บทที่ 4
การจัดตารางเวลาซีพ ยี ูและอัลกอริธึมตารางเวลา
(CPU Scheduling and Scheduling Algorithms)
กระบวนการหรื อโปรเซส ซึ่ งคือหน่วยของงานในระบบ ที่กาํ ลังดําเนินงานที่ซีพียู ดังนั้นระบบ
ที่กาํ ลังทํางานประกอบด้วยชุดของกระบวนการหลาย ๆ กระบวนการ มีท้ งั กระบวนการของผูใ้ ช้และ
กระบวนการของระบบปฏิ บ ัติ ก าร โดยที่ กระบวนการเหล่ านี้ ทั้งหมดสามารถดําเนิ น การให้สําเร็ จ
ร่ ว มกัน บนซี พี ยูเดี ย ว หรื อ หลายซี พี ยูโดยกระบวนการเหล่ านั้น สลับ กัน เข้าดําเนิ น การที่ ซี พี ยูต าม
ตารางเวลาของการใช้ซีพียู โดยมี การใช้อลั กอริ ธึมที่ เหมาะสมเพื่ อให้ระบบมี การใช้ซีพี ยูได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

แนวคิดการจัดตารางเวลา
การทํางานของระบบมัลติโปรแกรมมิ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้มีหลายกระบวนการเข้าดําเนิ นการ
ประมวลผลที่ซีพียู เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของซี พียู สําหรับระบบที่มีซีพียเู ดียวจะมี
เพียงกระบวนการเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าดําเนิ นการบนซี พียู กระบวนการที่เหลือต้องรอจนกว่าซี พียจู ะ
ว่าง จึงจะได้รับการจัดสรรให้เข้าทํางานได้
แนวความคิดการทํางานของระบบมัลติโปรแกรมมิ่งเป็ นการจัดการที่ง่ายสําหรับกระบวนการ
ในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ แบบเรี ยบง่าย เมื่อกระบวนการหนึ่ งกําลังใช้ที่ซีพียู จะต้องใช้จน
เสร็ จถึงแม้จะต้องทํา ไอ/โอ ด้วยก็ตาม ขณะทําไอ/โอ ซี พียจู ะต้องรอเพื่อที่จะประมวลผลกระบวนการ
นั้นต่อให้เสร็ จ ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ ซีพียูจะเสี ยเวลาในการรอ การแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการของระบบมัลติ
โปรแกรมมิ่ ง คือในขณะที่ ซีพียูรอกระบวนการที่ ต อ้ งทําไอ/โอ ระบบปฏิ บ ัติการจะจัดการให้ซี พี ยู
ดําเนิ น การกระบวนการอื่ น ก่ อ น สําหรั บ วิ ธี น้ ี สามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากซี พี ยูไ ด้ม าก เนื่ อ งจากใน
หน่ วยความจําเก็บกระบวนการไว้มากมายเพื่อรอดําเนิ นการ ดังนั้นเมื่อซี พียวู ่างลงระบบปฏิบตั ิการจะ
เลือกกระบวนที่เหมาะสมเข้าดําเนินการทันที่จะไม่ปล่อยให้ซีพียวู า่ ง
การประมวลผลของกระบวนการใด ๆ ในระบบ จะมีการทํางานหลัก ๆ คือดําเนิ นการที่ซีพียู
หรื อดําเนิ นการที่ไอ/โอ กระบวนการจะต้องนําข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตเข้ามาประมวลผลที่ซีพียู และ
นําผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลที่อุปกรณ์ เอาท์พุต ขณะที่ประมวลผลกระบวนการดําเนิ นการที่ซีพียู และ
ขณะที่รับหรื อแสดงผลกระบวนการดําเนิ นการที่อุปกรณ์ ไอ/โอ ดังนั้นช่วงที่กระบวนการดําเนิ นการที่
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ไอ/โอ ซี พียูจะว่างในระบบมัลติโปรแกรมมิ่งจึงนํากระบวนการอื่น ที่รออยู่ในคิวเข้าเข้าดําเนิ นการที่
ซีพียแู ทน ประโยชน์ของมัลติโปรแกรมมิ่งคือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของซี พียู และเพิ่มผลลัพธ์ที่
ได้จากการประมวลผล จะได้จาํ นวนงานที่ทาํ ได้สาํ เร็ จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่กาํ หนดไว้เพิ่มมากขึ้น
ยกตัว อย่างสมมุ ติ เรามี 2 กระบวนการ คื อ P0 และ P1ในการทํางานจะดําเนิ น งานที่ ซี พี ยู 1 วิ น าที
ดําเนิ นการ ไอ/โอหรื อรอดําเนินการใด ๆ 1 วินาที ทําซํ้า ๆ กัน 60 ครั้ง ถ้าเรา ดําเนินการประมวลผล P0
และ P1 ต่อกันไป มันจะใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที ในการดําเนิ นการประมวลผลทั้ง 2 กระบวนการ P0 ใช้
เวลาในการดําเนิ นการ 2 นาที เสร็ จงาน P1 ใช้เวลาทํางาน 2 นาที แต่ ตอ้ งรออี ก 2 นาที รวมแล้ว P1
ทํางานเสร็ จใช้เวลา 4 นาที โดยที่ 2 นาทีเป็ นเวลาที่เสี ยเปล่า ดังนั้น ซี พียูถูกใช้ให้เป็ นประโยชน์เพียง
50% ดังรู ปที่ 4.1 แสดง กระบวนการ P0 และ P1 ดําเนินการประมวลผลโดยไม่ใช้มลั ติโปรแกรมมิ่ง

รูปที่ 4.1 แสดงกระบวนการ P0 และ P1 ดําเนินการประมวลผลโดยไม่ใช้มลั ติโปรแกรมมิ่ง
สําหรับรู ปที่ 4.2 แสดง กระบวนการ P0 และ P1 ดําเนิ นการประมวลผลโดยใช้มลั ติโปรแกรม
มิ่ง ในการทํางานกระบวนการ P0 และ P1 จะสลับกันเข้าทํางานที่ ซี พียู โดยเริ่ มต้น P0 เข้าดําเนิ นการที่
ซี พียู 1 วินาที P1 รอ เมื่อ P0 เข้าทํา I/O 1 วินาที P1สลับ เข้าดําเนิ นการที่ซีพียู 1 วินาที แล้วพอ P1 เข้า
ทํา ไอ/โอ 1 วินาที P0 สลับเข้าดําเนิ นการที่ซีพียู 1 วินาที P0 และP1 สลับกันดําเนิ นงานจนงานเสร็ จ
จะใช้เวลา 121 วินาที่ P1 จะรอและเสร็ จงานช้ากว่า P0 เพียง 1 วินาที

รูปที่ 4.2 แสดงกระบวนการ P0 และ P1 ดําเนินการประมวลผลโดยใช้มลั ติโปรแกรมมิ่ง
ระบบปฏิบตั ิการ
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การจัดตารางเวลาคิว (Scheduling Queues)
กระบวนการที่ เข้า ไปในระบบจะถู ก เก็ บ ไว้ใ นคิ ว ของาน (Job Queue) ซึ่ งคิ ว (Queue)
ประกอบด้วยกระบวนการทั้งหมดที่อยูบ่ นสื่ อจัดเก็บ (Mass Storage) ที่กาํ ลังรอรับการจัดสรรพื้นที่ของ
หน่ วยความจําหลัก กระบวนการที่ อยู่ในหน่ วยความจําหลักและพร้ อมแล้วกําลังรอการดําเนิ นการ
ประมวลผลจะถูกเก็บไว้ในลิสต์ ที่เรี ยกว่าคิวพร้อม (Ready Queue) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นลิสต์ของรายการ
กระบวนการที่ พ ร้ อมในคิ วพร้ อมจะรั บคําสั่งให้ดาํ เนิ น การประมวลผลครั้ งละ 1 กระบวนการ โดย
ประกอบด้วยตัวชี้ (Pointer) ที่ช้ ี ไปยังตําแหน่ งถัดไปของกระบวนการในคิวพร้อมที่จะเข้าดําเนิ นการ
ต่อไป
ภายในระบบมี คิวอื่นด้วย เมื่อกระบวนการได้รับการจัดสรรให้เข้าใช้ซีพียู มันจะดําเนิ นการ
ประมวลผล (Execute) ในขณะที่กระบวนการกําลังประมวลผลอาจจะต้องการทํา ไอ/โอ กระบวนการ
ต้องถูกขัดจังหวะเพื่อจะให้ไปทํา ไอ/โอ แต่เนื่ องจากอาจจะมีหลายกระบวนการที่กาํ ลังใช้อุปกรณ์ ไอ/
โอ กระบวนการนี้จะต้องเข้าไปอยูใ่ นคิวของ ไอ/โอ เพื่อรอเวลาการเข้าใช้ อุปกรณ์บางอย่างสามารถใช้
งานร่ วมกันได้อาจจะไม่ตอ้ งเข้าคิวรอ โดยทัว่ ไปแต่ละอุปกรณ์ จะมี คิวของตัวเองเรี ยกว่าคิวอุปกรณ์
(Device Queue) การใช้แ ผนภาพการจัด คิ ว (Queuing Diagram) เป็ นการอธิ บ ายการจัด ตารางเวลา
ให้กบั แต่ละกระบวนการ ดังรู ปที่ 4.3 แต่ละกล่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแทนคิวของกระบวนการ มีคิว อยู่ 2
ชนิ ด คือ คิวพร้ อม (Ready Queue) และ คิวของอุป กรณ์ ไอ/โอ วงกลมแทนทรั พยากร ลู กศรชี้ เป็ น
เส้นทางเดินของกระบวนการในระบบ

