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Rozdzia 8.

Problemy programowania
wspóbienego
Do klasycznych problemów programowania wspóbienego nale problem producenta i konsumenta, problem pisarzy i czytelników oraz problem piciu filozofów.
W poprzednich rozdziaach, przy okazji prezentacji metod weryfikacji poprawnoci
programów wspóbienych oraz opisu rónych mechanizmów synchronizacji, cz
tych problemów zostaa mniej lub bardziej szczegóowo omówiona. Celem tego rozdziau jest nie tylko szczegóowe przedstawienie wymaga dotyczcych zasad wspópracy procesów w klasycznych problemach wspóbienych, ale przede wszystkim przedstawienie rónych rozwiza (przy zastosowaniu rónych mechanizmów synchronizacji)
oraz ocena ich efektywnoci.
Ten rozdzia stanowi pewne podsumowanie dotychczas prezentowanych rozwiza
problemów programowania wspóbienego oraz przede wszystkim mechanizmów
synchronizacji, zarówno tych dostpnych w Adzie (obiekty chronione i spotkania), jak
i klasycznych mechanizmów synchronizacji (monitory, semafory)1. Dlatego te w tym
miejscu pozwolono sobie na przypomnienie struktury niektórych ju zaprezentowanych
rozwiza i ich uproszczon implementacj, jednak skupiono szczególn uwag na
tych rozwizaniach, które bd prezentowane po raz pierwszy.

8.1. Problem konsumenta i producenta
Problem producenta i konsumenta jest abstrakcj wielu rzeczywistych problemów
wystpujcych w systemach operacyjnych i w szczególnoci w wielomarszrutowych
systemach produkcyjnych. Przykadem moe by wspópraca procesów w systemach
1

Czytelnik zapewne zauway, e cho obiekt chroniony jest jednym z dwóch podstawowym mechanizmów
synchronizacji zada w Adzie, to w poprzednich rozdziaach w sposób bardziej szczegóowy omówiono
instrukcj rekolejkowania i mechanizm asynchronicznej zamiany sterowania zadaniem. W tym rozdziale
jest miejsce na wiele przykadów rozwiza problemów wspóbienych opartych na obiekcie chronionym.
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operacyjnych, w których programy uytkowe dokonuj analizy i przetwarzania pewnych
zestawie danych, które z kolei musz by zinterpretowane przez inne procesy uytkownika lub procesy systemu operacyjnego, m.in. prosty program obsugi danych z urzdzenia wejciowego (np. klawiatura), który jest konsumowany przez program uytkowy.
W problemie producenta i konsumenta producent cyklicznie produkuje porcj danych
i przekazuje j konsumentowi, który konsumuje j w swojej sekcji lokalnej. Struktura
procesów konsumenta i producenta jest nastpujca:
task Producent;
task body Producent is
info: Integer := 1;
begin
loop
Produkuj;
Protokó_wstpny;
Umieszcza_dane_w_buforze;
Protokó_kocowy;
end loop;
end Producent;
task Konsument;
task body Konsument is
info: Integer := 1;
begin
loop
Protokó_wstpny;
Pobiera_dane_z_bufora;
Protokó_kocowy;
Konsumuj;
end loop;
end Konsument;

-----

sekcja lokalna
sprawdza, czy s wolne miejsca
lub przekazuje bezporednio konsumentowi
sygnalizuje umieszczenie danych w buforze

-----

sprawdza, czy s dane w buforze
lub otrzymuje bezporednio od producenta
sygnalizuje o zwolnieniu miejsca w buforze
sekcja lokalna

W literaturze rozwaa si implementacje dla rónych rozmiarów bufora:
 bufor jednostkowy (o pojemnoci równej 1);
 bufor niesko czony;
 bufor ograniczony (n-elementowy).

