บทที่ 3
การจัดการกระบวนการและเธรด
(Process Management and Threads)
หน้าที่หลักของซี พียู คือการดําเนิ นการกระบวนการจํานวนมาก ถึงแม้ว่าซี พียจู ะเป็ นศูนย์กลาง
เกี่ยวกับการดําเนิ นการประมวลผล แต่โปรแกรมผูใ้ ช้ยงั ต้องการกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับระบบ เพื่อการ
ประมวลผล กิ จกรรมเหล่ านี้ เรี ยกว่ากระบวนการหรื อโปรเซส คื อ หน่ วยของงานในระบบ ที่ ก าํ ลัง
ดําเนิ นงานที่ซีพียู และขณะที่โปรเซสกําลังประมวลผลในซี พียูน้ ันจะแบ่งตัวเองออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
เรี ยกว่าเธรด เพื่อแบ่งปั นการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

พืน้ ฐานของกระบวนการ
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั จะทําการโหลดโปรแกรมไว้ในหน่วยความจําได้
หลายโปรแกรมและทําการประมวลผลไปพร้อม ๆ กันได้ ซึ่ งในการประมวลผลของแต่ละโปรแกรมมี
การแบ่งโปรแกรมออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ จํานวนมาก ซึ่ วถูกควบคุมโดยระบบปฏิบตั ิการ ส่ วนย่อยแต่ละ
หน่วยของโปรแกรมนั้นเรี ยกว่ากระบวนการ (Process) ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป
กระบวนการแบบลําดับ
ในขณะที่โปรแกรมกําลังประมวลผลจะถูกแตกให้เป็ นกระบวนการย่อย ๆ หลาย กระบวนการ
โดยกระบวนการย่อยนั้นจะถูกควบคุมให้ดาํ เนิ นการประมวลผลในรู ปแบบตามลําดับ (Sequential) ของ
ขั้นตอนคําสั่งนั้น ๆ กระบวนการคือกลุ่มของกิจกรรมของโปรแกรมที่กาํ ลังดําเนิ นการในซี พียู มีการ
บันทึกสถานะการทํางานไว้ในที่เก็บข้อมูลชัว่ คราว (Temporality Data) เช่น ตัวแปรย่อย ตําแหน่ งที่อยู่
คําสั่งต่อไป ตัวแปรชั่วคราว และมีการบันทึ กข้อมูลตัวแปรสาธารณะ (Global Variables) สําหรั บ
โปรแกรมคือสิ่ งที่อยูน่ ิ่ งเฉยไม่ทีการเคลื่อนไหวใด ๆ บางครั้งเรี ยกว่า เอนทิตีพาสซี ฟ (Passive Entity)
เช่นไฟล์ของโปรแกรมที่บนั ทึกเป็ นไฟล์อยูใ่ นดิสก์ และเรี ยกกระบวนการที่กาํ ลังทํางานอยู่ ว่าเอนทิตี
แอคทีฟ (Active Entity) มันอยูใ่ นหน่วยความจําหลักที่ไม่ได้อยูน่ ิ่งมีการเปลี่ยนสถานะตลอดเวลา มีตวั ชี้
คําสั่งถัดไปเพื่อจะถูกประมวลผลต่อ ถึงแม้ว่า 2 กระบวนการหรื อหลายกระบวนการอาจจะเกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมเดี ยวกันแต่จะถูกแยกการประมวลกันตามลําดับ โดยทัว่ ไปกระบวนการจะมี การสร้ าง
กระบวนการย่อยให้เป็ นกระบวนการลูกได้ซ่ ึงจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
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สถานะของการบวนการ
ในขณะที่กระบวนการกําลังทําการประมวลผลมันจะเปลี่ยนสถานะตลอดเวลา กระบวนการจะ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะไปตามกิ จ กรรมและหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะกระบวนการจะถู ก ควบคุ ม โดย
ระบบปฏบัติการ ที่ยอมให้มนั เปลี่ยนสถานะที่ถูกจํากัดโดยกิ จกรรมปั จจุบนั ของแต่กระบวนการโดย
เป็ นไปลําดับ อาจจะอยูใ่ นสถานะใดสถานะหนึ่ งคือ พร้อม (Ready) กําลังประมวลผล (Running) หรื อ
กําลังรอ (Waiting) กระบวการจะวนเวียนอยู่ 3 สถานะนี้ จนกว่าจะทํางานเสร็ จ อาจจะเรี ยกว่าวงจร
ทํางานของกระบวนการ (Process Life Cycle) แต่จะมีอีก 2 สถานะที่เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายคือ
การเริ่ ม ต้น กระบวนการใหม่ หรื อ การสิ้ น สุ ดกระบวนการ ดังรู ป ที่ 3.1แสดงแผนภาพสถานะของ
กระบวนการดังนี้