รูปที่ 4.3 แสดงแผนภาพตารางเวลาทํางานของกระบวนการ

ระบบปฏิบตั ิการ
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กระบวนการใหม่จะถูกนําไปเก็บไว้ในแถวพร้อม (Ready) รออยูใ่ นคิวพร้อมจนกระทัง่ มันถูก
เลือกให้ไปดําเนิ นการประมวลผลและได้เข้าใช้ซีพียู ในขณะที่กระบวนการได้รับการจัดสรรให้เข้าใช้
ซีพียู และกําลังดําเนินการประมวลผล อาจจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
- กระบวนการอาจจะขอใช้ ไอ/โอ ระบบปฏิบตั ิการจึงส่ งให้ไปอยูใ่ น ไอ/โอ คิว
- กระบวนการอาจจะสร้าง (Fork) กระบวนการใหม่ และ การรอการเข้าประมวลผลต่อไป
- กระบวนการอาจจะถูกยกเลิกต้องออกจากการใช้ซีพียู เช่นการหมดช่วงเวลา (Time Slice)
หรื อได้รับการอินเทอร์รัพจะต้องกลับเข้าไปอยูใ่ นคิวพร้อม
เมื่อกระบวนการดําเนิ นการ ไอ/โอ เสร็ จจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานะพร้อม และกระบวนการ
ใหม่ ที่ ถูกสร้ างขึ้นมายังประมวลผลไม่เสร็ จจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานะพร้ อมเช่ น กัน จะเห็ นว่าทุ ก
กระบวนการจะอยูใ่ นวงจรการดําเนินงานขณะเวลาที่มนั อยูใ่ นระบบ จนทํางานเสร็ จจึงออกจากวงจรนี้
ตัวจัดตารางเวลาทํางาน (Schedulers)
ระบบปฏิบตั ิการทําหน้าที่ในการคัดเลือกกระบวนการเข้าสู่ คิวตารางเวลา เพื่อเข้าดําเนิ นการ
ประมวลผลจนกระทั้งทํางานเสร็ จ ตัวที่ทาํ หน้าที่เลือกกระบวนการจากคิวเข้าดําเนิ นการที่ซีพียคู ือ ตัว
จัดตารางเวลาทํางาน ซึ่งมีหลายวิธีดงั ต่อไปนี้
- ตัวจัดตารางเวลาระยะยาวหรื อตัวจัดตารางเวลางาน ในระบบการทํางานแบบแบทมีงาน
หลาย ๆ งานที่ ต ้อ งการเข้าประมวลผลงานเหล่ านี้ จะถู ก โหลดเข้าสู่ แ หล่ งดิ ส ก์ ซึ่ งมัน จะถู ก เก็ บ ไว้
ประมวลผลต่อไป ตัวจัดตารางเวลาทํางานระยะยาวจะทําการเลือกงานจากแหล่งดิสก์น้ ี และโหลดเข้าสู่
หน่วยความจําเพื่อทําการประมวลผลต่อไป งานที่นาํ เข้าประมวลผลในลักษณะมัลติโปรแกรมมิ่ง เวลาที่
ใช้ในการดําเนิ นงานแต่ละงานจนเสร็ จจะใช้เวลานานกว่าตัวจัดตารางเวลาทํางานระยะสั้นแต่ละงาน
อาจจะใช้เวลาเป็ นวินาที หรื อเป็ นนาที
- ตัวจัดตารางเวลาทํางานระยะสั้ นตัวจัดตารางเวลาซีพยี ู ในระบบมีกระบวนการจํานวนมาก
ที่จะเข้าดําเนิ นการประมวลผลมันอยู่ในสถานะพร้อม ตัวจัดตารางเวลาทํางานระยะสั้นจะทําการเลือก
กระบวนการที่ พ ร้ อ มเพี ย ง 1 กระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ การจัด สรรให้ เข้า ประมวลผลที่ ซี พี ยู ซึ่ ง
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ป ระมวลผลจะเป็ นช่ ว งเวลาสั้ น ๆไม่ กี่ มิ ล ลิ วิ น าที สลับ การทํา งานกั บ หลาย ๆ
กระบวนการ
- ตัวจัดตารางเวลาทํางานระยะกลาง บางระบบปฏิบตั ิการ เช่นระบบแบ่งเวลา ต้องการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของระบบ จึงใช้ตวั จัดตารางเวลาทํางานระยะกลางมาช่วย โดยมีหลักการ
คือการยกเลิกกระบวนการในหน่ วยความจํา การลดระดับของมัลติโปรแกรมมิ่ง หรื อเพิ่มระดับมัลติ
ระบบปฏิบตั ิการ
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โปรแกรมมิ่ง ตามสภาวะของประสิ ทธิ ภาพการทํางานของซีพียู โดยกระบวนการจะถูกสลับเข้า (Swap
In) และสลับออก (Swap Out)
กระบวนการเวลาทํางานส่ วนมากสามารถระบุได้ว่าเป็ นเขต ไอ/โอ (I/O Bound) หรื อเป็ นเขต
ซีพียู (CPU Bound) ถ้าอยูใ่ นเขตไอ/โอ กระบวนการใช้เวลาในการทําไอ/โอ มากกว่าการคํานวณ ถ้าอยู่
ในเขตซี พียูกระบวนการใช้เวลาในการคํานวณมากกว่าทํา ไอ/โอ คือมีการเรี ยกใช้ไอ/โอ น้อยตัวจัด
ตารางเวลาทํางานระยะสั้นจะทํางานน้อย ถ้ากระบวนการทั้งหมดเป็ นเขตซี พียู การใช้ไอ/โอ คิวจะว่าง
และการทํางานของระบบจะไม่สมดุล
ตารางเวลาทํางานของซี พียู (CPU Scheduling) ระบบปฏิ บตั ิการจะทําหน้าที่ ในการจัดตาราง
เวลาการทํางานพื้นฐานของระบบคอมพิวเดอร์ โดยทรัพยากรเกื อบทั้งหมดจะกําหนดถูกตารางเวลา
ก่อนการเข้าใช้ซีพียู ซึ่ งเป็ นทรัพยากรหลักของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการจัดตารางเวลาการทํางาน
จึงเป็ นหน้าที่ ที่สาํ คัญของระบบปฏิบตั ิการ
วงรอบการทํา งานของซี พี ยู แ ละไอ/โอ (CPU-I/O Burst Cycle) การทํา งานของซี พี ยู จ ะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น อยู่กับ คุ ณ สมบัติ ข องกระบวนการ โดยทั่ว ไปการประมวลผลกระบวนการ จะ
ประกอบด้วย วงรอบการทํางานของซี พียู (CPU Burst Cycle) และวงรอบการทํางานของไอ/โอ (I/O
Burst Cycle) ขณะที่ ก ระบวนการกําลัง ประมวลผลจะสลับ การทํา งานระหว่ าง 2 วงรอบนี้ เท่ านั้ น
โดยทัว่ ไปการประมวลผลจะเริ่ มที่วงรอบการทํางานของซี พียู จากนั้นจะตามด้วยวงรอบของไอ/โอ เมื่อ
เสร็ จจากไอ/โอ วงรอบการทํางานของซี พียู จะดําเนิ นการต่อสลับกันไปเรื่ อย ๆ จนทํางานเสร็ จการ
สิ้ นสุ ดการประมวลผลกระบวนการส่ วนใหญ่จะสิ้ นสุ ดที่วงรอบการทํางานของซีพียู ดังรู ป 4.4
ตัวจัดตารางเวลาซีพยี ู (CPU Scheduler)
เมื่อไรก็ตามทีซีพียูว่าง ระบบปฏิบตั ิการต้องเลือกกระบวนการหนึ่ งกระบวนการในคิวพร้อม
เพื่อเข้ามาทําการประมวลผลที่ซีพียู ซึ่ งจัดการโดยตัวจัดตารางเวลาทํางานระยะสั้น ตัวจัดตารางเวลานี้
จะเลือกจากกระบวนการในหน่ วยความจําซึ่ งพร้อมที่สุดเข้าดําเนิ นการที่ซีพียู คิวไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
แบบมาก่ อ นได้รั บ การเลื อ กก่ อ น (First-In-First-Out : FIFO) อาจะเป็ นไปตามลําดับ ความสํ า คัญ
(Priority) ของกระบวนการก็ได้ หรื อเป็ นไปตามลิงค์ลิสต์ (Linked List) อย่างไรก็ตามทุกกระบวนการ
จะต้องเข้าประมวลผลที่ ซีพียู ซึ่ งในการดําเนิ นการประมวลผลของแต่ละกระบวนการต้องอ่ านและ
บันทึกสถานะการทํางานของกระบวนการ จากบลอกก์ควบคุมกระบวนการของแต่ละกระบวนการ
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รูปที่ 4.4 ลําดับเวลาทํางานซีพียู และไอ/โอ
โครงสร้ างของตารางเวลา (Scheduling Structure)
การตัดสิ นใจของของซี พียู ในการเลือกกระบวนใด ๆ การเข้ามาดําเนิ นการประมวลผลขึ้นกับ
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
- เมื่อกระบวนการเปลี่ยนจากสถานะจากกําลังประมวลผลเป็ นสถานะกําลังรอ ตัวอย่างเช่ น
การรอใช้ไอ/โอ การรอให้กระบวนการลูกทํางานเสร็ จ
- เมื่อกระบวนการเปลี่ยนจากจากกําลังประมวลผลไปยังสถานะพร้อม ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด
อินเทอร์รัพหมดเวลาการใช้งานซีพียู
- เมื่อกระบวนการเปลี่ยนจากสถานะกําลังรอไปยังสถานะพร้อม ตัวอย่างเช่ น เมื่อทําไอ/โอ
เสร็ จ
- เมื่อมีกระบวนการทํางานเสร็ จแล้ว ถูกยกเลิกออกจากหน่วยความจํา
สําหรั บกรณี ของเหตุกาณ์ แรกและเหตุ การณ์ สุดท้าย จะต้องตัดสิ นใจเลือกกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ งเข้ามาดําเนิ นการในซี พียู ต่อส่ วนเหตุการณ์ที่ 2 และ 3 การตัดสิ นใจเลือกระบวนการ
ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการใช้กฎเกณฑ์ของอัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาซี พียู เหตุการณ์ 1 และ 4 จะเป็ น
แบบไม่ให้สิทธิ์ก่อน (Non Preemptive) นอกจากนั้นเป็ นแบบให้สิทธิ์ก่อน (Preemptive)
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การสั บเปลี่ย นงาน (Context Switch) การเปลี่ยนกระบวนการเข้าใช้งานที่ซีพียู ระบบจะทํา
การบันทึกสถานะการทํางานของกระบวนการเก่าไว้ในบล็อกควบคุมกระบวนการของมัน และทําการ
โหลดสถานะการทํางานของกระบวนการใหม่จากบล็อกควบคุมกระบวนการขึ้นมาทํางาน เรี ยกว่าการ
สับเปลี่ยนงาน (Context Switch) เวลาที่ ใช้สําหรั บการสับเปลี่ ยนงานเป็ นเวลาที่ ตอ้ งสู ญเสี ยไปจะใช้
เวลามากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วของหน่วยความจํา จํานวนของรี จีสเตอร์ และคําสัง่ พิเศษ เวลาที่ใช้
ในการเกิดจากการสับเปลี่ยนงานจะอยูใ่ นช่วง 1-100 ไมโครวินาที (Microseconds) หรื อ10-6 วินาที
ผู้ จั ด การ (Dispatcher) ส่ ว นประกอบที่ สําคัญ ของการจัดตารางเวลาซี พี ยูอี ก ส่ ว นหนึ่ งคื อ
ผูจ้ ดั การ ทําหน้าที่เป็ นหน่วยควบคุมการจัดตารางเวลาของซี พียู เพื่อเลือกกระบวนการเข้ามาดําเนิ นการ
โดยมีหน้าที่ดงั นี้
- การเปลี่ยนเนื้อความ (Context)
- การเปลี่ยนโหมดผูใ้ ช้
- การกระโดดไปสู่ ตาํ แหน่งที่เหมาะสมในโปรแกรมผูใ้ ช้เพื่อเริ่ มต้นโปรแกรมอีกครั้ง