Najprostszy przypadek problemu producenta i konsumenta sprowadza si do synchronizowania dwóch procesów: producenta i konsumenta. Producent cyklicznie produkuje
jedn porcj danych i przekazuje j bezporednio konsumentowi. W przypadku komunikacji synchronicznej porcja danych bdzie przekazana, gdy producent jest gotów do
wysania danych, a konsument do ich odebrania. Jeli jeden z procesów nie jest gotowy
do wysania lub pobrania danych, to zostaje zawieszony w oczekiwaniu na drugi, co oznacza, e reprezentacja bufora w tym rozwizaniu jest zbdna.
Wiksz elastyczno wykonywania procesów zapewnia komunikacja asynchroniczna
pomidzy producentem a konsumentem, uzyskiwana poprzez wprowadzenie bufora.
W tym przypadku producent po wyprodukowaniu danych umieszcza je w buforze i moe
wykonywa kolejne operacje bez wzgldu na to, czy konsument w danej chwili moe
pobra porcje, czy te nie.
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Bufor stanowi list zawierajc dane wyprodukowane przez producenta, który umieszcza dane na ko cu listy (dokadnie w pierwszym wolnym miejscu w buforze), konsument natomiast pobiera dane z pocztku listy (dokadnie z pierwszego miejsca, w którym
zostay umieszczone dane). Takie rozwizanie zapewnia, e porcje bd konsumowane
w kolejnoci ich wyprodukowania, co jest jednym z zaoe dotyczcych wspópracy
procesów w rozwaanym problemie. Producent moe w dowolnej chwili umieci porcje
danych w niepenym buforze, konsument natomiast w dowolnej chwili moe pobra dane
z niepustego bufora.
Bufor niesko czony nie ma praktycznego zastosowania i jego implementacja moe
by wstpem dla poprawnej implementacji buforów sko czonych2.
W rzeczywistych systemach mamy do czynienia najczciej z buforem ograniczonym
i to on bdzie podmiotem prezentowanych w tym rozdziale rozwiza . Cigo wykonywania procesów producenta i konsumenta zaley od rozmiaru bufora. Z kolei wyznaczenie odpowiedniego rozmiaru bufora zaley od wzgldnej liczby producentów
i konsumentów oraz od wzgldnej prdkoci wykonania procedur produkcji i konsumpcji. Zauwamy, e jeeli producenci szybciej produkuj, ni konsumenci konsumuj dane, to dowolny rozmiar bufora okae si po pewnym czasie za may, a w sytuacji
odwrotnej, kiedy to konsumenci szybciej konsumuj, ni producenci produkuj, dowolny
rozmiar bufora okae si nadmiarowy. atwo zauway , e wikszy rozmiar bufora
minimalizuje (lub w szczególnym przypadku likwiduje) czas oczekiwania producentów
na wolne miejsca w buforze. Jednak w rzeczywistych systemach rozmiar bufora ma
wpyw na koszty budowy systemu, std problem okrelenia satysfakcjonujcego rozmiaru
bufora jest jednym z gównych problemów stojcych przed projektantami Elastycznych
Systemów Produkcyjnych — w tych systemach bufory mog reprezentowa magazyny
lub liczb podajników w danym gnie dzie albo stacji montaowej3.
Implementacje bufora jednoelementowego oraz niesko czonego s szczególnymi przypadkami implementacji n-elementowego bufora i dlatego nie bd przedmiotem rozwaa . Reprezentacj w programie n-elementowego bufora moe by bufor cykliczny
(rysunek 8.1). Jest on prosty i wygodny w implementacji, ale ma zastosowanie jedynie
w systemach, w których rozmiar bufora jest stay. Implementacja problemu producenta
i konsumenta z buforem o zmiennym rozmiarze lub z pul buforów s przedmiotem zada
do wykonania dla Czytelników.
Ponadto oprócz klasycznego wariantu, w którym wystpuj tylko dwa procesy — jeden
proces producenta oraz jeden proces konsumenta — czsto problem dotyczy synchronizacji wielu producentów i wielu konsumentów. Naley podkreli , e poprawno
prezentowanych rozwiza nie zaley od wzgldnej liczby producentów i konsumentów
oraz od prdkoci wykonywania.

