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บทคัดย่อ

1. บทนำ

บ ท ค ว า ม วิ จั ย นี ้ น า เ ส น อ วิ ธี ก า ร จั ด ต า ร าง ง า น ใ น
ระบบปฏิ บัติการแบบเวลาจริ งบนหน่ วยประมวลผลชนิ ดหลาย
แกน โดยพัฒนาต้ นแบบจาก Micrium μC/OS-III ให้ สามารถ
ทางานบนหน่ วยประมวลผลชนิ ดหลายแกน ได้ ทาการทดสอบ
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการทางานบนหน่ วยประมวลผลชนิ ด
แกนเดี ย วกั บ หน่ วยประมวลผลชนิ ดสองแกน พบว่ ามี
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบนหน่ วยประมวลผลชนิ ด สองแกน
เพิ่มขึน้ 181 เปอร์ เซ็นต์
คำสำคัญ: การจัดตารางงาน, ระบบปฏิบตั ิการ, หน่วย
ประมวลผลชนิดหลายแกน.
Abstract
This research developed a prototype of a scheduler in
Real-Time

Operating

Systems

on

multiple

core

microprocessors. Micrium μC/OS-III has been modified
to support multiple core

microprocessors.

The

experiment is carried out to compare the performance of
running tasks on single core and multiple core
microprocessors. The result shows that the efficiency is
increased by 181 percents on a dual core processor.
Keyword: task scheduling, operating systems, multicore
computing.

ระบบปฏิ บตั ิ การแบบเวลาจริ ง (Real-Time Operating
Systems) เป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ เ น้น เวลาในการท างานและ
การตอบสนองการทางาน ใช้เวลาเป็ นตัววัดประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ นิยมนาไปใช้ในซอฟต์แวร์แบบระบบฝังตัว (Embedded
Systems) ซึ่ งใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในหลายอุ ต สาหกรรม ทั้ ง
อุปกรณ์ในยานพหานะ เครื่ องควบคุมต่างๆ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทั้ง
ภายในบ้าน ภายในสานักงานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ปั จ จุ บันระบบฝั ง ตัวมี แนวโน้มการใช้ห น่ ว ยประมวลผล
หลายแกน (Multiple Core Microprocessor) เพิ่มมากขึ้น [1]
เพราะหน่ ว ยประมวลผลชนิ ดหลายแกนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพการ
ทางานที่ดีกว่าหน่วยประมวลผลชนิ ดแกนเดี ยว (Single Core
Microprocessor)
ดั ง นั้ นจึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ ต ้อ งพัฒ นา
ระบบปฏิบตั ิการแบบเวลาจริ งให้ใช้งานบนหน่ วยประมวลผล
หลายแกนเช่นกัน
งานวิจยั นี้ได้เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ Micrium μC/OS-III
[3] เป็ นต้นแบบ เพราะเป็ นระบบปฏิบต
ั ิการที่นิยมและถูกใช้ใน
หน่วยประมวลผลหลากหลายสถาปั ตยกรรม เป็ นโอเพนซอร์ ส
สาหรั บ การศึ กษาและยัง ไม่ มี ส่ ว นสนับ สนุ น การท างานบน
หน่วยประมวลผลหลายแกน
งานวิจยั จึงเสนอวิธีการจัดตารางงานบนหน่วยประมวลผล
หลายแกนโดยได้พฒั นาระบบปฏิบตั ิการ Micrium μC/OS-III
ให้สามารถทางานหน่วยประมวลผลที่ มีจานวนหลายแกน เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและให้มีการใช้ทรั พยากรอย่า ง
คุม้ ค่า