อัลกอริธึมของตารางเวลา
การจัดตารางเวลาการของการเข้าใช้ซีพียู โดยการเลือกกระบวนการในคิวพร้อมเข้าทํางานที่
ซี พี ยูตอ้ งใช้อลั กอริ ธึม ที่ เหมาะสมกับคุ ณ สมบัติของกระบวนการและสถานการณ์ ต่าง ๆ ข้อที่ ควร
พิจารณาเพื่อใช้ในการเลือกใช้อลั กอริ ธึมที่ดีทสุ ด มีกฏเกณฑ์ที่ใช้ดงั ต่อไปนี้
- การใช้ประโยชน์ ซีพียู (CPU Utilization) ต้องคํานึ งถึ งการใช้ประโยชน์ จากซี พี ยูให้มาก
ที่สุด ซี พียูจะต้องประมวลผลให้ได้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงจาก 0 - 100 เปอร์ เซ็น ในระบบทํางานจริ ง
ควรอยูใ่ นช่วง 40 – 90 เปอร์เซ็น
- ผลผลิต (Throughput) ถ้าซี พียูทาํ การประมวลผลงานอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ผลผลิตที่ได้
จากการงานที่เสร็ จ โดยวัดจากจํานวนงานที่เสร็ จสิ้ นต่อหน่วยเวลา จะต้องมากขึ้น
- เวลาที่ ใช้ท้ งั หมด (Turnaround Time) ช่ วงเวลาตั้งแต่ เริ่ มต้น เข้าไปในระบบ จนงานเสร็ จ
เรี ยบร้อยได้ผลลัพธ์ เป็ นผลรวมของเวลาที่เสี ยไปในการรอเพื่อเข้าสู่ หน่ วยความจํา รอในคิวพร้อม รอ
การประมวลผล การเข้าใช้ซีพียู และการทํา ไอ/โอ เวลาที่ใช้ควรจะน้อย
- เวลารอ (Waiting Time) เป็ นช่ วงเวลาที่ รอให้ตวั จัดตารางเวลาเลือกเข้าดําเนิ นการที่ ซีพียู
โดยทัว่ ไปเป็ นเวลาที่กระบวนการรออยูใ่ นคิวพร้อมเวลารอควรจะน้อย
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- เวลาตอบสนอง (Response Time) คือเวลาตั้งแต่ส่งคําสั่งเข้าดําเนิ นการจนกระทัง่ ได้ผลลัพธ์
ออกมาครั้งแรก ถ้ามีหลายกระบวนการโดยส่ วนมากเราจะวัดจากค่าเฉลี่ย เวลาตอบสนองควรจะน้อย
อัลกอริ ธึมสําหรับการจัดตารางเวลาของกระบวนการ จะช่วยตัดสิ นใจว่าควรจะเลือกระบวน
การไหนเข้าใช้ซีพียกู ่อนซึ่งมีหลายอัลกอริ ธึมดังต่อไปนี้
การจัดตารางเวลาแบบมาก่ อนได้ ก่อน (First-Come First-Served Scheduling)
เป็ นอัล กอริ ธึ ม ที่ ง่ายที่ สุ ด การจัด ตารางเวลาแบบมาก่ อ นได้ก่ อ น เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า FCFS ใช้
หลักการคื อ กระบวนการที่ ร้องขอใช้ซีพียู ก่ อนจะต้องได้รับการจัดสรรให้ใช้ซีพียูก่อนการพัฒ นา
อัลกอริ ธึมของ FCFS จัดการโดยคิวแบบมาก่ อนได้ก่อน (FIFO Queue) เมื่อกระบวนการเข้ามาในคิว
พร้อมบล็อกควบคุมกระบวนการของมันจะต่อเข้าที่หางคิว เมื่อซี พียูว่างระบบจะจัดสรรซี พียูให้กบั
บล็อกควบคุมกระบวนการของกระบวนการที่อยู่หัวคิว และกระบวนการที่หัวของคิวพร้อมจะถูกลบ
ออกจากคิว
ตัวอย่างการหาเวลาการรอเฉลี่ยภายใต้ FCFS พิจารณาชุดข้อมูลของกระบวนการ ซึ่ งเข้ามาถึง
ระบบที่เวลา 0 กับเวลาของการใช้ซีพียู มีหน่วยเป็ นมิลลิวินาที (Milliseconds) คือ10 -3 วินาที ดังนี้
กระบวนการ
เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
P1
24
P2
3
P3
3
กระบวนการที่เข้ามาขอใช้ซีพียู ทั้ง 3 กระบวนการคือ P1, P2, P3 ตามลําดับและใช้อลั กอริ ธึม FCFS ใน
การจัดตารางเวลาการเข้าใช้ซีพียู แสดงดัง ต่อไปนี้
P1
0

P2
24

P3
27

30

สําหรับเวลาที่ใช้รอกระบวนการ P1 รอ 0 มิลลิวินาที กระบวนการ P2 รอ 24 มิลลิวินาที และ
กระบวนการ P3 รอ 27 มิลลิวินาที เวลารอเฉลี่ยคือ (0+24+27)/3 = 17 มิลลิวินาที ถ้าให้กระบวนการ
ที่เข้ามาถึงในระบบเป็ น P2, P3, P1 จะแสดงดังผลลัพธ์ดงั นี้
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P2
0

P3
3

P1
6

30

กระบวนการ P1 รอ 6 มิลลิวินาที P2 รอ 0 มิลลิวินาที และ P3 รอ 3 มิลลิวินาที เวลารอเฉลี่ย
คือ (6+0+3)/3 = 3 มิ ลลิ วินาที จะพบว่าทั้ง 3 กระบวนการที่ เข้าใช้ซีพียูเหมื อนกันแต่เวลาการเข้าใช้
ซีพียเู ริ่ มต้นต่างกันจะพบว่าเวลาที่รอลดลงอย่างเป็ นรู ปธรรม
อัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาแบบมาก่ อนได้ก่อน เป็ นการจัดการแบบไม่ ให้สิทธิ์ ก่ อน (NoPreemptive) คือเมื่อกระบวนการใดได้รับการจัดสรรให้เข้าใช้ซีพียู กระบวนการนั้นจะดําเนิ นการบน
ซี พียจู นกว่ามันต้องการที่จะออกจากซี พียเู อง โดยการยกเลิกเมื่อหมดเวลาเข้าใช้ซีพียหู รื อร้องขอเข้าใช้
ไอ/โอ (Request I/O) อัลกอริ ธึมนี้ ยุติธรรมกับ ทุ ก กระบวนการ แต่ มี ปั ญ หาเรื่ องเวลาในการรอของ
กระบวนการที่ใช้เวลาน้อย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาอัลกอริ ธึมใหม่ข้ ึนมา
การจัดตารางเวลาแบบงานสั้ นสุ ดได้ ก่อน (Shortest-Job-First Scheduling)
อัลกอริ ธึมนี้ สร้างขี้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องเวลาที่ตอ้ งรอนานของอัลกอริ ธึม FCFS การทํางาน
ของอัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาแบบงานสั้ น สุ ด ได้ก่ อน (Shortlist-Job-First Scheduling) หรื อเรี ยก
สั้น ๆ ว่าอัลกอริ ธึม SJF แต่ละกระบวนการที่รอเข้าทําการประมวลผลที่ซีพียจู ะรู ้เวลาของการใช้งาน
ซี พียู เมื่อซี พียวู ่างอัลกอริ ธึม SJF จะเลือกกระบวนการที่มีเวลาการใช้งานซี พียนู อ้ ยที่สุดให้เข้าใช้งานที่
ซีพียกู ่อนกระบวนการอื่น
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ พิจารณาชุดของกระบวนการที่ขอใช้ซีพียูตามลําดับ กับเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
มีหน่วยเป็ นมิลลิวินาที (10 -3 วินาที)
กระบวนการ
เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
P1
6
P2
8
P3
7
P4
3
กระบวนการที่เข้ามาขอใช้ซีพียู ทั้ง 4 กระบวนการคือ P1, P2, P3 และ P4 ตามลําดับและใช้อลั กอริ ธึม
SJF ในการจัดตารางเวลาการเข้าใช้ซีพียู แสดงดังนี้
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P4
0