2

atwo zauway , e w przypadku implementacji bufora niesko czonego programici musz jedynie
skupi si na synchronizacji procesów konsumenta, tak aby nie pobieray one porcji z pustego bufora.
Te reguy synchronizacji mog by bezporednio przeniesione do implementacji bufora niesko czonego,
rozszerzone o reguy synchronizacji producentów.

3

W przypadku ogólnym problem okrelenia optymalnego rozmiaru bufora naley do klasy problemów
NP-zupenych.
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Rysunek 8.1.
Bufor cykliczny

Efektywne rozwizanie problemu producenta i konsumenta umoliwia jednoczesne
pobieranie i wstawianie danych — odpowiednio — przez konsumenta i producenta do
rónych elementów ograniczonego bufora. Takie przetwarzanie danych zwiksza stopie rzeczywistego, równolegego wykonywania procesów. Ten stopie równolegoci
wykonywania procesów bdzie jednym z podstawowych kryteriów prezentowanych
rozwiza .

8.1.1. Semafory
Na pocztku rozwamy najbardziej klasyczny przypadek problemu producenta i konsumenta z reprezentacj n-elementowego bufora. W poniszym przykadzie zastosowano
bufor cykliczny, zatem indeks elementu bufora, do którego producent moe wstawi lub
z którego konsument moe pobra dane, jest obliczany jako modulo rozmiaru bufora.
Naley zauway , e procesy producenta i konsumenta musz mie wasny wska nik
okrelajcy — odpowiednio — pierwsze wolne miejsce w buforze i miejsce najwczeniej
umieszczonych danych4.
with Semafory; use Semafory;
procedure ProducentKonsument is
task Producent;
task Konsument;
n: constant Integer := 10;
Miejsca, Dane: Sem;
Bufor: array(1..n) of Integer;

-- rozmiar bufora
-- warto pocztkowa semaforów, odpowiednio, równa n i 0

task body Producent is
wskP: Integer := 0;
info: Integer := 0;
begin
loop
produkuje_Dane;
Miejsca.wait;
wskP := (wskP mod n) + 1;
4

We wszystkich rozwizaniach opartych na semaforach s stosowane typy Sem, SemBin oraz Sem_ograniczony
zdefiniowane w pakiecie Semafory opisanym w podrozdziale 6.5.
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Bufor(wskP) := info;
Dane.signal;
end loop;
end Producent;
task body Konsument is
wskK: Integer := 0;
info: Integer := 0;
begin
loop
Dane.wait;
wskK := (wskK mod n) + 1;
info := Bufor(wskK);
Miejsca.signal;
konsumuje_Dane;
end loop;
end Konsument;
begin
Miejsca.init(n);
-- ustawienie wartoci pocztkowej semaforów
Dane.init(0);
end ProducentKonsument;