รู ปที่ 3.1 แผนภาพสถานะของกระบวนการ
จากรู ปที่ 3.1สถานะการทํางานของกระบวนการต่าง ๆ เริ่ มตั้งแต่กระบวนการใหม่ ถูกคัดเลือก
ให้เข้ามาอยู่ในสถานะพร้อม และได้รับการคัดเลือก 1 กระบวนการให้เข้าสู่ สถานะกําลังประมวลผล
ขณะกําลังประมวลผลอาจจะถูกสั่งให้หยุดชัว่ คราวหรื อหยุดรออยู่ในไอ/โอคิว และกลับเข้ามาอยู่ใน
สถานะพร้อมเพื่อวนรอบการทํางานจนเข้าสู่ สถานะหยุดทํางานคือทํางานเสร็ จแล้ว แต่ละสถานะมีการ
ทํางานดัง่อไปนี้
กระบวนการใหม่ (New Process) มีกระบวนการมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และต้องการเข้า
ประมวลผลต้องรออยูใ่ นสถานะกระบวนการใหม่
ระบบปฏิบตั ิการ
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พร้อม (Ready) เป็ นสถานะที่กระบวนการรออยูใ่ นแถวคอยของหน่วยความจํา กําลังรอคิวเพื่อ
ถูกนําเข้าประมวลผลที่ซีพียู ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ
กําลังประมวลผล (Running) กระบวนที่อยูใ่ นสถานะพร้อม จะถูกเลือกมาเพียงกระบวนการ
เดียวเพื่อส่ งเข้าทําการประมวลผลที่ซีพียู จะอยูใ่ นสถานะกําลังประมวลผล ขณะที่กระบวนการกําลัง
ประมวลผลเมื่อได้รับสัญญาณขัดจังหวะจากซีพียู ให้กระบวนการหยุดทํางานชัว่ คราว และย้ายเข้าไปสู่
สถานะพร้อมต่อไป
หยุดชัว่ คราว (Block) ขณะที่กระบวนการกําลังประมวลผลอาจะได้รับคําสั่งการขัดจังหวะจาก
ซีพียู ให้กระบวนการหยุดทํางานชัว่ คราว และย้ายเข้าไปสู่ สถานะพร้อมต่อไป
กําลังรอ (Waiting) ขณะที่กระบวนการกําลังประมวลผล อาจจะมีความจําเป็ นต้อง ทําไอ/โอ
จะรออยูใ่ นคิวของ ไอ/โอหรื อกระบวนการอาจจะกําลังรอสําหรับบางเหตุการณ์ได้
หยุดทํางาน (Terminated) ทุก ๆ กระบวนการเมื่อดําเนิ นงานเสร็ จสิ้ นจะหยุดการเข้าใช้งานที่
ซีพียู ออกจากวงจรการทํางนของกระบวนการ เพื่อให้กระบวนการอื่น ๆ ได้เข้ามาทําการประมวลต่อไป
บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control block)
แต่ละกระบวนการมี การถูกเก็บสถานะ การทํางานต่าง ๆ ไว้ในบล็อกควบคุ มกระบวนการ
(Process Control Block : PCB) บางครั้ งเรี ย กสั้ น ๆ ว่ า พี ซี บี โดยระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะทําการบัน ทึ ก
รายละเอี ย ดในการทํา งานต่ า ง ๆ ของกระบวนการไว้ใ น บล็ อ กควบคุ ม กระบวนการของแต่ ล ะ
กระบวนการ ตามรู ปที่ 3.2 ดังรายการต่อไปนี้

