information Interchange)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะแบบดิจิตอล (ตอ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการแปลงขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยวัดความจุขอมูล



คาโดยประมาณมีคาใกลเคียงกับ 1,000 และคาอื่น ๆ เชน MB มีคาใกลเคียง
1,000,000 จึงนิยมเรียกวาเปน kilo (คาหนึ่งพันหรือ thousand) และ mega
(คาหนึ่งลานหรือ million)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยวัดความจุขอมูล (ตอ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางการคํานวณ




ขนาดความจุฮารดดิสกของผูขาย = 40 GB
= 40 000 000 000 bytes
เมื่อทําการ Format (ซึ่งใชหนวยวัดขอมูลตางกัน) จะไดคาใหมดังนี้






แปลงหนวยเปน KiB

= 40 000 000 000 / 1024
= 39 062 500 KiB
แปลงหนวยเปน MiB = 39 062 500 / 1024
= 38 146.97265625 MiB
แปลงหนวยเปน GiB = 38 146.97265625 / 1024
= 37.252902984619140625 GiB
หรือประมาณ 37 GiB
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนําขอมูลเขาสูค อมพิวเตอร





ยุคแรกใชบัตรเจาะรูเพื่อควบคุมลายทอผา
นําบัตรแบบใหมมาประยุกตใชมากขึ้น เชน IBM 80 Column
พัฒนามาใชสื่อแบบใหมมากขึ้นจนถึงปจจุบัน
แบงการนําขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรไดเปน 2 วิธีดวยกันคือ



ผานอุปกรณนําเขา (input device)
ผานสื่อเก็บบันทึกขอมูลสํารอง (secondary storage)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานอุปกรณนําเขา (input device)




เปนวิธีที่งายและสะดวกที่สุด
นําขอมูลเขาไปยังคอมพิวเตอรโดยตรง
ผานอุปกรณนําเขาขอมูลหลายชนิด ขึ้นอยูก ับรูปแบบของขอมูล เชน





คียบอรด (keyboard) สําหรับขอมูลประเภทตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ
สแกนเนอร (scanner) สําหรับขอมูลประเภทภาพ
ไมโครโฟน (microphone) สําหรับขอมูลประเภทเสียง
ฯลฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานสื่อเก็บบันทึกขอมูลสํารอง (secondary storage)






ดึงเอาขอมูลทีไ่ ดบันทึกหรือเก็บขอมูลไวกอนแลวโดยใช สื่อเก็บบันทึก
ขอมูลสํารอง เชน ฮารดดิสก ดิสเก็ตต หรือซีดี
เครื่องคอมพิวเตอรจะอานขอมูลเหลานี้โดยอาศัยเครื่องอานสื่อ
โดยเฉพาะ เชน ฟล็อปปไ ดรว ซีดีรอมไดรว
บัตรเจาะรูจัดอยูในกลุมการนําเขาขอมูลวิธีนี้เชนกัน (ปจจุบันไมพบ
เห็นการใชงานแลว)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมและความสัมพันธของแตละองคประกอบ







ขั้นปอนขอมูลเขา (User Input)
ขั้นรองขอบริการ (Service requests)
ขั้นสั่งการฮารดแวร (Hardware Instructions)
ขั้นประมวลผลลัพธ (Processing results)
ขั้นตอบสนองบริการ (Service responses)
ขั้นแสดงผลลัพธ (Program Output)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมและความสัมพันธของแตละองคประกอบ (ตอ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานการทํางานของคอมพิวเตอร
หลักการทํางานพื้นฐานประกอบดวยหนวยที่เกีย่ วของ 5 หนวย ดังนี้
 หนวยประมวลผลกลาง (central processing unit)
 หนวยความจําหลัก (primary storage)
 หนวยความจําสํารอง (secondary storage)
 หนวยรับและแสดงผลขอมูล (input/output unit)
 ทางเดินของระบบ (system bus)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานการทํางานของคอมพิวเตอร (ตอ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)


สวนประกอบที่สําคัญภายในของซีพยี ู แบงออกไดดังนี้




หนวยควบคุม (Control Unit)
หนวยคํานวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit)
รีจิสเตอร (Register)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยประมวลผลกลาง (ตอ)


หนวยควบคุม (Control Unit)






ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของทุกๆหนวยในซีพียูรวมถึงอุปกรณตอ
พวง
เริ่มตั้งแตการแปลคําสั่งทีป่ อ นเขาไป โดยการไปดึงคําสั่งและขอมูล
จากหนวยความจํามาแลวแปลความหมายของคําสั่ง
จากนั้นสงความหมายที่ไดไปใหหนวยคํานวณและตรรกะเพื่อคํานวณ
และตัดสินใจวาจะใหเก็บขอมูลไวทใี่ ด

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยประมวลผลกลาง (ตอ)


หนวยคํานวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit)





ทําหนาที่ในการคํานวณทางคณิตศาสตร (arithmetic) เชน การคูณ
ลบ บวก หาร
เปรียบเทียบขอมูลทางตรรกศาสตร (logical) วาเปนจริงหรือเท็จ
อาศัยตัวปฏิบตั ิการเปรียบเทียบพื้นฐาน 3 คา คือ มากกวา นอยกวา
และ เทากับ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยประมวลผลกลาง (ตอ)


รีจิสเตอร (Register)





พื้นที่สําหรับเก็บพักขอมูลชุดคําสั่ง ผลลัพธ และขอมูลที่เกิดขึ้น
ขณะที่ซีพียูประมวลผลเพียงชั่วคราว
ไมถือวาเปนหนวยความจํา
รับสงขอมูลดวยความเร็วสูง และทํางานภายใตการควบคุมของ
หนวยควบคุมเชนเดียวกับหนวยอื่นๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยประมวลผลกลาง (ตอ)