P1
3

P3
9

P2
16

24

เวลาที่แต่ละกระบวนการรอ คือ P1 รอ 3 มิลลิวินาที P2 รอ 16 มิลลิวินาที P3 รอ 9 มิลลิวินาที
และ P4 รอ 0 มิลลิวินาที หาเวลาการรอเฉลี่ยคือ (3+16+9+0)/4 = 7 มิลลิวินาที ถ้าเราใช้อลั กอริ ธึม ของ
FCFS แล้วเวลาการรอเฉลี่ยคือ 10.25 มิลลิวินาที จะเห็นว่าอัลกอริ ธึม SJF จะให้เวลาการรอเฉลี่ยน้อย
ที่สุดสําหรับกระบวนการชุดเดียวกันนี้ ซึ่ งพิสูจน์ได้ว่าการเลือกระบวนการที่ใช้เวลาสั้นเข้าดําเนิ นการ
ก่อนกระบวนการที่ใช้เวลายาว จะลดเวลาการรอคอยของกระบวนการที่ใช้เวลาสั้นได้มาก แต่มนั เพิ่ม
เวลาที่รอของกระบวนการที่ใช้เวลายาว แต่ถึงอย่างไรกตามเวลาการรอโดยเฉลี่ยจะลดลงได้มาก
ถึงแม้ว่าว่าอัลกอริ ธึม SJF จะให้เวลารอเฉลี่ ยดี ที่สุด แต่เราไม่สามารถที่ จะรู ้ได้ว่า หลังจากที่
กระบวนการได้ดาํ เนิ นการไปบ้างแล้ว ช่วงเวลาที่เหลือครั้งต่อไปของกระบวนการที่ตอ้ งใช้ซีพียู (CPU
Burst) มีเหลืออีกเท่าไร เราสามารถคํานวณหาค่าของความยาวเวลาที่มีเหลือของเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู โดย
หาค่าเอ็กซ์โปเนนเชี่ ยล (Exponential) เฉลี่ยของของความยาวเวลาของกระบวนการที่ตอ้ งใช้ซีพียูก่อน
หน้านี้ ให้ Tn คือความยาวเวลาของกระบวนการที่ n และให้ Tn+1 เป็ นค่าที่ทาํ นาย สําหรับความยาวเวลา
ของกระบวนการถัดไป จะได้ Tn+1 = αtn + (1 - α)Tn สําหรับ α มีค่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่
ตัวแปร α ใช้ควบคุ มความสําคัญ ของเวลาที่ ตอ้ งใช้ซีพียูในอดี ตที่ ผ่านและปั จจุ บนั ถ้า α มี ค่าเป็ น 1
แสดงว่าความยาวเวลาของกระบวนการที่เพิ่งผ่านมามีความสําคัญมากสุ ด โดยไม่คาํ นึงถึงความยาวเวลา
ที่ใช้ซีพียขู องช่วงอื่น แต่ถา้ α มีค่าเป็ น 0 แสดงว่าความยาวของเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียขู องกระบวนการใน
อดีตที่ผา่ นมามีความสําคัญมากสุ ด โดยทัว่ ไปค่าที่นิยมใช้คือ α มีค่าเป็ น 0.5 แสดงว่าข้อมูลเวลาการใช้
ซีพียใู นอดีตและปัจจุบนั มีความสําคัญเท่ากัน
อัลกอริ ธึม SJF สามารถจัดการได้ท้ งั แบบให้สิทธิ์ ก่อน และแบบไม่ให้สิทธิ์ ก่อน จากตัวอย่าง
ข้างต้นเป็ นการจัดการแบบไม่ให้สิทธิ์ ก่อน แต่ในการทํางานของระบบ ถ้ามีกระบวนการใหม่เข้ามาใน
ระบบและขอเข้าใช้งานที่ซีพียู ซึ่ งกระบวนการใหม่ที่เข้ามานั้นอาจจะมีเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียนู อ้ ยกว่าของ
กระบวนการอื่น ๆ ที่กาํ ลังใช้งานที่ซีพียอู ยู่ อัลกอริ ธึม SJF สามารถจัดการได้ท้ งั สองแบบ สําหรับแบบ
ให้สิทธิ์ ก่อน (Preemptive) อัลกอริ ธึม SJF จะจะตรวจสอบเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียูของกระบวนการที่กาํ ลัง
ดําเนิ นการที่ซีพียวู ่าเหลือมากกว่าหรื อน้อยกว่ากับเวลาของกระบวนการใหม่ที่เข้ามา ถ้าเหลือน้อยกว่า
จะได้ดาํ เนิ นการในซี พียูต่อไป แต่ถา้ เหลื อมากกว่าจะต้องออกการการทํางานที่ ซีพียู เพื่อให้สิทธิ์ แก่
กระบวนการใหม่ที่เข้ามาได้เข้าทํางานที่ซีพียแู ทน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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มี ก ระบวนการ 4 กระบวนการ คื อ P1 P2 P3 และ P4 แต่ ล ะกระบวนการเข้า มาถึ ง ระบบ
ตามลําดับ ของเวลาที่ ก ําหนด มี ค วามต้อ งการใช้เวลาที่ ซี พี ยูข องแต่ ล ะกระบวนการ มี ห น่ ว ยเป็ น
มิลลิวินาที (10 -3 วินาที)
กระบวนการ เวลาที่เข้าถึงระบบ
เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
P1
0
8
P2
1
4
P3
2
9
P4
3
5
อัลกอริ ธึม SJF แบบให้สิทธิ์ก่อนจัดตารางเวลาการเข้าใช้ซีพียู ได้ดงั ต่อไปนี้
P1
0

P2
1

P4
5

P1
10

P3
17

การจัดการของ SJF โดยที่กระบวนการ P1 เริ่ มต้นดําเนินการที่ซีพียเู วลาที่ 0 เมื่อทําได้ 1 หน่วย
เวลา กระบวนการ P2 เข้ามา ณ หน่วยเวลาที่ 1 ซึ่ งต้องใช้เวลาที่ซีพียู 4 มิลลิวินาที แต่กระบวนการ P1
เหลือเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู อีก 7 มิลลิวินาที (เริ่ มต้น 8 – ใช้แล้ว 1) ซึ่ งเวลาที่ใช้เหลือมากกว่า P2 ดังนั้น
SJF จะจัดการให้ P1 ออกจากการใช้ซีพียู และให้ P2 เข้าใช้แทน คือ P1 ให้สิทธิ์ P2 เมื่อ P2 ทําเสร็ จจึง
ออกจากระบบไปในช่วงเวลาที่ 5 ซึ่ ง ณ เวลานี้ มีทุกกระบวนการเข้ามาแล้ว ขณะนี้ เหลือกระบวนการ
P1 P3 และ P4 อยู่ในระบบ SJF จะจัดการให้ P4 เข้าใช้ซีพียู เพราะ P4 เหลื อเวลาที่ ตอ้ งใช้ซีพียู น้อย
ที่สุด เมื่อ P4 ทํางานเสร็ จจึงออกจากระบบเหลือกระบวนการ P1 และ P3 ดังนั้น SJF จะจัดการให้ P1
และ P3 เข้าใช้ซีพียตู ามลําดับเสร็ จครบทุกกระบวนการ การหาเวลาการรอเฉลี่ยสําหรับตัวอย่างนี้ คือ
((10-1)+(1-1)+(17-2)+(5-3))/4 = 26/4 = 6.5 มิลลิวินาที โดยใช้อลั กิริทึม SJF แบบให้สิทธิ์ ก่อน แต่ถา้ ใช้
SJF แบบไม่ให้สิทธิ์ก่อน จะได้ผลลัพธ์ของเวลาการรอเฉลี่ยคือ
((1-1)+ (8-1) + (17-2) +(12-3))/4 = 31/4 =7.75 มิลลิวินาที
และถ้าใช้อลั กอรทึม FCFS ได้เวลาการรอเฉลี่ยคือ
((0)+ (8-1) + (12-2) +(12-3))/4 = 35/4 =8.75 มิลลิวินาที
จะเห็นว่าแต่ละอัลกอลิทึมจะให้เวลารอเฉลี่ยที่ต่างกัน
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การจัดตารางเวลาแบบลําดับความสํ าคัญ (Priority Scheduling)
อัลกอริ ทึอ SJF และ FCFS เป็ นการจัดตารางเวลาการเข้าใช้ซีพียูที่ใช้การกําหนดความสําคัญ
แบบหนึ่ งคือ SJF จะกําหนดให้กระบวนการที่ใช้เวลาซี พียูน้อยสุ ด มีความสําคัญสู งสุ ดสําหรับ FCFS
จะกําหนดให้กระบวนการที่ เข้ามารอใช้ซีพียูก่อนมี ความสําคัญ สู งสุ ด การจัดตารางเวลาที่ ใช้ลาํ ดับ
ความสําคัญระบบปฏิบตั ิการจะจัดให้กระบวนการที่มีลาํ ความสําคัญสู งกว่าได้เข้าใช้ซีพียกู ่อน
อัลกอริ ธึมสําหรับการจัดตารางเวลาแบบลําดับความสําคัญมากได้ก่อน บางครั้งเรี ยกว่า Priority
จะมีการกําหนดลําดับความสําคัญของกระบวนการโดยใช้ลาํ ดับตัวเลข เช่น กําหนดลําดับความสําคัญ
เป็ น 1 ถึง 9 ให้ 1 มีความสําคัญมากสุ ด รองลงมาเป็ น 2 3 4 ตามลําดับไป หรื อจะให้ 9 มีความสําคัญ
มากสุ ด รองลงมาเป็ น 8 7 6 ตามลําดับไป หรื อจะเป็ นค่าตัวเลขช่ วงอื่ นๆก็ได้ แต่สําหรั บการกําหนด
ลําดับความสําคัญของกระบวนการในที่น้ ี จะกําหนดให้ 1 มีความสําคัญมากสุ ดและลําดับต่อไปจะมี
ความสําคัญรองลงมาต่อไป
ตัวอย่างการหาเวลาการรอเฉลี่ ยโดยใช้อลั กอริ ธึม ลําดับความสําคัญ พิ จารณาชุ ดข้อมู ลของ
กระบวนการ 5 กระบวนการ ซึ่ งเข้ามาถึ งระบบที่ เวลา 0 เวลาที่ ตอ้ งใช้ซีพียู มี หน่ วยเป็ น มิ ลลิวินาที
(10 -3 วินาที) และลําดับความสําคัญของกระบวนการ ดังนี้
กระบวนการ เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
P1
10
P2
1
P3
2
P4
1
P5
5

ลําดับความสําคัญ
3
1
3
4
2

การใช้อลั กอริ ธึม Priority จัดตารางเวลาให้กระบวนการเข้าใช้ซีพียตู ามลําดับ ดังต่อไปนี้
P2
0

P5
1

P1
6

P3
16

P4
18

19

เนื่องจากทุกกระบวนการเข้ามาขอใช้ซีพียพู ร้อมกัน ณ เวลาที่ 0 อัลกอริ ธึม Priority จึงจัดตารางเวลาการ
เข้าทํางานตามลําดับความสําคัญองกระบวนการ คือ P2 P5 P1 P3 และ P4 เนื่องจาก P1 และ P3 มีลาํ ดับ
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ความสําคัญเท่ากันจึง FCFS P1จึงถูกเลือกก่อน P3 คํานวณหาเวลาที่รอเฉลี่ย คือ
(0+1+6+16+18)/5 = 8.2 มิลลิวินาที
ลําดับความสําคัญสามารถถูกกําหนดอย่างภายในหรื ออย่างภายนอก การกําหนดแบบภายใน
กําหนดโดยระบบปฏิบตั ิการจะการวัดคุณสมบัติบางอย่างของกระบวนการที่สามารถวัดได้ เช่ นเวลา
การใช้ซีพียู หน่วยความจํา จํานวนไฟล์ จํานวน ไอ/โอ เป็ นต้น ส่ วนการกําหนดภายนอกคือการกําหนด
ลําดับความสําคัญของกระบวนการด้วยวิธีอื่นนอกเหนื อจากระบบปฏิ บตั ิ การ ที่มาของกระบวนการ
(แบทหรื อ ออนไลน์) ค่าเช่าซีพียู เช่นค่าเช่าแพงกว่าจะมีความสําคัญมากกว่า
อัลกอริ ธึม Priority สามารถจัดตารางเวลาให้กระบวนการได้ท้ งั แบบให้สิทธิ์ ก่ อน และแบบ
ไม่ให้สิทธิ์ก่อน ซึ่งมีหลักการทํางานเช่นเดียวกับอัลกอริ ธึม SJF
ปั ญหาที่จะต้องระมัดระวัง ของการจัดตารางเวลาให้กระบวนการโดยใช้อลั กอริ ธึม Priority
คืออาจะมี บางกระบวนการที่ มีลาํ ดับความสําคัญ ตํ่าจะถูกปล่อยให้รออย่างไม่ มีกาํ หนดจึ งไม่ ได้เข้า
ประมวลการแก้ปั ญ หานี้ คื อควรจะเพิ่ ม ลําดับความสําคัญให้กับกระบวนการที่ รออยู่น าน ๆ เมื่ อถึ ง
ช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีลาํ ดับความสําคัญมากพอที่จะได้เข้าใช้ซีพียู
การจัดตารางเวลาแบบวนรอบ (Round-Robin Scheduling)
อัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาแบบวนรอบ หรื อบางครั้งเรี ยกสั้น ๆ ว่า RR ได้ออกแบบเฉพาะ
ให้กับระบบที่ แบ่ งเวลา ช่ วงเวลาสั้นที่ แบ่ งให้เช้าใช้งานที่ ซีพียู เรี ยกเวลาควอนตัม (Quantum Time)
หรื อชิ้ นส่ วนเวลา (Time Slice) การออกแบบได้กาํ หนด เวลาควอนตัมระหว่าง 10 ถึง 100 มิลลิวินาที
การเข้าคิวตารางเวลาใช้ใช้ซีพียจู ดั เป็ นวงรอบ (Circular Queue) แต่ละกระบวนการได้รับการจัดสรร
ให้ เข้าใช้ซี พี ยูร อบละ 1 เวลาควอนตัม ถ้ากระบวนการใดทําไม่ เสร็ จ ภายใน 1 เวลาควอนตัม นั้ น
กระบวนการนั้นจะถูกนํากลับไปเข้าคิวแบบวนรอบเพื่อเข้ามาทําต่อในรอบใหม่อีก ดําเนิ นการซํ้า ๆ
จนกระทัง่ เสร็ จ
การจัดเก็บของอัลกอริ ธึม RR จะจัดเก็บกระบวนการในคิวพร้อมแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO
Queue) กระบวนการที่เข้ามาใหม่จะนําไปใส่ ต่อไว้ที่ทา้ ยคิว และกระบวนการที่อยูห่ วั คิวจะถูกนําไปใช้
ซี พี ยูก่อน เมื่ อซี พียูว่างในการดําเนิ น การอาจจะมี บ างกระบวนการใช้เวลาไม่ ถึง 1 ควอนตัม เวลา ก็
ทํางานเสร็ จ กระบวนการนั้นจะออกจากวงรอบไปอัลกอริ ธึม RR จะเลือกกระบวนการที่หัวคิวเข้ามา
ใช้ซีพียูต่อ สําหรับกระบวนการที่ใช้เวลามากกว่า 1 เวลาควอนตัม จะเกิดการสับเปลี่ยนงาน (Context
Switch) ทุก ๆ 1 เวลาควอนตัม จนกว่ากระบวนการนั้นจะเสร็ จ
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อัลกอริ ธึม RR จะจัดตารางเวลาการทํางานให้กบั ทุก ๆ กระบวนการได้เข้าใช้ซีพียูครั้งละ 1
เวลาควันตัม ดังตัวอย่าง มีกระบวนการ 3 กระบวนการมาถึงระบบ ณ เวลาที่ 0 และมีเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
(Burst Time) ของแต่ละกระบวนการมีหน่วยเป็ น มิลลิวินาที (0 -3 วินาที) ดังนี้
กระบวนการ
P1
P2
P3