รูปที่ 3.2 บล็อกควบคุมกระบวนการ
ระบบปฏิบตั ิการ
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เลขกระบวนการ (Process Number) คือเลขประจําตัวของกระบวนการ แต่ละกระบวนการต้อง
มี เลขประจําตัวที่ ไม่ ซ้ ํากัน เพื่ อให้ระบบปฏิ บตั ิ การได้รู้จกั กระบวนการเหล่ านี้ คล้ายกับ เลขที่ บตั ร
ประชาชนที่ทุกคนต้องมีและต้องไม่ซ้ าํ กัน
สถานะกระบวนการ (Process State) เก็บสถานะปั จจุบนั ของกระบวนการอาจจะเป็ นสถานะ
ใหม่ พร้อม กําลังประมวลผล กําลังรอ หรื อหยุดทํางานชัว่ คราว
ตัว ชี้ คํา สั่ ง โปรแกรม (Program Counter) เก็ บ ตํา แหน่ ง ของคํา สั่ ง หรื อ ขั้น ตอนถัด ไปของ
กระบวนการที่จะดําเนินการต่อไป
รี จีสเตอร์ ของซี พียู (CPU Registers) ระบบปฏิบตั ิการจะบันทึกเก็บค่ารี จีสเตอร์ที่ซีพียใู ช้ในการ
ทํางานของแต่ ล ะกระบวนการ มี ห ลายชนิ ด คื อ Accumulators, Index Registers, Stack Pointers และ
General Purpose Registers บางรี จีสเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ คาํ สั่งในโปรแกรมและสถานะของ
ข้อมู ลสารสนเทศของกระบวนการจะถู กเก็บ ทุกครั้ งที่ มีการขัดจังหวะการทํางานของกระบวนการ
เพื่อให้กระบวนการนั้น ๆ กลับมาดําเนิ นงานต่อไปได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ระบบได้จดั การกับการ
ขัดจังหวะเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ มู ล การเข้า ใช้ ซี พี ยู (CPU Scheduling Information) ประกอบด้ว ยค่ า ของข้อ มู ล สํ า หรั บ
กระบวนการที่จะได้เข้าทํางานที่ซีพียู เช่น ค่าของลําดับความสําคัญของกระบวนการเพื่อเป็ นตัวชี้ ใน
ตารางเวลาของคิวการเข้าใช้ซีพียู และตารางเวลาของตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประมวลผล
ของกระบวนการ
ข้อมูลการจัดการหน่ วยความจํา (Memory Management Information) ประกอบด้วย รี จีสเตอร์
ขอบเขต (Limit Register) หรื อตารางการใช้เพ็จ (Page Tables) ในหน่วยความจํา
ข้อมูลบัญชี การใช้งาน (Accounting Information) ประกอบด้วย จํานวนของซี พียูที่ใช้ในการ
ประมวลผล และเวลาที่ใช้จริ ง การจํากัดงาน จํานวนผูใ้ ช้หรื อจํานวนกระบวนการที่ทาํ การประมวลผล
ข้อมูลสถานะของไอ/โอ (I/O Status Information) เก็บสถานะการทํางานต่าง ๆ ของอุปกรณ์
ไอ/โอ การใช้ไฟล์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลของกระบวนการ
บล็อกควบคุมกระบวนการ เป็ นที่เก็บข้อมูลการทํางานของแต่ละกระบวนการมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการที่ระบบทําการเปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการจากกระบวนการหนึ่ งไปยังอีกกระบวนการหนึ่ ง
ดัง แสดงในรู ป ที่ 3.3ในขณะที่ ร ะบบกําลังทํางาน 2 กระบวนการคื อ P0 กับ P1 เนื่ อ งจาก ขณะใด
ขณะหนึ่ งซี พี ยูท ําการประมวลผลได้ค รั้ งละ 1 กระบวนการเท่ านั้ น ดัง นั้ น P0 กับ P1 จะสลับ กัน
ระบบปฏิบตั ิการ
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ประมวลที่ซีพียู ดังนี้ ขณะที่ P0 กําลังประมวลผล P1 รออยู่ เมื่อ P0 หมดช่วงเวลา หรื อขอทําไอ/โอจะถูก
ขัดจังหวะจากระบบปฏิบตั ิการและจะบันทึกสถานะ การทํางานของ P0 ลงบล็อกควบคุมกระบวนการ
ของ P0 และอ่ า นสถานะการทํา งานของ P1 จากบล็ อ กควบคุ ม กระบวนการของ P1 แล้ว ทํา การ
ประมวลผล P1 โดยที่ P0 หยุดรอ ทําสลับกัน ระหว่าง P0 กับ P1 ซํ้า ๆ จนเสร็ จงาน