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 หน่ วยประมวลผลชนิดหลำยแกน
หน่วยประมวลผลแบบหลายแกน [2] คือหน่วยประมวลผล
ที่มีการรวมหน่วยประมวลผลกลางมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป เข้ารวม
เป็ นแกนของหน่ ว ยประมวลผลกลาง จึ ง ท าให้ ห น่ ว ย
ประมวลผลแบบหลายแกนมีการประมวลผลที่มีประสิ ทธิ ภาพดี
ขึ้ น สามารถแบ่ ง สถาปั ต ยกรรมของหน่ ว ยประมวลผลชนิ ด
หลายแกนเป็ นหน่วยประมวลผลหลายแกนชนิ ดแกนไม่ต่างกัน
(Heterogeneous) คื อ มี ล ก
ั ษณะของแต่ละแกนไม่เหมื อนกัน
และหน่ ว ยประมวลผลชนิ ดหลายแกนแบบเหมื อ นกั น
(Homogeneous) คื อ หน่ ว ยประมวลผลกลางที่ แ ต่ ล ะแกนมี
ลักษณะเหมือนกัน โดยทุกหน่วยประมวลผลสามารถทางานใน
ลักษณะที่เหมือนกันได้
ง า น วิ จั ย นี้ พั ฒ น า บ น ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล S2 : A
Hypothetical 32-bit Processor Version 3 [7] เป็ นหน่ วย
ประมวลผลชนิ ดสองแกน ที่ ถูกจาลองขึ้นเพื่อใช้ในการศึ กษา
โดยมี ล ัก ษณะเป็ นหน่ ว ยประมวลผลชนิ ด สองแกนแบบ
เหมือนกันและมีโปรแกรมจาลองแบบการทางาน รวมถึงการ
จ าลองสั ญ ญาณการขัด จั ง หวะและการตั้ง เวลาในหน่ ว ย
ประมวลผล
2.2 Micrium μC/OS-III
ระบบปฏิ บัติ ก าร Micrium μC/OS-III [3] เป็ น
ระบบปฏิบตั ิการแบบให้สิทธิ์ ก่อน (Pre-emptive Real-Time
Kernel) เริ่ ม พัฒนาขึ้ นปี ค.ศ. 2009 โดยใช้ภาษา C ในการ
พัฒนาเป็ นหลักและมีการใช้ภาษา Assembly ในบางส่วน
การก าหนดระดั บ ความส าคั ญ ( Assigning
Task
Priorities) ใช้ค่าลาดับความสาคัญ งานสาคัญมากจะมี ค่าน้อย
จะได้ทางานก่อน ส่ วนงานสาคัญน้อยจะมีค่าลาดับความสาคัญ
มาก จ านวนงานทั้ง หมดถู ก ก าหนดไว้ก่ อ นเริ่ ม ท างานต้อ ง
กาหนดขนาด Stack เพื่อ ใช้เ ก็บ CPU Registers และ
Floating-Point Unit (FPU) Registers โครงสร้างข้อมูลเพื่อ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละส่วนงานว่า Task Control Blocks
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ภำพที่ 1: ตาราง Ready List Pointers
การเก็บรายการส่ วนงานหรื อเรี ยกว่า รายการสถานะพร้อม
ทางาน (The Ready List) ซึ่ งมีสองส่ วนคือ Bitmap Priority
Levels ใช้บอกระดับความสาคัญ ที่ พร้ อมทางานและ ตาราง
Ready List Pointers ใช้เก็บตาแหน่ ง Pointers ของ Task
Control Blocks ของส่ ว นงานที่ มี ส ถานะพร้ อ มท างาน
ลักษณะของตาราง Ready List Pointers แสดงในภาพที่ 1 [3]
ในแต่แถวแยกตามลาดับความสาคัญ โดยมีค่า Entries เป็ น
จานวนส่ วนงานที่ มีสถานะพร้อมทางานในระดับความสาคัญ
นั้น ๆ มี TailPtr และ HeadPtr เป็ น Pointers สาหรั บ ชี้
ตาแหน่ง Task Control Blocks ในลิสต์
เครื่ องมือจัดการทรัพยากร (Resource Management) หรื อ
จัดการข้อมูลที่ใช้งานร่ วมกันระหว่างส่ วนงาน สามารถใช้งาน
เซมาฟอร์ (Semaphores) การปิ ดและเปิ ดสัญญาณขัดจังหวะ
2.3 กำรจัดตำรำงงำน
การจัด ตารางงาน คื อการทาการเลือกส่ วนงานเพื่อทางาน
ตามความเหมาะสมหรื อตามลาดับความส าคัญของส่ วนงาน
เพื่ อ ให้ ร ะบบมี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยการจั ด ตารางาน ใน
ระบบปฏิ บัติการ Micrium μC/OS-III ใช้การจัดตารางงาน
แบบให้สิทธิ์ ก่อน (Pre-Emptive Scheduling) และใช้การจัด
ตารางงานแบบวนรอบ (Round-Robin Scheduling) ทางาน
ในส่วนงานที่มีระดับความสาคัญของส่วนงานเท่ากัน ซึ่ งการจัด
ตารางงานทั้งสองแบบในระบบปฏิ บัติการนี้ ยงั ไม่สนับสนุ น
การทางานบนหน่วยประมวลผลชนิดหลายแกน