เวลาต้องใช้ซีพียู
24
3
3

ถ้ากําหนดให้ 1 เวลาควอนตัม ใช้ 4 Millisecond ดังนั้น กระบวนการ P1 ต้องใช้ถึง 6 เวลา
ควอนตัม P2 และ P3 ใช้ภายใน 1 เวลาควอนตัม จึงเสร็ จงานในการทํางานอัลกอริ ธึม RR จะจัดให้ P1
P2 และ P3 สลับกันเข้าใช้ซีพียูครั้ งละ1 เวลาควอนตัม ดังนี้ เริ่ มต้นให้ P1 ได้เข้าใช้ซีพียูก่อน 1 เวลา
ควอนตัมเป็ นเวลา 4 มิ ลลิวินาที มันจะถูกบังคับให้ออกจากการใช้ซีพียู และให้สิทธิ์ แก่กระบวนการ
ถัด ไปคื อ P2 ซึ่ งอยู่ในคิ ว ถัด ไป P2 ไม่ ต ้อ งการถึ ง 4 มิ ล ลิ วิ น าที มัน ออกจากการใช้ซี พี ยูก่ อ นเวลา
ควอนตัมของมันหมดอายุ ซี พียูจะถูกจัดสรรให้กระบวนการถัดไปคือ P3 แต่ละกระบวนการได้ใช้
ซี พียู 1 เวลาควอนตัม จากนั้นซี พียูวนกลับมาจัดสรรให้ P1 เป็ นเวลาควอนตัมที่ 2 จนกระทัง่ ทํางาน
เสร็ จ อัลกอริ ธึม RR จัดตารางเวลา ได้ดงั นี้
P1
0

P2
4

P3
7

P1
10

P1
14

P1
18

P1
22

P1
26

30

เวลาที่รอเฉลี่ยคือ 17/3 = 5.66 มิลลิวินาที
ในอัลกอริ ธึม RR จะไม่ มีกระบวนการใดถู กจัด สรรซี พี ยูม ากกว่า 1 เวลาควอนตัมสําหรั บ
กระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลาเกิ น 1 เวลาควอนตัมซึ่ ง กระบวนการนั้นจะให้สิทธิ์ กระบวนการอื่น และ
กลับเข้าไปในคิวพร้อมเพื่อรอเวลาวงรอบต่อไป ถ้ามี n กระบวนการในคิวพร้อม และเวลาควอนตัมคือ
q แล้วแต่ละกระบวนการจะรอไม่นานกว่า (n-1)*q หน่วยเวลาควอนตัม ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรให้
เข้าใช้ซีพียูอีกครั้ ง ตัวอย่างเช่ น ถ้ามี 5 กระบวนการและมี ควอนตัมเวลา 20 มิลลิ วินาที ดังนั้นแต่ละ
กระบวนการจะรอไม่เกิน 80 มิลลิวินาที ที่จะได้รับการจัดสรรให้เข้าใช้ซีพียอู ีกครั้ง
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ประสิ ทธิ ภาพของ RR การวนรอบยึดหลักขนาดของเวลาควอนตัม ถ้าเวลาควอนตัมใหญ่ ผล
การทํางานจะเหมื อนกับ FCFS ถ้าเวลาควอนตัม เล็กเกิ น ไป ผลการทํางานจะช้าลงเพราะระบบจะ
เสี ยเวลาส่ วนหนึ่งในการดําเนิ นการกับกระบวนการเข้า-ออกซี พียู เช่นการคัดเลือกกระบวนการที่พร้อม
เข้าใช้ซีพียู การสับเปลี่ยนกระบวนการจากซี พียู กระบวนการที่ให้สิทธิ์ ต้องบันทึกสถานะการทํางาน
ต่าง ๆ ไว้ ในบล็อกควบคุมกระบวนการ และจะต้องอ่านสถานะการทํางานต่าง ๆ ของกระบวนการใหม่
ขึ้นมาเพื่อทํางาน ดังนั้นถ้า RR กําหนดขนาดของเวลาควันตั้มน้อยมากเกิ นไปอาจจะเหลื อเวลาที่ ใช้
ประมวลผลที่ซีพียู เท่ากับเวลาที่ใช้จดั การสับเปลี่ยนกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น มีกระบวนการ 1 กระบวนการที่ตอ้ งการใช้เวลา 10 Millisecond ในการพิจารณา
ผลกระทบ การสับเปลี่ยนงาน ของ อัลกอริ ธึม RR ดังนี้
ถ้ากําหนดเวลาควอนตัมคือ 12 Millisecond กระบวนการจะทําเสร็ จก่ อนครบ เวลาควอตัม
ไม่มีการสับเปลี่ยนงาน (ไม่เสี ยเวลาส่ วนนี้)
ถ้า กําหนดเวลาควอนตัม คื อ 6 Millisecond กระบวนการจะใช้ 2 เวลาควอตัม ต้อ งมี ก าร
สับเปลี่ยนงาน 1 ครั้ง (เสี ยเวลาส่ วนนี้ 1 ครั้ง)
ถ้ากําหนดเวลาควอนตัม คื อ 1 Millisecond กระบวนการจะใช้ 10 เวลาควอตัม ต้องมี ก าร
สับเปลี่ยนงาน 9 ครั้ง (เสี ยเวลาส่ วนนี้ 9 ครั้ง) ซึ่ งจะทําให้กระบวนการเสร็ จงานช้าเพราะต้องเสี ยเวลา
ในการสับเปลี่ยนงานส่ วนนี้ดว้ ย
โดยทัว่ ไปยังไม่ทีการคํานวณหาเวลาที่เสี ยไปจากการสับเปลี่ยนงาน ในการทํางานที่รวมเวลา
ของการสับเปลี่ยนงานแล้ว การลดเวลาควอนตัมลงในระดับหนึ่งจะทําให้เวลาที่วนรอบมากขึ้น และถ้า
ให้ขนาดเวลาควอนตัมใหญ่มากจะเป็ นการทํางานแบบ FCFS แต่ในทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปจะรู ้ว่าแต่ละ
กระบวนการจะใช้เวลาซี พียูจาํ นวนเท่าไร จึงสามารถกําหนดขนาดของเวลาควอนตัมไว้ที่ ร้อยละ 80
ของเวลาที่ใช้ซีพียู
การจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling)
อัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับได้สร้างขึ้มาสําหรับระบบงานที่มีการแบ่งการ
ทํา งานอย่ า งชั ด เจนเช่ น งานเบื้ อ งหน้ า (Foreground) คื อ งานที่ ท ั่ว ไปที่ ท ํา บ่ อ ย ๆ หรื อ งานที่ ต ้อ ง
ตอบสนองทัน ที (Interactive) และงานเบื้ อ งหลัง (Background) คื อ พวกงานแบท (Batch) ต่ า ง ๆ
กระบวนการทั้ง 2 ชนิ ดเหล่านี้ มีความต้องการเวลาตอบสนอง (Response-Time) ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
อาจจะมี ค วามต้อ งการการจัดตารางเวลาของงานที่ แ ตกต่ างกัน โดยทั่ว ไปกระบวนการเบื้ อ งหน้า
(Foreground Processes) จะมีระดับความสําคัญมากกว่ากระบวนการเบื้องหลัง (Background Processes)
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อัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับ จะแบ่งคิวต่าง ๆ ในคิวพร้อม ออกเป็ นหลาย
ระดับแต่ละระดับ มีความสําคัญที่แตกต่างกันซึ่ งสมารถแบ่งได้หลายลักษณะเช่น แบ่งตามขนาดของ
กระบวนการ ขนาดหน่วยความจําที่ใช้ หรื อจํานวน ไอ/โอ โดยแต่ละคิวจะใช้อลั กอริ ธึมในการจัดตาราง
ตรงเวลาที่ต่างกัน เช่น งานเบื้องหน้าอาจจะใช้ การจัดตารางเวลาแบบ RR สําหรับงานเบื้องหลัง อาจจะ
ใช้การจัดตารางเวลาแบบ FCFS และยังสามารถจัดตารางเวลาระหว่างคิวแต่ละระดับได้ดว้ ย เช่ นจัด
ตารางเวลาของคิวคงที่ของแต่ละระดับ หรื อจัดตารางเวลาของคิวที่ให้เปลี่ยนละระดับได้ ตัวอย่างการ
จัดคิวแบบหลายระดับแบบคงที่ มี 5 คิว ดังรู ป 4.5