รู ปที่ 3.3 การสับเปลี่ยนซีพียรู ะหว่างกระบวนการ

กระบวนการทีท่ าํ งานพร้ อมกัน
กระบวนการในระบบสามารถทําการประมวลผลพร้อมกันได้หลายกระบวนการ หรื อระบบมี
การทํางานได้หลายงานบนซี พียูเดี ยวกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดในการทํางานของระบบมีหลาย
เหตุผลสําหรับการยอมให้มีการประมวลผลร่ วมกันดังนี้
1. ใช้ทรั พ ยากรร่ วมกัน ทางกายภาพ (Physical Resource Sharing) ทรั พยากรทางกายภาพใน
ระบบคอมพิวเตอร์ มีจาํ กัด เช่ น ซี พียู หน่ วยความจํา ฮาร์ ดดิ สก์ และอุปกรณ์ อื่น ๆ ในระบบที่ มีผูใ้ ช้
หลายคน จึงต้องมีการแบ่งปั นการใช้ทรัพยากร หรื อมีการใช้ทรัพยากรทางกายภาพร่ วมกัน
2. ใช้ทรั พ ยากรร่ วมกัน ทางตรรกะ (Logical Resources Sharing) ผูใ้ ช้หลาย ๆ ผูใ้ ช้อาจจะใช้
ทรัพยากรบางอย่างร่ วมกันทางตรรกะได้ เช่น ซอฟต์แวร์ คําสั่ง ข้อมูล เป็ นต้น ซึ่ งระบบจะต้องเตรี ยม
สภาพแวดล้อมเพื่อยอมให้เข้าถึงชนิดของทรัพยากรนั้น ๆ ได้ในเชิงตรรกะ
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3. เพิ่มความเร็ วในการทํางาน (computation speedup) ถ้าต้องการให้งานทําเสร็ จเร็ วขึ้น เราต้อง
แบ่งงานออกเป็ นส่ วยย่อย (subtask) และให้แต่ละส่ วนย่อยของงานนั้นประมวลผลคู่ขนานกันไป กับ
ส่ วนย่อยของงานอื่น ๆ ด้วย การเพิ่มความเร็ วจะได้ผลดีมากถ้าระบบเป็ นแบบหลายตัวประมวลผล
4. การแบ่งส่ วน (Modulating) เราอาจจะต้องการที่จะสร้างระบบในแบบใหม่แบบการแบ่งส่ วน
โดยแบ่งการทํางานออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อให้การทํางานที่ง่ายขึ้น
5. ผูใ้ ช้สะดวก (Convenience User) ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่อาจจะมีหลายงานที่ทาํ บนคอมพิวเตอร์
ณ เวลาหนึ่ งเช่ น กําลังแก้ไขรายงาน กําลังพิมพ์ และกําลังการตรวจสอบโปรแกรม ผูใ้ ช้ตอ้ งการให้มี
การดําเนินการคู่ขนานพร้อมกันได้ทุก ๆ งาน ดังนั้นระบบต้องมีกลไกสําหรับการประสานกระบวนการ
(Process Synchronization) ให้ทุกกระบวนการจะต้องประสานการทํางานระหว่างกระบวนการและการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกระบวนการได้
การสร้ างกระบวนการและยกเลิกกระบวนการ
เพื่อการประมวลผลกระบวนการให้ทาํ งานได้เร็ วขึ้นและมีการทํางานร่ วมกันด้วย ต้องมีกลไก
สําหรับการสร้างกระบวนการ และการยกเลิกกระบวนการ
การสร้ างกระบวนการ (Process Creation) กระบวนการที่ทาํ การประมวลผลอาจจะสร้างเป็ น
กระบวนการ ขึ้ น มาใหม่ ได้ห ลายกระบวนการโดยผ่านการเรี ยกระบบ กระบวนการที่ กาํ ลังทําการ
ประมวลผลแล้วสร้ างกระบวนการใหม่ข้ ึนมาเรี ยกว่ากระบวนการหลักหรื อกระบวนการแม่ (Parent
Process) และกระบวนการใหม่ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นมาเรี ยกว่ า กระบวนการลู ก (Child Process) แต่ ล ะ
กระบวนการทีถูกสร้างขึ้นมาใหม่เหล่านี้ อาจจะสร้างกระบวนการขึ้นมาใหม่ได้อีกต่อไปกระบวนการ
ลูกจะกลายเป็ นกระบวนการแม่ในระดับต่อ ๆ ไป
โดยทั่ว ไปการประมวลผลของกระบวนการจะต้อ งการใช้ท รั พ ยากรแน่ น อนใจเพื่ อ การ
ดําเนิ นงาน ให้เสร็ จภาระของมัน เมื่อกระบวนการแม่สร้างกระบวนการลูกใหม่ข้ ึนมา กระบวนการลูก
อาจจะสามารถใช้ทรัพยากรโดยตรงจากระบบปฏิบตั ิการ หรื อมันอาจจะถูกบังคับให้ใช้ทรัพยากรของ