การจัดตารางงานสาหรับทางานบนหน่วยประมวลผลชนิ ด
หลายแกน จึงต้องเพิ่มส่ วนการตัดสิ นใจสาหรับเลือกส่ วนงาน
ว่าจะใช้แกนประมวลผลใด [4,5,6]
Diana Bautista [4] มี ก ารท าการเลื อ กแกนหน่ ว ย
ประมวลผลจากการพิจารณาค่าจาก λ คือค่าอัตราส่ วนงานต่อ
เวลา หรื อ 1/λ เป็ นเวลาที่ ห นึ่ ง ส่ ว นงานใช้บ นแกนหน่ ว ย
ประมวลผล โดยพิจารณาเลือกแกนหน่ วยประมวนผลที่ มีการ
ถูกใช้งานน้อยกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดพลังงานบน
หน่วยประมวลผล
James Mistry [5] ทาการจัดตารางงานจากความสัมพันธ์
แกนประมวลผล (Core Affinity) และระดับความสาคัญของ
ส่วนงาน โดยให้เลือกส่ วนงานที่มีระดับความสาคัญสู งสุ ดและ
มีความสัมพันธ์กบั แกนประมวลผลก่อน
Nicolas Navet [6] ทาการเลือกแกนหน่ วยประมวลผลโดย
ใช้ค่ า การใช้ป ระโยชน์ ข องแกนหน่ ว ยประมวลผล (CPU
Utilization Rate) โดยพิจารณาจากกลุ่มของส่ วนงานที่ ผ่านการ
แบ่งแยกการพิจารณาความเกี่ ยวข้องกับแกนหน่วยประมวลผล
แล้ว
ทั้ง 3 งานวิจยั แสดงการจัดการตารางงานที่แตกต่างกันและ
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของตัวจัดตารางงานต่อระบบ

3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.
การออกแบบ, 2. การพัฒนาระบบ, 3. การทดสอบระบบ
3.1 กำรออกแบบ
ออกแบบการจัดตารางงานให้ตวั จัดการตารางงานทาหน้าที่
เลื อ กส่ วนงานที่ เ หมาะสมท างานบนแต่ ล ะแกนหน่ ว ย
ประมวลผล แนวความคิดหลักคือกระจายงานให้ทวั่ ถึง ไม่ให้มี
แกนใดอยู่วา่ ง ข้อสมมุติฐานเบื้ องต้นคือเมื่อให้งานกับแกนใด
ไปแล้ว จะไม่ มี ก ารย้า ยงานไปแกนอื่ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ร ะบบ
ตอบสนองในเวลาจริ งได้เช่นเดิม จานวนงานทั้งหมดถูกกาหนด
ไว้ก่อนเริ่ มงานแล้ว ตามข้อกาหนดเดิ มของระบบปฏิ บัติการ
Micrium μC/OS-III