รูปที่ 4.5 แสดงการจัดตารางแบบแถวคอยหลายระดับ
1. คิวของกระบวนการระบบ
2. คิวของกระบวนการอินเตอร์แอคทีฟ
3. คิวของกระบวนการการแก้ไขอินเตอร์แอคทีฟ
4. คิวของกระบวนการแบท
5. คิวของกระบวนการนักศึกษา
จากรู ปที่ 4.5 คิวที่อยูด่ า้ นบนมีความสําคัญสู งกว่าคิวที่อยูด่ า้ นล่าง ดังนั้นกระบวนการที่อยูใ่ นคิว
ที่มีความสําคัญสู งกว่าจะได้รับการจัดสรรให้เข้าใช้ซีพียกู ่อน สําหรับอับกอริ ทึมนี้สนับสนุนการให้สิทธิ์
ก่อนด้วย เช่น ถ้ากระบวนการกําลังใช้งานซี พียู แต่มีกระบวนการใหม่เข้ามาในคิวที่มีระดับความสําคัญ
มากกว่ากระบวนการนี้จะต้องให้สิทธิ์ การใช้ซีพียู แก่กระบวนการใหม่ อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีปัญหา
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เรื่ องการรอของกระบวนการที่มีระดับความสําคัญตํ่า เพราะกระบวนการที่มีระดับความสําคัญสู งมีมาก
จึงได้ซีพียู ตลอดทําให้ไม่มีคิวสําหรับกระบวนการที่มีระดับความสําคัญตํ่า แนวทางจัดการอาจจะต้อง
มีการแบ่งสัดส่ วนเวลาการใช้ซีพียู ให้กบั แต่ละคิว เช่น ร้อละ 80 แบ่งให้กระบวนการเบื้องหน้า และใช้
การจัดตารางเวลาแบบ RR และร้อยละ 20 กระบวนการเบื้องหลังและใช้การจัดตารางเวลาแบบ FCFS
การจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับทีป่ รับได้ (Multilevel Feedback Queue Scheduling)
ปรกติ ในการจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับจะถูกกําหนดคิวไว้ถาวรในแต่ะระดับ ซึ่ งไม่
สามารถเคลื่ อนย้ายคิ วระหว่างระดับ ได้ แต่ ใ นการทํางานของระบบบางครั้ งต้องการความยืด หยุ่น
สําหรั บ การจัดการคิ วระหว่างระดับ โดยใช้วิธีก ารจัด ตารางเวลาแบบคิ วหลายระดับ ที่ ป รั บได้ คื อ
กระบวนการที่อยูใ่ นแต่ละคิวสามารถปรับระดับความสําคัญขึ้นหรื อลงระหว่างระดับได้ แนวความคิด
นี้ ส่วนใหญ่ แบ่ งระดับความสําคัญโดยใช้เขตซี พี ยู ถ้ากระบวนการใช้เวลาซี พียูมากเกิ นไปมันจะถูก
เคลื่ อ นย้า ยไปสู่ คิ ว ที่ มี ระดับ ความสํ าคัญ ตํ่า ลงมาได้ จะทําให้ ก ระบวนการที่ เป็ นเขต ไอ/โอ หรื อ
กระบวนการที่เป็ นพวกโต้ตอบมาก ๆ มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในคิวที่มีระดับความสําคัญสู งขึ้น ซึ่ งเป็ น
การป้องกันไม่ให้กระบวนการที่มีระดับความสําคัญตํ่าต้องรออยูใ่ นคิวนานเกินไป
ยกตัว อย่างการจัด ตารางเวลาแบบคิ ว หลายระดับ ที่ ป รั บ ได้มี คิ ว 3 คิ ว ดัง รู ป ที่ 4.6 เมื่ อ มี
กระบวนการเข้ามาในคิ วแรก จะได้รั บ การจัดสรรให้ ได้ใช้ซี พี ยู 1 เวลาควอนตัม 8 หน่ วยเวลา ถ้า
กระบวนการนี้ ทาํ ไม่เสร็ จในช่ วง 1 เวลาควอนตัม มันจะถูกลดระดับความสําคัญให้ไปอยู่ในคิวของ
ระดับตํ่าลงไปอีก 1 ระดับคือคิวที่ 2 กําหนดเวลาควอนตัม 16 หน่ วยเวลา แต่ถา้ ทําในคิวที่ 2 ไม่เสร็ จ
ในช่วง 1 เวลาควอนตัมอีก มันจะถูกลดระดับความสําคัญให้ไปอยูใ่ นคิวของ FCFS ถึงแม้เมื่อมันอยูใ่ น
คิว FCFS แล้วมันยังมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่คิวด้วนบนได้ ซึ่ งการทํางานแบบนี้ จะให้ความสําคัญกับ
กระบวนการที่ใช้เวลาซี พียูไม่เกิ น 8 หน่ วยเวลา ส่ วนกระบวนการที่ใช้เวลาซี พียู เกิ น 8 แต่ไม่เกิ น 24
หน่วยเวลาจะปรับลงมาอยูใ่ น คิว 2 และ FCFS
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รูปที่ 4.6 การจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับที่ปรับได้
โดยทัว่ ไปการจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับที่ปรับได้ ถูกกําหนดโดยตัวแปรดังต่อไปนี้
1. จํานวนของคิว
2. อัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลา สําหรับแต่ละคิว
3. วิธีการเพิม่ ระดับความสําคัญของคิวกระบวนการ
4. วิธีการลดระดับความสําคัญของคิวกระบวนการ
5. วิธีการนําเอา กระบวนการที่ตอ้ งการใช้ซีพียเู ข้ามาในคิว
การจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับที่ปรับได้เป็ นที่นิยมใช้ เพราะสามารถปรับระดับคิวของ
แต่ละกระบวนการได้เหมาะสมกับการควบคุ มการทํางานของคอมพิ วเตอร์ แต่ ยงั เป็ นการทํางานที่
ซับซ้อนมาก

การจัดตารางเวลาของมัลติโปรเซสเซอร์
สํ า หรั บ การจัด ตารางเวลาการใช้ ซี พี ยู ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเป็ นลัก ษณะของระบบที่ มี
โปรเซสเซอร์เดียว แต่ถา้ จะจัดตารางเวลาการใช้งานหลาย ๆ ซี พียู ระบบปฏิบตั ิจะต้องมีความซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งได้มีการทดลองมาเป็ นนานหลาย ๆ วิธี ยังไม่มีการสรุ ปว่าวิธีไหนแบบไหนดีที่สุด แต่ยงั มี
วิธีที่พอเป็ นไปได้ และมีการใช้กนั แพร่ หลายสําหรับในที่น้ ีจะกล่าวถึงแนวทางเท่านั้น
การจัดตารางเวลาของมัลติ โปรเซสเซอร์ (Multiple Processor Scheduling) ปั จจัยหลักที่ ตอ้ ง
คํานึ งถึง คือชนิ ดของซีพียู หรื อโปรเซสเซอร์ ซึ่งอาจจะเป็ นระบบชนิดเดียวกัน (Homogeneous System)
หรื อระบบต่างชนิ ดกัน (Heterogeneous System) ถ้าโปรเซสเซอร์ ต่างชนิ ดกันจะมี ขอ้ กําหนดในการ
จัดการที่ต่างกันแต่ละโปรเซสเซอร์ จะมีคิวของมันเองและมี อลั กอริ ธึมการจัดตารางเวลาการใช้ซีพียู
ของมันเอง กระบวนการที่จะเข้าประมวลผลที่ซีพียจู ะต้องเป็ นกระบวนการที่ทาํ งานบนโครงสร้างนั้น
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ได้ สามารถสื่ อสารกันได้ การประมวลผลมันจะทําได้บนครื่ องประเภทเดียวกันเท่านั้น เช่นโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมาบนเครื่ อง CDC จะประมวลผลที่เจาะจงเฉพาะบนเครื่ อง CDC เท่านั้น ไม่สามารถนําไป
ประมวลผลบนเครื่ อง IBM ได้ ดังนั้นแต่ละโปรเซสเซอร์สามารถกําหนดตารางเวลาด้วยตัวเอง
ถ้าโปรเซสเซอร์เหมือนกันมันจะสามารถดําเนิ นการกระบวนการจํานวนมากมาย โดยให้แต่ละ
โปรเซสเซอร์ โหลดกระบวนเข้ามาจัดคิวสําหรับแต่ละโปรเซสเซอร์เอง ในการจัดการแบบนี้ อาจะมีบาง
โปรเซสเซอร์ ว่างไม่มีคิวของกระบวนการเข้ามาประมวลผลเลย ในขณะที่โปรเซสเซอร์อื่น ๆ มีคิวของ
กระบวนการเข้ามามากมาย เพื่อป้ องกันสถานการณ์ แบบนี้ เราจะใช้วิธีการให้กระบวนการทั้งหมด
โหลดเข้ามาในคิวพร้อมที่เป็ นส่ วนกลางร่ วมกันจากนั้นจึงให้มี โปรเซสเซอร์ หนึ่ งเครื่ องที่ทาํ หน้าที่ใน
การจัด ตารางเวลาคิ วต่ าง ๆ เหล่ านั้น แจกไปยังแต่ โปรเซสเซอร์ ที่ มี อยู่ การจัด การแบบนี้ เรี ยกว่าจัด
โครงสร้างแบบนายกับบ่าว (Master-Slave)
ในรู ปแบบนั้นการจัดตารางเวลาที่เป็ นแบบหลายโปรเซสเซอร์ ในคอมพิวเตอร์ บางระบบมีการ
พัฒนาโครงสร้างให้มีซีพียู แยกออกมาระหว่างงานในระบบเช่น ให้มีโปรเซสเซอร์ สาํ หรับจัดการเวลา
และจัดการระบบอื่น ๆ แยกออกจากงานไอ/โอ ต่าง ๆ และงานที่เป็ นของผูใ้ ช้ ซึ่ งการแยกโปรเซสเซอร์
ทํางานนี้ ทําให้ระบบปฏิ บตั ิ การมี ความซับซ้อนน้อยลงเพราะจะมี ซีพี ยูเพี ยงตัวเดี ยวที่ ใช้ขอ้ มู ลของ
ระบบปฏิบตั ิการสําหรับการควบคุม ส่ วนโปรเซสเซอร์ ตวั อื่น ๆ จะทําหน้าที่ในการเข้าถึงเฉพาะผูใ้ ช้
ภายนอกเท่านั้น ทําให้ระบบทํางานได้มีประสิ ธิภาพมากขึ้น