กระบวนการแม่ ซึ่ งกระบวนการแม่อาจจะต้องใช้ทรัพยากรของมันร่ วมกันกับกระบวนการลูกของมัน
หลาย ๆ กระบวนการ หรื ออาจจะแชร์ บางทรั พยากรระหว่างกระบวนการลูกหลาย ๆ กระบวนการ
ดังนั้นจึงต้องมีการจํากัดการสร้างกระบวนการลูก ระบบปฏิบตั ิการจะควบคุมไม่ให้กระบวนการสร้าง
กระบวนการใหม่ให้มีจาํ นวนมากเกินไปจนเป็ นสาเหตุให้เกิดการแย่งกันใช้ทรัพยากรจนประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของระบบด้อยลง
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เมื่อเริ่ มต้นกระบวนการระบบปฏิบตั ิการจะจัดสรรทรัพยากรที่จาํ เป็ นให้แก่กระบวนการต่าง ๆ
ทั้งทางกายภาพและทางตรรกะ โดยทรัพยากรบางอย่างจากกระบวนการแม่จะส่ งไปให้กระบวนการลูก
ได้โดยตรง การประมวลของกระบวนการแม่และกระบวนการลูกสามรถดําเนินการได้ดงั นี้
- กระบวนการแม่และกระบวนการลูกทําการประมวลผลพร้อมกัน
- กระบวนการแม่รอจนกระทัง่ กระบวนการลูกของมันทั้งหมดทํางานเสร็ จแล้วจึงจะ
ดําเนินการต่อ
การยกเลิกกระบวนการ (Process Termination) ในการทํางานปกติ ก ระบวนการจะหยุด
ทํา งานเมื่ อ ทํา งานเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ว และให้ ร ะบบปฏิ บ ั ติ ก ารลบกระบวนการนั้ นออกจาก
หน่ วยความจํา แต่ถา้ เป็ นกระบวนการลูกอาจจะต้องส่ งคืนข้อมูลผลลัพธ์ ไปยังกระบวนการแม่ก่อน
หรื อบางครั้งการประมูลผลของกระบวนการแม่อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องใช้กระบวนการลูกอีกต่อไปจึงต้อง
ยกเลิ ก กระบวนการลู ก หรื อ บางครั้ งกระบวนการต่ าง ๆ สร้ า งกระบวนการลู ก มากเกิ น ไปทําให้
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบด้อยลง ระบบปฏิบตั ิการจะทําการยกเลิกบางกระบวนการ สําหรับ
อีกเหตุผลหนึ่ งที่กระบวนการแม่ยกเลิกกระบวนการลูกคือกระบวนการลูกขอใช้ทรัพยากรมากเกินไป
แต่กระบวนการแม่ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสามารถแบ่งให้ใช้ได้
ความสั มพันธ์ ระหว่ างกระบวนการ (Relation Between Processes)
กระบวนการที่ ก ํา ลัง ประมวลผล ในระบบอาจจะมี ท้ ัง กระบวนการอิ ส ระ (Independent
Process) หรื อกระบวนการร่ วม (Co-operating Process) ประมวลผลของกระบวนการอิสระจะไม่มีผล
ต่ อ กระบวนการอื่ น ๆ ที่ ก าํ ลังประมวลผลในนระบบ คุ ณ สมบัติ ของกระบวนการอิ ส ระมี ลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
- ไม่มีการใช้สถานะของกระบวนการร่ วมกับกระบวนการอื่น
- ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจะมีเพียงค่าเดียวของแต่ละข้อมูลของมัน
- ทําการประมวลผลกระบวนการซํ้า ๆ กี่ครั้งจะยังคงให้ผลลัพธ์เดิม สําหรับข้อมูลเดิม
- การประมวลผลของกระบวนการ จะหยุดและเริ่ มต้นประมวลผลเมื่อไร จะไม่มีผลกระทบ
ต่อการทํางานของกระบวนการอื่น ๆ
สําหรับกระบวนการที่มีการแชร์ ขอ้ มูลใด ๆ ร่ วมกับ กระบวนการอื่น ๆ เรี ยกกระบวนการนั้น
ว่ า กระบวนการร่ ว ม การประมวลผลแต่ ล ะกระบวนการจะมี ผ ลกระทบต่ อ การประมวลผลของ
กระบวนการอื่น ๆ ในระบบโดยกระบวนการร่ วมมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- สถานะของกระบวนการ ถูกใช้ร่วมกับกระบวนการ อื่น ๆ
ระบบปฏิบตั ิการ