การกระจายงานต้องทราบภาระงานของทุกแกนก่อน ตัววัด
ที่ใช้บอกภาระงานคือ จานวนงานในรายการพร้อมทางานของ
แกนนั้น ๆ จากจานวนงานที่ กาลังทางานอยู่แต่ละแกนหน่ วย
ประมวลผล โดยจะเลื อ กใส่ ใ นแกนหน่ ว ยประมวลผลที่ มี
จานวนงานน้อยกว่า มีการเพิ่มรายการสถานะพร้อมทางานตาม
จานวนแกนที่เพิม่ ขึ้นหรื อแยกรายการสถานะพร้อมทางาน เป็ น
ของแต่ละแกนหน่วยประมวลผลดังภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการ
ทางานของตัวจัดตารางงานที่ ทางานบนหน่วยประมวลผลสอง
แกน
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ภำพที่ 2: การทางานของตัวจัดตารางงาน
ตัวจัด การตารางทางานบนแกนหน่ วยประมวลผลหลัก มี
หน้าที่จดั การส่ วนงานเพียงตัวเดี ยวและให้การทางานมีการใช้
งานสัญญาณขัดจังหวะน้อยที่ สุด ซึ่ งลดความซับซ้อนของการ
ทางานและเพิ่มความมัน่ คง จึ งสร้างตัวจัดตารางงานเป็ นส่ วน
งานชื่ อ Scheduler Task ให้ทางานบนแกนประมวลผลหลัก
เท่านั้น ทาหน้าที่เพิ่มส่ วนงานไปยังแต่ละรายการสถานะพร้อม
ทางานและสร้ างส่ ว นงานที่ รั บการมอบงานจากแกนหลักซึ่ ง
ทางานเป็ นระยะอยู่ตลอดเวลาอยู่บนแกนอื่น ๆ ชื่ อ Daemon
Task ในแต่ ล ะรายการสถานะพร้ อ มท างานของแต่ ล ะแกน
หน่วยประมวลผลอื่น เพื่อรับคาสั่งเพิ่มส่ วนงานบนแกนหน่วย
ประมวลผลนั้น ๆ
เนื่ อ งจากแต่ ล ะแกนหน่ ว ยประมวลผลมี ร ายการสถานะ
พร้อมทางานของตนเอง การจัดรายการส่ วนงานทาหน้าที่เพียง
สลับการทางานตามรายการส่ วนงานในรายการสถานะพร้อม

ทางาน โดย Scheduler Task และ Daemon Task จะสลับเป็ น
ส่ วนงานงานอื่ น ด้ว ยสัญญาณขัดจังหวะชนิ ดซอฟต์แ วร์ และ
ส่วนงานอื่นจะใช้สญ
ั ญาณขัดจังหวะชนิดนับเวลาเป็ นตัวทางาน
ในส่วนการสลับส่วนงานดังภาพที่ 3
New
Task

Core 1

Core 2

ReadyList1

ReadyList2

Scheduler

Daemon

Task1

Task2

Scheduler

Daemon

Task3

Task4

Scheduler

Daemon

SW ISR

Time

Timer ISR
SW ISR

Timer ISR
SW ISR
Task5

ภำพที่ 3: แสดงการขั้นตอนการเพิ่มส่ วนงาน
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3.2 กำรพัฒนำ
การพัฒ นาเริ่ มจากการย้า ยระบบปฏิ บั ติ ก าร Micrium
μC/OS-III ให้ทางานบนหน่ วยประมวลผล S2 โดยยังไม่ท า
การแก้ไขส่ วนการจัดตารางงานและยังไม่เริ่ มการทางานแกนที่
สอง เพื่อทาการพัฒนาส่ วน Context Switch หรื อส่ วนการ
สลับเปลี่ยนส่ วนงานเป็ นส่ วนงานใหม่ เริ่ มเมื่อได้รับสัญญาณ
การขัดจังหวะเกิดขึ้นและต้องการเปลี่ยนส่วนงานที่กาลังทางาน
เมื่ อได้รับสัญญาณขัดจังหวะจะทาการบันทึ ก ตาแหน่ ง Stack
Pointer ค่า CPU Registers และ Floating-Point Unit (FPU)
Registers ในขณะนั้นลง Task Control Block ของส่ วนงานที่
กาลังทางาน จากนั้นจะทาการเรี ยกข้อมูลจาก Task Control
Block ของส่ วนงานใหม่ข้ ึนมาทางานแทน
จากนั้นทาการเพิ่มรายการสถานะพร้อมทางานตามจานวน
แกนที่ เพิ่มขึ้ นมา ซึ่ งในงานวิจยั นี้ หน่ วยประมวลผล S2 เป็ น