การวัดประเมินอัลกอริธึม
จากอัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่ งมีหลายวิธี อย่างไรก็ตามการเลือก
อัลกิริทึมการจัดตารางเวลาของการเข้าใช้ซีพียู มันจะต้องเหมาะสมเฉพาะกับแต่ละระบบ นัน่ คือแต่ละ
อัลกิริทึมมีตวั แปรมากมายที่ต่างกันทําให้การเลือกใช้อลั กิริทึมที่ดีที่สุดนั้นทําได้ยาก
ปั ญ หาแรกที่ ต ้อ งคํานึ ง ถึ งคื อ การกําหนดกฏเกณฑ์ เพื่ อ ใช้ใ นการเลื อ กอัล กิ ริ ทึ ม ซึ่ งเราจะ
พิจารณาตามข้อที่ควรพิจารณาเพื่อใช้ในการเลือกใช้อลั กอริ ธึมที่ดีที่สุด โดยมีกฏเกณฑ์ที่ใช้พิจาณา คือ
การใช้ประโยชน์ซีพียู (CPU Utilization) ผลผลิต (Throughput) เวลาทั้งหมด (Turnaround Time) เวลา
รอ (Waiting Time) เวลาตอบสนอง (Response Time) เพื่ อ เลื อ กอัล กิ ริ ทึ ม ที่ ดี ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ของ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกฎเกณฑ์เหล่านี้ นอกจากนี้อาจจะรวมถึงการวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
- เพิ่มการใช้ประโยชน์ซีพียูให้ได้มากที่สุด ภายใต้ขอ้ จํากัดเวลา เวลาสนองกลับต้องน้อย
ที่สุด โดยใช้เวลาสู งที่สุดคือไม่เกิน 1 วินาที หรื อ
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- เพิ่มผลลัพธ์จากการทํางานให้ได้มากที่ สุด นั่นคือเวลาที่ วนรอบเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับ
เวลาที่ใช้ประมวลผลอย่างพอดี
การกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัลกอริ ธึมที่ดีที่สุดนั้นเป็ นเรื่ องยาก เพราะเราไม่ทราบ
แน่ นอนว่าความต้องการที่แท้จริ งทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ แต่ละระบบเป็ นอย่างไร สิ่ งที่เราทําได้คือ
สมมุ ติ ค วามต้อ งการของคอมพิ ว เตอร์ ต ามที่ เราพอจะทราบได้ และกําหนดตามเกณฑ์ ที่ ใช้ในการ
พิจารณา จากนั้นจึงมาเรี ยนรู ้ว่ามีวิธีการในการเปรี ยบเทียบในการอัลกอริ ธึมที่ดีที่สุด ซึ่ งบางครั้งอาจจะ
มีบางปัจจัยที่เรามองข้ามไปก็ได้
การสร้ างแบบจําลองตามทีก่ าํ หนด (Deterministic Modeling)
การเลืกใช้อลั กอริ ธึม จะใช้วิธีการประเมิลผลจาการวิเคราะห์ (Analytic Evaluation) คือจะนํา
อัลกอริ ธึมต่าง ๆ และรายละเอีดของงาน มาทําการคํานวณหาค่าเชิงตัวเลขจากผลการทํางานของแต่ละ
อัลกอริ ธึมเพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกัน
ตัวอย่างเช่น สมมุติเรามีงานที่ตอ้ งทําในระบบ 5 กระบวนการโดยทุกกระบวนการเข้ามาถึง ณ
เวลาที่ 0 ตามลําดับ และมีขอ้ มูลเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียูของแต่ละกระบวนการ มีหน่ วยเวลาเป็ นมิลลิวินาที
(10 -3 วินาที) ดังนี้
กระบวนการ
เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
P1
10
P2
29
P3
3
P4
7
P5
12
จะทําการพิ จ ารณาอัล กอริ ธึ ม 3 แบบคื อ FCFS SJF และ RR (กําหนดเวลาควอนตัม = 10
มิลลิวินาที) จะทําการพิจารณาว่าอัลกอริ ธึมใด จะให้เวลารอเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้
สําหรับ วิธีคิด FCFS จัดตารางเวลาการประมวลผลคือ
P1
0

P2
10
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39

P4
42

P5
49
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เวลาที่รอสําหรับแต่ละกระบวนการคือ P1 รอ 0 มิลลิวินาที P2 รอ 10 มิลลิวินาที P3 รอ 39
มิลลิวินาที P4 รอ 42 มิลลิวินาที และ P5 รอ 49 มิลลิวินาที
คํานวณหาเวลาที่รอเฉลี่ยคือ (0+10+39+42+49)/5 = 28 มิลลิวินาที
สําหรับวิธีคิดแบบ SJF แบบไม่ให้สิทธิ์ก่อน จัดตารางเวลาการประมวลผลคือ
P3
0

P4
3

P1

P5

10

20

P2
32

61

เวลาที่ รอของแต่ ละกระบวนการคือ คือ P1 รอ 10 มิ ลลิวินาที P2 รอ 32 มิ ลลิ วินาที P3 รอ 0
มิลลิวินาที P4 รอ 3 มิลลิวินาที และ P5 รอ 20 มิลลิวินาที
คํานวณหาเวลาที่รอเฉลี่ยคือ (10+32+0+3+20)/5 = 13 มิลลิวินาที
สําหรับวิธีแบบ RR เริ่ มต้น P1 ดําเนินการ 1 เวลาควอนตัม 10 มิลลิวินาทีแล้วให้สิทธิ์ P2 ดําเนินการต่อ
P1 จะถูกนําไปใส่ ขา้ งหลังสุ ดของคิว ดังนี้
P1
0

P2
10

P3
20

P4
23

P5
30

P2
40

P5
50

P2
52

เวลาที่ ร อของแต่ ล ะกระบวนการคื อ P1 รอ 0 มิ ล ลิ วิ น าที P2 รอ 32 มิ ล ลิ วิ น าที P3 รอ 20
มิลลิวินาที P 4 รอ 23 มิลลิวินาที และP5 รอ 40 มิลลิวินาที
คํานวณหาเวลาที่รอเฉลี่ยคือ (0+32+20+23+40)/5 = 23 มิลลิวินาที
จากผลการคํานวณเวลาที่ รอโดยเฉลี่ ยของแต่ละอัลกิ ริทึม จะเห็ นได้ว่าผลลัพธ์ของวิธี SJF น้อยกว่า
ครึ่ งหนึ่งของเวลาที่รอเฉลี่ยของ FCFS ส่ วน RR ให้ค่าปานกลาง
การเลือกอัลกอริ ธึมด้วยวิธีการสร้างแบบจําลองตามที่กาํ หนด เป็ นวิธีที่ง่ายและเร็ ว ผลลัพธ์ที่
ได้มีค่าเป็ นตัวเลขที่แน่นอนตามอัลกอริ ธึม ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์อาจจะไม่เป็ น
จริ งเสมอไปสําหรับการทํางานจริ ง เนื่ องจากอินพุตเป็ นเพียงข้อมูลสมมุติ และมีจาํ นวนน้อย ในการ
ทํางานจริ งข้อมูลเล่านี้ ไม่สามารถประเมินแทนข้อมูลจริ งได้ แต่สาํ หรับระบบที่ไม่ยงุ่ ยากซับว้อนมาก
การคํานวณจากข้อมูล หลาย ๆ ครั้ง อาาจะทําให้พอจะประเมินได้วา่ จะเลือกใช้อลั กอริ ธึมไหน
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แบบจําลองคิว (Queuing Models)
กระบวนการที่เข้ามาขอใช้ซีพียูมีมากมายมากในแต่ละวัน แต่ละงานจะมีคุณสมบัติที่แตกต่าง
กัน เราอาจจะสามารถดาคการณ์การทํางานของกระบวนการนั้น ๆ จากการกระจายเวลาการเข้าใช้ซีพียู
หรื อการใช้ ไอ/โอ ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการออกแบบการสร้างคิวได้โดย ผลลัพธ์ออกมาได้สูตรหาค่า
ทางคณิ ตศาสตร์ การอ้างถึงความเป็ นได้ของการกระจายเวลาการใช้ซีพียู เช่นดียวกับการกระจายเวลา
เมื่อกระบวนการเข้ามาถึงในระบบ สิ่ งเเหล่านี้ มนั สามารถคํานวณหาระดับค่าเฉลี่ยของการใช้ประโยขน์
ซีพียู ผลลัพธ์ของการทํางาน เวลารอเฉลี่ย และอื่น ๆ ของอัลกอริ ธึมทั้งหมด
สําหรับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นแบบเครื อข่ายของเครื่ องเซิ ฟต์เวอร์ แต่ละเครื่ องมีการจัดคิว
ของ กระบวนการในการขอใช้ซีพียทู ี่เครื่ องเซิฟต์เวอร์เอง มีคิวพร้อมของมีคิวของระบบไอ/โอ และคิว
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของมันเอง การรู ้อตั ราการใช้บริ การ (Service Rates) แต่ละโหนดของเครื อข่าย และรู ้
เวลาที่ งานต่ าง ๆ ในคิ วต้องใช้ เราสามารถคํานวณหาค่ าที่ ต อ้ งการต่ าง ๆ ได้เช่ น การใช้ป ระโยชน์
(Utilization) ความยาวเฉลี่ยของคิว เวลารอเฉลี่ยและอื่น ๆ เราเรี ยกว่า การวิเคราะห์การเข้าคิวเครื อข่าย
(Queuing-etwork Analysis)
ตัวอย่างสมมุติให้ N คือความยาว คิวเฉลี่ย ยกเว้นกระบวนการที่กาํ ลังดําเนิ นการอยู่ ให้ W คือ
เวลาที่ ร อเฉลี่ ย ในคิ ว และให้  คื อ เเวลาฉลี่ ย สํ า หรั บ กระบวนการใหม่ ที่ เข้า มาในคิ ว เช่ น 3
กระบวนการ ต่อวินาที เราสามารถคํานวณหาได้ว่าเวลาที่ กระบวนการรอ W มี งานใหม่เข้ามาเฉลี่ย
จํานวน  จะได้ เวลาซึ่งกระบวนการรอในคิวคือ  * เวลาที่รอเฉลี่ย W ถ้ามีกระบวนการใหม่จะเข้า
มาในคิวระบบสมํ่าเสมอแล้วจํานวนของกระบวนการที่ออกจากคิวระบบสมํ่าเสมอเท่ากับจํานวนของ
กระบวนการ ที่เข้ามาด้วยจะได้ N =  * W
สมการนี้ เรี ยกว่า สู ตรของลิตเทิล (Little’s Formula) ซึ่ งเป็ นประโยชน์มากเพราะสามารถใช้กบั
อัล กอริ ธึ ม ใด ๆ ก็ ไ ด้ และเราสามารถใช้สู ต รนี้ เพื่ อ คํา นวณ 1 ใน 3 ตัว แปร ถ้าเรารู ้ 2 ตัว ที่ เหลื อ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู ้ว่า 7 กระบวนการ มาถึงทุก ๆ นาที (โดยเฉลี่ย) และมี 14 กระบวนการอยูใ่ นคิว
แล้วเราสามารถคํานวณเวลาที่รอเฉลี่ยต่อกระบวนการได้ เป็ น 2 วินาที
การวิเคราะห์คิวเป็ นประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบการอัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาได้อย่างมาก
แต่มนั ยังมี ขีดจํากัด ที่ ไม่สามารถคํานวณระดับชั้นของอัลกอริ ธึมได้ และปั ญหาการหาค่าเฉลี่ ยของ
ระบบการจายต่าง ๆ เนื่ องจากระบบค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นการหาค่าเฉลี่ยสําหรับระบบการกระจาย
อาจจะให้ผลที่ไม่ถูกต้องนักเป็ นเพียงค่าประมาณเท่านั้น
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การจําลองระบบ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ก ารประเมิ น ว่ า อัล กอริ ธึ ม การจัด ตารางเวลาใดดี ก ว่ า กัน เราสามารถใช้วิ ธี ก าร
จําลองระบบ (Simulations) ซึ่ งวิธีน้ ี จะสามารถนําไปสู่ การเขียนโปรแกรมแบบจําลองของระบบต่าง ๆ
ในคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีโครงสร้างข้อมูลซอฟต์แวร์ การแสดงส่ วนประกอบหลักของระบบการจําลอง
มีการแสดงตัวแปรและค่าของตัวแปรนี้ ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบการจําลองเพื่อแก้ไขสถานะการทํางาน
ของระบบ (System State) รวมทั้งประมวลผลสถิ ติ ก ารบ่ งบอกถึ งขั้น ตอนวิ ธี (Indicate Algorithm)
ต่าง ๆ ทั้งแสดงผลให้เห็นผลการทํางานและเก็บบันทึกไว้เป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนาต่อไป
ข้อมูลการสําหรับการจําลองระบบ สามารถได้มาหลายวิธี โดยทัว่ ไปได้มาจากการสุ่ มจากการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ เองโดยใช้ขอ้ มูลของกระบวนการ, เวลาการใช้ซีพียู การเข้า-ออกระบบ และ
การกระจายการทํางานตามโหนดต่าง ๆ ความน่ าจะเป็ นของการประมวลผลแบบกระจายอาจจะถูก
คํานวณให้ค่าในเชิ งคณิ ตศาสตร์ หรื อค่าจากการสังเกต ถ้าการประมวลผลแบบกระจายกําหนดค่าเชิ ง
ประจัก ษ์ข องระบบตามความเป็ นจริ งโดยดู จ ากผลลัพ ธ์ ดังนั้ นจากข้อ มู ล ตามความเป็ นจริ งของ
เหตุการณ์ในระบบจริ งของระบบกระจายนี้สามารถถูกใช้เพื่อการสร้างแบบจําลองระบบได้
อย่างไรก็ ต ามการตัว ขับ เคลื่ อ นการจํา ลองระบบแบบกระจาย อาจจะมี ค วามคลาดเคลื่ อ น
เนื่ องจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ ในระบบการกระจายไม่ต่อเนื่ องกัน การแสดงความถี่ของ
เหตุการณ์ซ่ ึ งมีมากมายไม่สามารถแสดงได้ท้ งั หมด อาจจะแก้ปัญหาโดยการใช้เทปบันทึกร่ องรอยของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งไว้ ทั้งหมดเพื่อนําไปใช้ได้ต่อไป
การสร้ างแบบจําลองระบบเพื่ อเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ธึมต้องใช้เวลามาก เพราะต้องใช้ขอ้ มู ล
สํ า หรั บ การจํา ลองระบบที่ มี ร ายละเอี ย ดมาก และขึ้ นกับ ผู ้พ ัฒ นาแบบจํา ลองระบบถ้า จะสร้ า ง
แบบจําลองระบบที่มีรายละเอียดมากก็จะเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมากและเสี ยเวลามาก ซึ่ งต้องพิจาณาถึงควม
คุม้ ค่าควบคู่กนั