บทที่ 3 การจัดการกระบวนการและเธรด

54

- ผลลัพธ์ของการประมวลผลกระบวนการไม่สามารถคาดการณ์ได้เพราะผลลัพธ์ข้ ึนอยู่กบั
ลําดับของการประมวลผลจากกระบวนการอื่นตามลําดับ
- ผลลัพธ์ของของการประมวลผลกระบวนการไม่สามารถกําหนดได้ ถึงแม้จะเป็ นข้อมูล
เดียวกันก็ตาม

เธรด
เธรด (Threads) คือหน่ วยกระบวนการพื้นฐานที่เข้าทํางานที่ซีพียใู ห้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อเป็ น
ส่ วนย่อยของกระบวนการบางครั้งเรี ยกกระบวนการ ว่ากระบวนการหนัก (Heavyweight Process) และ
เรี ยกเธรดว่ากระบวนการเบา (Lightweight Process) เธรดประกอบด้วย หมายเลขเธรดของกระบวนการ
ตัว ชี้ ตาํ แหน่ งคําสั่งถัด ไปที่ จะประมวลผลรี จีสเตอร์ เก็บ ค่าการทํางานต่ าง ๆ สแตกเก็บ ประวัติก าร
ประมวลผล การประมวลผลกระบวนการในระบบปฏิ บ ัติ ก ารยุค แรก ๆ มี ก ารดําเนิ น การแบบ 1
กระบวนการมี 1 เธรด (Single Thread) ระบบปฏิ บตั ิ การยุคใหม่ สามารถให้แต่ ละกระบวนการมี ได้
หลายเธรด (Multithread) หรื อเรี ยกว่ามัลติเธรด ในการทํางาของกระบวนการที่เป็ นมัลติเธรด จะมีการ
ใช้ท รั พ ยากรร่ ว มกัน เช่ น คําสั่ง ข้อ มู ล ไฟล์ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ รวมทั้งทรั พ ยากรของระบบการทํางาน
ปั จจุบนั จะเป็ นมัลติเธรดโดยที่กระบวนการจะมีการใช้หลาย ๆ เธรด แต่ละเธรดทํางานแตกต่างกันทํา
ให้กระบวนการนั้นทํางานได้หลายอย่างพร้อม ๆ กันตัวอย่างเช่ นกระบวนการที่มี 3 เธรด จะทํางาน 3
อย่ า งได้พ ร้ อ มกัน เช่ น กํา ลัง โหลดข้อ มู ล จากอิ น เตอร์ เน็ ต กํา ลัง แก้ไ ขรายงานที่ ด ํา เนิ น งานบน
ไมโครซอฟต์เวิร์ด และกําลังแสดงรู ปภาพ ในการทํางานแบ่งประเภทของเธรดได้ 2 ประเภทคือ
- เธรดเคอร์ เนล (Kernel Thread) คือเธรดที่ ได้รับการควบคุ มจากระบบปฏิบตั ิ การโดยตรง
เคอร์ เนลจะจัดการเกี่ยวกับเธรดภายในกลุ่มเคอร์เนลที่ทาํ งานร่ วมกัน ในการจัดตารางเวลา การจัดพื้นที่
ให้แก่เธรดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการเธรดในการประมวลผลถ้ามีเธรดใดถูกบลอกก์ เคอร์ เนลสามารถ
นําเอาเธรดอื่น ๆ ของกระบวนการเข้ามาประมวลผลแทน และถ้าเป็ นระบบหลายตัวประมวลผลจะ
จัดการให้เธรดต่าง ๆ ไปประมวลผลที่ซีพียู อื่นได้
- เธรดผูใ้ ช้ (User Thread) ในการทํางานจะได้รับการสนับสนุนจากเธรดเคอร์ เนล และอยูใ่ น
พื้นที่ของกลุ่มเธรดผูใ้ ช้ มันสามารถสร้างเธรดและจัดการเธรดได้อย่างรวดเร็ วด้วยตัวเอง รวมทั้งจัดการ
เวลาของทรดด้วยตัวมันเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งเคอร์เนล และเธรดเคอร์เนลจะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเธรดผูใ้ ช้ดว้ ย
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ข้ อดีของเธรด
ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นใหม่ ๆ มีการจัดการกระบวนการให้มีการทํางานแบบหลายเธรดเพื่อความ
สะดวยและรวดเร็ วในการทํางาน การทํางานแบบหลายเธรดมีขอ้ ดีคือ
- การตอบสนอง (Responsiveness) การทํางานของกระบวนการที่มีหลายเธรดบางเธรดอาจจะ
ถูกบล็อค บางเธรดกําลังทํางาน กระบวนยังดําเนิ นการต่อไปเพื่อตอบสนองผูใ้ ช้ได้หลายงานในเวลา
เดียวกัน
- การใช้ทรั พยากรร่ วมกัน (Resource Sharing) การทํางานเธรดจะมีการใช้ทรัพยากรหลาย ๆ
อย่าง ของกระบวนการร่ วมกันทําให้หลาย ๆ เธรดสามารถทํางานพร้อมกันได้
- ประหยัด (Economy) การสร้ า งเธรดประหยัด เวลาและทรั พ ยากรมากกว่ า การสร้ า ง
กระบวนการใหม่ และการทํางานของเธรดมีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการร่ วมกันจึงทําให้ประหยัด
ทรัพยากรและระบบสามารถทํางานได้เร็ ว
- การใช้ประโยชน์ของสถาปั ตยกรรมแบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Utilization of Multiprocessor
Architectures) กระบวนการที่มีหลายเธรดระบบปฏิบตั ิการสามารถจัดการให้แต่ละเธรดประมวลผลที่
ต่างซีพียกู นั และสามารถประมวลผลควบคู่กนั ไปได้เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน
โดยทั่ว ไปเธรดจะต้อ งรั น อยู่ ภ ายใต้ก ระบวนการหากเธรดที่ เป็ นส่ ว นประกอบย่อ ยของ
กระบวนการมีหลาย ๆ เธรด เรี ยกว่า Lightweight Process (LWP) โดยปกติกระบวนการ ที่มี 1 เธรดจะ
เรี ยกว่า single thread แต่ถา้ 1 กระบวนการ มีหลายเธรด จะเรี ยกว่า Multithread เพราะในกระบวนการ
หนึ่งอาจมีหลาย ๆ เธรด
รูปแบบของมัลติเธรด (Model of Multithread) มีระบบปฏิบตั ิการหลายระบบที่สนับสนุนการ
ทํางานของเธรดทั้งเธรดเคอร์เนลและเธรดผูใ้ ช้ ซึ่งมีหลายรู ปแบบ ดังนี้
- รู ปแบบหลายเธรดต่อ 1 เคอร์ เนล (Many-to-one) เป็ นการทํางานที่ เธรดผูใ้ ช้หลายหน่ วย
ต่อเธรดเคอร์ เนลหน่ วยเดียว (ดังรู ป 3.4) การดําเนิ นงานเธรดจะจัดการในส่ วนของเธรดผูใ้ ช้ ขณะใด
ขณะหนึ่ งจะมีเพียงเธรดเดียวเท่านั้นที่ดาํ เนิ นการที่เคอร์ เนล เธรดผูใ้ ช้หลาย ๆ เธรดไม่สามารถทํางาน
พร้อม ๆ กันได้ ถ้ามี เธรดที่ บล็อกก์โดยคําสั่งเรี ยกระบบ กระบวนการจะถูกบลอกก์ดว้ ย ระบบที่ ใช้
รู ปแบบนี้จะเป็ นระปฏิบตั ิการที่ไม่สนับสนุนเธรดเคอร์เนล
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รู ปที่ 3.4 รู ปแบบหลายเธรดต่อ 1 เธรดเคอร์เนล
(อ้างอิงรู ปจาก p 148 , operating system concept with java, Silberschatz, Gavil, Gange, John,Wiley and sons,2004 )

