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១.១អ្វ ីជាThread ? 

⬜ អ្នកហត្រើត្ាស់កុុំព្យួ ទ័រអាចហត្រើត្ាស់នូវកុុំព្យួ ទ័រដែលអាចហ វ្ ើការងារានហត្ចើនកន ុង

ហព្លដតមួ ។ជាទូហៅែូចជាអ្នកអាចហ វ្ ើការរនតហៅកន ុងកមម វ ិ្ ីMicrosoft 

Word, ហេើ ហ ើងក៏អាចហ វ្ ើការស្តត រ់ចហត្មៀងអាចហ វ្ ើការហសេងៗជាហត្ចើនហទៀត

សងដែរ។ជាងហនេះសងដែរកមម វ ិ្ ីMicrosoft Word មួ ក៏អាចហ វ្ ើការងារហត្ចើន

ហៅកន ុងហព្លដតមួ ។ 

⬜ មុខងារដែលត្រតិរតត ិហោ ដែកខុសៗគ្នន ទុំងអ្ស់ហនេះហេើ គឺជាThread។ 

⬜ លកខណេះព្ិហសសមួ កន ុងចុំហោមលកខណេះព្ិហសសទុំងអ្សរ់រស់Javaគឺវាអាចហ វ្ ើ

ការហត្រើត្ាស់នូវ។Multi-Threading  គឺជាែុំហណើរការដែលហ វ្ ើការត្រតិរតត ិហត្ចើន

ហៅហព្លជាមួ គ្នន ។ហៅកន ុងហមហរៀនហនេះហ ើងនឹងរងាា ញនូវConceptននការហត្រើ

ត្ាស់Threadsនិងរហរៀររហងក ើតនូវmulti-Threading programs ហៅកន ុង

Java. 



១.២ហេតុអ្វ ីហ ើងត្តវួហត្រើThread ? 

⬜ Multi-Threading អាចហ វ្ ើហអា កមម វ ិ្ ីររស់ហ ើងហ វ្ ើសកមមភាព្កាន់ដតហត្ចើនជាង

មុន ត្ព្មទុំងមានហលបឿនហលឿនសងដែរ។  

⬜ ឧទេរណ៍ Microsoft Office Word វាអាចហអា ហ ើងអាចហ វ្ ើការរកាទុកនូវឯក

ស្តរររស់ហ ើងហៅហព្លដែលហ ើងកុំព្ុងដតឮវា ឯកស្តរររស់ហ ើង។ 

⬜ ភាគហត្ចើនហគហត្រើMulti-Threading ហៅកន ុងGames, Animation ជាហែើម។ 

⬜ ហៅកន ុងករណីហនេះ Multi-threaded Programs ែុំហណើរការហលឿនជាង Single-

threaded programs។ កន ុងហនេះសងដែរ Java អាចសតល់ហអា ហ ើងហ វ្ ើការរហងក ើត 

និង ែុំហណើរការ Thread សត្មារ់ហ វ្ ើការ locking resources ហែើមបីហ វ្ ើការការពារ

នូវការរ េះទងគ ិចគ្នន រវាង ទិននន័ ។ 



១.៣ការរហងក ើតThread 

⬜ ហៅកន ុងភាស្ត Java ហ ើងអាចរហងក ើតThreadាន២រហរៀរគ ឺ

☞ ហោ ហ វ្ ើការextendsហចញព្ីclass Thread 

☞ ហោ ហ វ្ ើការimplementហចញព្ីinterface Runnable 

⬜ Thread class មានសទ ុកនូវConstructorsសត្មារ់ហ វ្ ើការរហងក ើតនូវThread

សត្មារ់ហ វ្ ើ ការងារ និង មាននូវ methodsសត្មារ់ហ វ្ ើការត្គរ់ត្គងហៅហលើ

Threads។ 

⬜ Thread class មានហៅកន ុងpackage java.lang។ 

 



១.៣ការរហងក ើតThread 

Methods ការង្បើ្ាស់ 

+Thread() រហងក ើតនូវThreadទហទមួ  

+Thread(task : Runnable) រហងក ើតនូវThreadសត្មារ់ហោ ហសតើមហចញព្ីClassដែល

Implements Runnable Interface 

+start(): void ចារ់ហសតើមែុំហណើរការនូវThreadហោ ការហៅmethod run 

+isAlive(): Boolean ព្ិនិតយហមើលថាហតើThreadហៅកុំព្ុងែុំហណើរការឬក៏អ្ត់ 

+setPriority(p: int): void កុំណត់នូវអាទិភាព្ររស់Thread(ពី្ ០ហៅែល ់១០) 

+join(): void រងចាុំរេូតែល់Threadរញ្ចរ់ 

+sleep(millis: long): void ោក់ហអា Threadហែកកន ុងរ េះហព្លជាវនិាទីជាក់លាក់ោមួ  

+yield(): void 

 
ផ្អា កនូវែុំហណើរការររស់Threadោមួ ហោ អ្នុញ្ញា តហអា 

Threadែនទហទៀតែុំហណើរការ 

+interrupt(): void រញ្ឈរ់នូវThread 

⬜ហនេះគឺជាmethodsនិងការហត្រើត្ាស់ររស់Thread 



១.៣ការរហងក ើតThread 

Java.lang.Thread  extends MyThread 

// Custom thread class 

public class MyThread extends Thread{ 

public MyThread(…){ 

}  

// Override the run method in Runnable 

public void run(){ 

// Tell system how to perform this 

task 

     } 

} 

//main class 

public class Main{ 
     public static void main(String 
args[]){ 
     // Create a thread 
  MyThread thread1 = new MyThread(…); 
           // Start a thread 
           thread1.start(); 
           // Create another thread 
  MyThread thread2 = new MyThread(…); 
            // Start a thread 
            thread2.start(); 
      } } 
} 

ឧទេរណ៏ 



១.៣ការរហងក ើតThread 

⬜ Runnableគឺជាinterfaceមួ ។ហ ើងត្គ្នន់ដតហ វ្ ើការimplementហែើមបី

រហងក ើតThreadជាការហត្សច។ 

⬜ Runnableមានហៅកន ុងpackage java.lang ។ 

java.lang.Runnable implements TaskClass 

// Custom task class 

public class TaskClass implements Runnable{ 

public TaskClass(…){ 

} 

// Implements the run method in Runnable 

Public void run(){ 

//  Tell system how to run custom thread 

} 

} 

// Main class 

public class Main{ 

public static void main(String args[]){ 

// Create an instance of TaskClass 

TaskClass task = new TaskClass(…); 

// Create a thread 

Thead thread = new Thread(task); 

// Start a thread 

thread.start();}} 



១.៣CatchingនិងHandling Exception 

⬜ ឧទេរណ៍៖ត្រសិនហរើហ ើងហ វ្ ើការរហងក ើតនិងែុំហណើរការនូវ ១០០Threadsហេើ 

Threadនីមួ ៗហ វ្ ើការោក់នូវចុំនួនទឹកត្ាក់មួ ចុំនួនចូលហៅកន ុងAccount

មួ ។ 

public synchronized void deposit(double amount) 

or  

public void deposit(double amount){ 

 synchronized(this){  … 

 } 

} 
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