รีจิสเตอร (Register)


รีจิสเตอรที่สําคัญโดยทั่วไป (อาจแตกตางกันออกไปตามรุนของซีพีย)ู มีดังนี้






Accumulate Register ใชเก็บผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ
Storage Register เก็บขอมูลและคําสั่งชั่วคราวที่ผานจากหนวยความจําหลัก หรือรอ
สงกลับไปที่หนวยความจําหลัก
Instruction Register ใชเก็บคําสั่งในการประมวลผล
Address Register บอกตําแหนงของขอมูลและคําสั่งในหนวยความจํา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยความจําหลัก (Primary Storage)




ทําหนาที่เก็บขอมูลและคําสั่งตลอดจนผลลัพธทไี่ ดจากการ
ประมวลผลของซีพียเู พียงชั่วคราวเชนเดียวกัน
ปกติจะมีตําแหนงของการเก็บขอมูลทีไ่ มซ้ํากันที่เรียกวา
“แอดเดรส” (address)
D#31
C#31
B#31
A#31

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยความจําหลัก (Primary Storage) (ตอ)




ตางจากรีจิสเตอรตรงที่เปนการเก็บมูลและคําสั่งเพื่อที่จะ
เรียกใชไดในอนาคตอันใกล (ไมเหมือนกับรีจิสเตอรที่เปน
เพียงแหลงพักขอมูลซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ซพี ียปู ระมวลผลเทานั้น)
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ



รอม (ROM : Read Only Memory)
แรม (RAM : Random Access Memory)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอม (ROM : Read Only Memory)








หนวยความจําที่อานไดอยางเดียว ไมสามารถเขียนหรือบันทึก
เพิ่มเติมได
ใชเก็บคําสั่งที่ใชบอยและเปนคําสั่งเฉพาะ
ขอมูลใน ROM จะอยูกบั เครื่องอยางถาวร ถึงแมไฟจะดับหรือ
ปดเครื่องไปก็ไมสามารถทําใหขอมูลหรือคําสั่งในการทํางาน
ตางๆหายไปได
นิยมเรียกอีกอยางหนึ่งวา nonvolatile memory
มีหลายชนิดเชน PROM, EPROM, EEPROM เปนตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แรม (RAM : Random Access Memory)








หนวยความจําที่จดจําขอมูลคําสั่งในระหวางที่ระบบกําลัง
ทํางานอยู
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตลอดเวลา
หากไฟดับหรือมีการปดเครื่อง ขอมูลในหนวยความจํานี้จะ
ถูกลบเลือนหายไปหมด
นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งวา volatile memory
มีหลายชนิดเชน SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage)




ใชสําหรับเก็บและบันทึกขอมูลไวในคอมพิวเตอร เพื่อเรียกขอมูล
นั้นใชในภายหลังได (เก็บไวใชไดในอนาคต)
มีหลายชนิดมาก เชน






ฮารดดิสก
ฟล็อปปดิสก
Flash Drive
CD
ฯลฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยรับขอมูลและคําสั่ง (Input Unit)







คอมพิวเตอรทั่วไปจะมีหนวยรับขอมูลและคําสั่งเขาสูระบบ
แปลงขอมูลผานอุปกรณนําขอมูลเขา เชน คียบอรด เมาส
สแกนเนอร เปนตน
สงตอขอมูลที่ปอ นเขาใหกับสวนของหนวยประมวลผลกลาง เพือ่ ทํา
หนาที่ตามคําสั่งที่ไดรับมา
หากขาดสวนรับขอมูลและคําสั่ง มนุษยจะไมสามารถติดตอสั่งงาน
คอมพิวเตอรได
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยแสดงผลลัพธ (Output Unit)






แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (เรียกวา soft copy) เชน
จอภาพคอมพิวเตอร
หรืออยูในรูปแบบของ hard copy เชน พิมพออกมาเปน
กระดาษออกทางเครื่องพิมพ
อาจอาศัยอุปกรณอื่นๆ เชน ลําโพง สําหรับการแสดงผลที่เปน
เสียงได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางเดินระบบ (System Bus)

ทางเดินระบบ
ซีพียู



ก

หนวยค

หลั
วามจํา



เสนทางผานของสัญญาณเพือ่ ใหอุปกรณ
ระหวางหนวยประมวลผลกลางและ
หนวยความจําในระบบสามารถเชื่อมตอกันได
เปรียบกับถนนที่ใหรถยนตวิ่งไปยังสถานที่ใด
ที่หนึ่ง หากถนนกวางหรือมีมากเทาใด การสง
ขอมูลตอครั้งก็ยิ่งเร็วและมากขึ้นเทานั้น
จํานวนเสนทางที่ใชวิ่งบนทางเดินระบบ
เรียกวา บิต (เปรียบเทียบไดกับเลนบนถนน)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงรอบการทํางานของซีพียู

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลาคําสั่งงานและเวลาปฏิบัติการ


ชวง I-Time (Instruction Time) หรือเวลาคําสั่งงาน




อยูในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (Fetch และ Decode) ซึ่งเกี่ยวของกับการดึงเอา
คําสั่งและแปลความหมายเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานตามตองการ

ชวง E-Time (Execution Time) หรือเวลาปฏิบัตกิ าร


อยูขั้นตอนที่ 3 และ 4 (Execute และ Store) ซึ่งเกี่ยวของกับการคํานวณ
และนําผลลัพธไปเก็บเพื่อรอใหเรียกใช

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