- รู ปแบบหนึ่งเธรดต่อหนึ่งเคอร์เนล (One-to-one) เป็ นการทํางานที่เธรดผูใ้ ช้หนึ่งหน่วย จับคู่
ทํางานกับเธรดเคอร์ เนลหนึ่งหน่วย (ดังรู ป 3.5) รู ปแบบนี้ มีขอ้ ดีคือ ถ้ามีเธรดใดบลอกก์โดยคําสัง่ เรี ยก
ระบบเธรดอื่น ๆ ยังสามารถทํางานต่อไปได้ และสําหรับระบบที่เป็ นมัลติโปรเซสเซอร์ยอมให้หลาย ๆ
เธรดทํางานขนานไปพร้อม ๆ กันได้ แต่ระบบนี้ ในการสร้างเธรดต้องให้เธรดผูใ้ ช้สัมพัธ์กบั เธรดเคอร์
เนลด้วยเนื่ องจากการสร้างเธรดเคอร์ เนลมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน สําหรับข้อจํากัดของ
รู ป แบบนี้ คื อ จํานวนเธรด ในระบบ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ ใ ช้ รู ป แบบนี้ คื อ พวกตระกู ล Linux และ
Windows

รู ปที่ 3.5 รู ปแบบหนึ่งเธรดต่อหนึ่งเคอร์เนลเธรด
(อ้างอิงรู ปจาก p 148 , operating system concept with java, Silberschatz, Gavil, Gange, John,Wiley and sons,2004 )
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- รู ปแบบหลายเธรดต่อหลายเคอร์ เนล (Many-to-Many) เป็ นการทํางานที่มีเธรดผูใ้ ช้หลาย
หน่วย จับคู่ทาํ งานกับเธรดเคอร์เนลหลายหน่วยได้เช่นกัน ซึ่งจําวนเธรดผูใ้ ช้อาจะมีมากกว่าหรื อเท่ากับ
จํานวนเธรดเคอร์ เนล (ดังรู ป 3.6) จํานวนเธรดเคอร์ เนลอาจจะเป็ นตัวกําหนดเฉพาะเครื่ องหรื อเฉพาะ
โปรแกรมสําหรั บ รู ป แบบนี้ จะลดข้อจํากัดของสองรู ป แบบข้างต้น เป็ นวิธีที่ ยืด หยุ่น กว่าผูใ้ ช้ระบบ
สามารถสร้างเธรดผูใ้ ช้ที่สัมพันธ์กบั เธรดเคอร์ เนล ตามความจําเป็ น และสามารถดําเนิ นการแบบขนาน
กันไปในระบบที่เป็ นมัลติโปรเซสเซอร์ ได้ และถ้าเธรดมีการบลอกก์โดยคําสั่งเรี ยกระบบเคอร์ เนลจะ
จัดการให้นาํ เธรดอื่นขึ้นมาดําเนินการก่อนได้ ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้รูบแบบนี้คือ ตระกูลยูนิกซ์
-