หน่วยประมวลผลสองแกน จึงทาการเพิ่มแค่หนึ่ งรายการ แล้ว
ทดสอบการทางานโดยสร้างส่ วนงานมา 4 ส่ วนงาน แบ่งส่ วน
งานให้สองรายการสถานะพร้อมทางานเท่ากัน เพื่อทดสอบการ
ทางานของแกนที่ สอง โดยให้แต่ ละแกนท างานแยกกัน โดย
ทางานตามรายการสถานะพร้อมทางานของตน
ทาการพัฒนา Scheduler Task และ Daemon Task โดยให้
อยูใ่ นรายการสถานะพร้อมทางานบนแกนหลักและแกนที่สอง
ตามลาดับ ใช้ Semaphore ในการป้ องกันข้อมูลตาแหน่ง Task
Control Block ที่ จะเพิ่มเข้ารายการสถานะพร้ อมทางานของ
แกนที่ สอง โดยป้ องกันการใช้งานร่ วมกันระหว่าง Scheduler
Task และ Daemon Task
3.2 กำรทดสอบ
ทาการทดสอบการจัดตารางงานโดยเปรี ยบเวลาที่ใช้ในการ
ทางานบนหน่วยประมวลผลชนิ ดแกนเดี ยวและการทางานบน
หน่วยประมวลผลชนิดสองแกน จากชุดทดลอง 5 ชุด โดยแต่ละ
ชุดมีส่วนงานจานวน 10 ส่วนงาน
โดยแต่ ล ะส่ ว นงานให้ ท าการบวกนั บ เลขในจ านวนที่
แตกต่างกัน เพื่อจาลองเวลาทางานของแต่ละส่ วนงานไม่เท่ากัน
และให้ เ ริ่ ม การท างานของแต่ ล ะส่ ว นงานไม่ พ ร้ อ มกัน เพื่ อ
จาลองสถานการณ์การทางานเป็ นจานวน 5 เหตุการณ์

ภำพที่ 4: ตัวอย่างชุดทดลองที่ 1
จากภาพที่ 4 ตัวอย่างชุดทดลองที่ 1 แสดงระยะเวลาทางาน
และการเริ่ มทางานของแต่ละส่ วนงาน จานวนตัวเลขคือจานวน
สัญญาณนาฬิกาของระบบ โดยส่ วนงานที่ 1 และ 2 มีเวลาการ
ทางานที่ 11025 ส่ วนงานที่ 3, 4, 7 และ 8 มีเวลาการทางานที่

55025 ส่ วนงานที่ 5 และ 6 จะมีเวลาการทางานที่ 33025 ส่ วน
งานที่ 9 และ 10 จะมีเวลาการทางานที่ 66025 แต่ละส่ วนงานจะ
เกิดห่างกันที่ 5000

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการทดสอบเป็ นเลขจานวนสัญญาณนาฬิกาที่ใช้ไปของ
ส่ วนงานทั้งหมดในแต่ละชุดทางานและทาการเปรี ยบเทียบผล
ระยะเวลาการทางานบนหน่ ว ยประมวลผลแกนเดี ย วต่อ การ
ทางานบนสองแกน ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 5
ตำรำงที่ 1: ผลการทดสอบ
ลำดับ
1
2
3
4
5

แกนเดียว
484212
305687
436648
425227
67760

สองแกน
265521
163449
223595
246135
40523

เปรียบเทียบผล
182.36
187.02
195.28
172.76
167.21

5. สรุ ป
วิธีการจัดตารางงานที่ น าเสนอสามารถท างานบนหน่ ว ย
ประมวลผลหลายแกนและทางานได้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น 181
เปอร์เซ็นต์จากการเปรี ยบเทียบการทางานบนหน่วยประมวลผล
แกนเดียวและหน่วยประมวลผลสองแกน ซึ่ งค่าที่ได้ยงั ห่ างจาก
ค่า ในอุ ด มคติ ที่ 200 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เพราะยัง มี การใช้เ วลาใน
กระบวนการจัดตารางงานและการสลับเปลี่ยนส่วนงาน
การพัฒ นาต่ อ ไปควรทดลองกับ หน่ ว ยประมวลผลที่ มี
จานวนแกนมากขึ้น ลดเวลาในกระบวนการจัดตารางานและ
พัฒนาส่วนการส่ งข้อมูลการเพิ่มส่ วนงานจาก Scheduler Task
ถึง Daemon Task ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นหรื อส่ วนการควบคุมการ
ใช้งานข้อมูลร่ วมกันระหว่างแกน
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