การดําเนินงานจริง
การสร้างแบบจําลองระบบเป็ นวิธีการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ธึมการจัดตารางเวลาได้อย่างดี แต่
ต้องนํามันไปใช้ในระบบปฏิบตั ิการจริ งเพื่อให้เห็นการทํางานจริ ง การวัดประเมินจริ งภายใต้เงื่อนไขที่
กระทําจริ ง ๆ ของอัลกอริ ธึม
อัลกอริ ธึมการประเมินคือประเมินสภาพแวดล้อมที่จะใช้เปลี่ยนแปลงในการเขียนโปรแกรม
ใหม่ และชนิ ดของปั ญหาการแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ซึ่ งจะมีตวั แปรหรื อปั จจัยของสภาพแวดล้อม
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ค่อนข้างมาก เป็ นเหตุผลหนี่ งที่ ทาํ ให้วิธีน้ ี ไม่นิยมใช้ นอกจากความยุ่งยากซับซ้อนแล้วยัง ต้องเขียน
โปรแกรมสํ า หรั บ ประเมิ น อัล กอริ ธึ ม แต่ ล ะแบบ ซึ่ งต้อ งใช้เวลาและค่ า ใช้จ่ ายสู ง มาก หรื อ บาง
อัลกอริ ธึมอาจจะต้องหาฮาร์ดแวร์ใหม่
ยกตัวอย่างเช่น ระบบรายงานโดยอัตโนมัติที่ออกแบบทดลองในการแยกประเภทกระบวนการ
แบบไม่ โต้ตอบอัตโนมัติ (Noninteractive) โดยดู ที่ผลรวมของไอ/โอ ถ้ากระบวนการไม่ นําเข้าหรื อ
ส่ งออกในช่วงเวลา 1 วินาที มันจะให้สิทธิ งานไม่โต้ตอบอัตโนมัติ และมันถูกเคลื่อนย้ายสู่ คิวที่มีระดับ
ความสําคัญ ตํ่ากว่า และงานไม่ โต้ต อบอัต โนมัติ คื อโปรแกรมเมอร์ ท าํ การพิ ม พ์ต ัว อัก ษรใด ๆ ใน
ช่วงเวลาน้อยกว่า 1 วินาที ผลการทํางานระบบให้ลาํ ดับความสําคัญสู งกับโปรแกรมของเขา จึงได้ผลที่
แสดงออกจากการพิมพ์อกั ษรใด ๆ ของโปรแกรมเมอร์
ความยืด หยุ่น สํา หรั บ อัล กอริ ธึ ม การจัด ตารางเวลา คื อ คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
อัลกอริ ธึม โดยผูค้ วบคุ ม ระบบได้ ซึ่ งอาจจะปรั บ เปลี่ ยนในขณะทํางาน หรื อช่ วงเปิ ดเครื่ องเท่ านั้น
โดยทั่ว ไปการทําให้ ค อมพิ ว เตอร์ ใด ๆ สามารถปรั บ เปลี่ ย นอัล กอริ ธึ ม ได้ เป็ นสิ่ ง ที่ ต ้อ งการของ
คอมพิวเตอร์ ทุกระบบ เพราะในแต่ละวันมีงานจํานวนมากที่ตอ้ งการระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างกัน
มาก แต่ปัจจุบนั มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบปฏิบตั ิการได้ยงั มีนอ้ ย

ปฏิบัตกิ ารทื่ 4
1. ให้นกั ศึกษาเขียนโปรแกรมการหาเวลาการรอเฉลี่ยและเวลาการใช้เฉลี่ยของแต่ละกระบวนการ
โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบฝึ กหัดข้อ 6 หรื อ 7 หรื อ 8 ให้ใช้อลั กอริ ธึม FCFS, SJF แบบ preemptive,
SJF แบบ non-preemptive, Priority แบบ preemptive , Priority แบบ non-preemptive และ
แบบ RR กลุ่มละ 1 อัลกอริ ธึม โดยวิธีการจับฉลากเลือกอัลกอริ ธึม หรื อวิธีการตกลงกัน
2. ทุกกลุ่มนําผลการทํางานของแต่ละโปแกรมมานําเสนอ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
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คําถามท้ ายบท
1. ขณะที่กระบวนการกําลังดําเนินการใน CPU การจัดการของตารางเวลาของ CPU อาจจะเกิด
เหตุการณ์การเปลี่ยนสถานะของกระบวนการ หรื อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ อย่างไรบ้าง
2. การเลือกใช้อลั กอริ ธึมสําหรับการจัดตารางเวลาการของการเข้าใช้ซีพียู เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ควรพิจารณาจากกฎเกณฑ์อะไรบ้าง
3. การวัดประเมินอัลกอริ ธึม (Algorithm Evaluation) พิจารณาจากอะไรบ้าง
4. การจัดตารางเวลาแบบวนรอบ (Round-Robin Scheduling) มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร
5. การจัดตารางเวลาแบบคิวหลายระดับที่ปรับได้ (Multilevel Feedback Queue Scheduling) มีขอ้ ดี
ข้อเสี ยอย่างไร
6. จงหาเวลาการรอเฉลี่ยและเวลาการใช้เฉลี่ยโดยใช้อลั กอริ ธึม ลําดับความสําคัญ แบบแบบให้สิทธิ์
ก่อน โดยพิจารณาชุดข้อมูลของ กระบวนการ 4 กระบวนการ ทุกกระบวนการเข้ามาถึงระบบที่เวลา
0 ตามลําดับของเลขประจําโปรเซส เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู มีหน่ วยเป็ น มิลลิวินาที (10 -3 วินาที) และ
ลําดับความสําคัญของกระบวนการ ดังนี้
กระบวนการ
เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
ลําดับความสําคัญ
P1
8
4
P2
2
1
P3
1
3
P4
3
1
P5
1
2
7. จงหาเวลาการรอเฉลี่ยและเวลาการใช้เฉลี่ยโดยใช้อลั กอริ ธึมการจัดตารางเวลาแบบงานสั้นสุ ด
ได้ก่อน แบบแบบให้สิทธิ์ ก่อน โดยพิจารณาชุดของกระบวนการ 4 กระบวนการที่ขอใช้ซีพียู
ตามลําดับของการเข้าถึงระบบ กับเวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู มีหน่วยเป็ นมิลลิวินาที (10 -3 วินาที)
กระบวนการ เวลาที่เข้าถึงระบบ เวลาที่ตอ้ งใช้ซีพียู
P1
0
5
P2
1
7
P3
2
6
P4
2
2
ระบบปฏิบตั ิการ
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8. จงหาเวลาการรอเฉลี่ ยและเวลาการใช้เฉลี่ ยโดยใช้อลั กอริ ธึม RR จัดตารางเวลาการทํางาน
ให้ กับ ทุ ก ๆ กระบวนการได้เข้า ใช้ซี พี ยู ค รั้ งละ 2 เวลาควัน ตัม ซึ่ งมี 4 กระบวนการ ทุ ก
กระบวนการมาถึ ง ระบบ ณ เวลาที่ 0 และมี เวลาที่ ต ้อ งใช้ ซี พี ยู (Burst Time) ของแต่ ล ะ
กระบวนการมีหน่วยเป็ น มิลลิวินาที (0 -3 วินาที) ดังนี้
กระบวนการ

ระบบปฏิบตั ิการ

เวลาต้องใช้ซีพียู

P1

12

P2

5

P3
P4

3
4
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