รู ปที่ 3.6 รู ปแบบหลายเธรดผูใ้ ช้ต่อหลายเธรดเคอร์เนล
(อ้างอิงรู ปจาก p 148 , operating system concept with java, Silberschatz, Gavil, Gange, John, Wiley and sons,2004)

องค์ประกอบองเธรด เมื่อกระบวนการสร้างเธรดขึ้นมาประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
- Thrads ID หมายเลขเธรด ในกระบวนการ
- Program counter ใช้นบั คําสัง่ ที่ประมวลผลอย่างเป็ นลําดับ
- Register set ใช้เก็บค่าที่ทาํ งานของเธรด
- Stack ใช้เก็บประวัติการประมวลผล
วงจรชีวติ ของเธรด
ในขณะที่เธรดดําเนินงานอยูใ่ นกระบวนการใด ๆ ซึ่งอาจะมีเพียง 1 เธรดหรื อหลายเทรด แต่ละ
เธรดมีวงจรชีวิตในการทํางานแบ่งออกได้เป็ น 7 สถานะ ดังนี้
1) Born คือสถานะเริ่ มต้นของทุก ๆ เธรด
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2) Ready เมื่อโปรแกรมสัง่ ให้เธรดเริ่ มทํางาน (Start Thrad) เธรดจะเปลี่ยนสถานะจาก Born ไป
เป็ นสถานะ Ready คืออยูใ่ นสถานะพร้อมที่จะการประมวลผล และเข้าทําการประมวลผลที่
ซีพียู
3) Running คือสถานะที่เธรดกําลังทําการการประมวลผลที่ซีพียู
4) Dead คือสถานะที่เธรดได้ทาํ การประมวลผลเสร็ จแล้ว
5) Blocked คือสถานะที่เธรดรอคอยการทํางานกับอุปกรณ์ Input/Output
6) Waiting คือสถานะที่เธรดรอคอยเหตุการณ์อะไรบางอย่าง เช่น รอคอยสัญญาณจากเธรดอื่น
7) Sleeping คือสถานะที่ระบบปฏิบตั ิการสัง่ ให้เธรดหยุดพักการทํางานชัว่ คราว โดยจะมีการ
กําหนดช่วงเวลาในการรอช่วงเวลาหนึ่ง เรี ยกว่า Sleep Interval และเมื่อหมดเวลาของ Sleep
Interval แล้วระบบปฏิบตั ิการจะให้เธรดเปลี่ยนสถานะจาก Sleeping เป็ น Ready

ปฏิบัตกิ ารบทที่ 3
1. ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มร่ วมกันสร้าง Mind Map จากความรู ้เรื่ องของกระบวนการและเทรด
2. แต่ละกลุ่มนํา Mind Map มานําเสนอให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
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คําถามท้ ายบท
1.
2.
3.
4.

กระบวนการคืออะไร มีสถานะการทํางานอย่างไรบ้าง
จงแสดงภาพวงจรชีวิตการทํางานของกระบวนการ (Process Life Cycle) พร้อมทั้งอธิบาย
ส่ วนประกอบของบล็อกควบคุมกระบวนการ มีอะไรบ้างแต่ละส่ วนมีหน้าที่ทาํ อะไรบ้าง
จงอธิบายวิธีการการสร้างกระบวนการและยกเลิกกระบวนการ และมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
อย่างไรบ้าง
5. กระบวนการที่ทาํ งานพร้อมกันหลาย ๆ กระบวนการ มีความสัมพันธ์กนั แบบ กระบวนการอิสระ
และกระบวนการร่ วม แต่ละแบบมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรอธิบายให้เข้าใจ
6. จงอธิบายขั้นตอนของการสับเปลี่ยนงาน (Context Switch)
7. เธรดคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีขอ้ ดีอย่างไร
8. จงอธิบายรู ปแบบของเธรดในรู ปแบบต่าง ๆ
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