Warto semafora ogólnego Miejsca, o wartoci pocztkowej równej rozmiarowi bufora,
okrela liczb wolnych miejsc w buforze, a warto semafora Dane, o wartoci pocztkowej równej 0, okrela liczb danych w buforze. Operacja Miejsca.wait (stanowi protokó
wstpny) jest wykonywana przez producenta przed wstawieniem porcji danych do bufora, operacja Dane.signal (stanowi protokó ko cowy) jest natomiast wykonywana
przez producenta po umieszczeniu porcji danych i ma na celu powiadomienie konsumenta o nowej porcji danych w buforze. Analogicznie operacja Dane.wait jest wykonywana przez konsumenta przed pobraniem porcji danych z bufora i jest moliwa do wykonania, jeli w buforze s jakiekolwiek dane. Operacja Miejsca.signal jest natomiast
wykonywana przez konsumenta po pobraniu danych z bufora i powiadamia producenta
o zwolnieniu miejsca w buforze.
Jeli warto semafora Miejsca jest równa 0, to producent umieci kolejno n porcji
danych, bez przeplotu operacji pobierania danych przez konsumenta. W tym stanie bufora,
jeeli producent chce umieci kolejn porcj danych, zostaje zawieszony na semaforze
Miejsca do czasu, a proces konsumenta pobierze porcj danych i tym samym zwolni
miejsce w buforze (konsument sygnalizuje to wykonaniem operacji Miejsca.signal).
Z kolei warto semafora Dane równa 0 oznacza, e nie ma porcji danych w buforze i proces konsumenta, który chce pobra dane, jest zawieszony na tym semaforze do czasu,
a w buforze pojawi si nowa porcja danych (producent sygnalizuje to wykonaniem
operacji Dane.signal).
Naley jeszcze wykaza , e w tym samym czasie producenci i konsumenci nie bd
odpowiednio wstawia i pobiera danych z tego samego miejsca w buforze. Zauwamy,
e po kadym umieszczeniu lub pobraniu porcji danych z bufora (procesy wykonuj
swoje sekcje lokalne) suma wartoci semafora Miejsca i Dane jest zawsze równa n. Kademu opuszczeniu semafora Miejsca (zmniejszenie o 1) przed umieszczeniem porcji
danych towarzyszy podniesienie semafora Dane po umieszczeniu porcji (zwikszenie o 1).
Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy konsument pobiera porcj danych, wykonujc
Dane.wait, i sygnalizuje o wolnym miejscu wykonaniem operacji Miejsca.signal.
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Ponadto wartoci zmiennych wskP i wskK s równe (tzn. wska niki wskP i wskK wskazuj
to samo miejsce w buforze) tylko wtedy, gdy bufor jest pusty lub peny. Oznacza to, e
gdy wskP = wskK, to jeden z pary semaforów Miejsca lub Dane ma warto 0, co jednoczenie uniemoliwia wykonanie dwóch operacji: pobrania danych przez konsumenta i wstawienia danych przez producenta. W przypadku gdy wartoci semaforów Miejsca i Dane s
róne od zera, jest zapewnione, e jednoczesne pobieranie i umieszczanie porcji danych
dotyczy rónych elementów bufora.
Implementacja bufora dla wielu producentów i konsumentów wymaga deklaracji zmiennych globalnych wskP i wskK, poniewa te zmienne musz by wspódzielone przez
producentów i konsumentów. Jednak samo przeksztacenie zmiennych lokalnych wskP i wskK
na zmienne globalne nie gwarantuje poprawnej synchronizacji procesów w dostpie do
bufora.
Rozwamy stan programu, w którym bufor ma co najmniej dwa miejsca wolne oraz procesy Producent1 i Producent2 chc w tym samym czasie umieci w nim porcje danych.
Kady z producentów moe wykona operacj opuszczania semafora Miejsca.wait,
poniewa warto semafora Miejsca jest równa co najmniej 2. Wówczas moliwy jest
nastpujcy przeplot operacji (zaoono, e wskP = 1, zatem wolny jest drugi i trzeci
element bufora):
 Producent1 wykonuje operacj okrelenia wolnego miejsca w buforze
— wskP := (wskP mod n) + 1, wic wskP := 2;
 Producent2 wykonuje operacj okrelenia wolnego miejsca w buforze
wskP := (wskP mod n) + 1, wic wskP := 3;
 Producent2 wstawia dane do trzeciego elementu bufora, Bufor(wskP) := info;
 Producent1 wstawia dane do trzeciego elementu bufora, Bufor(wskP) := info.

Po wykonaniu powyszego przeplotu operacji jeden z konsumentów bdzie pobiera
dane z drugiego, pustego elementu bufora. Ponadto dane wyprodukowane przez pierwszego producenta zostay nieskonsumowane i nadpisane danymi wygenerowanymi
przez drugiego producenta. W przypadku gdy umieszczane w buforze dane stanowi stosunkowo du struktur, to istnieje due prawdopodobie stwo, e instrukcje procedury
zapisu danych do bufora wykonywane przez dwóch producentów bd równie przeplatane. Oznacza to, e cz danych umieszczona w trzecim elemencie bufora jest wyprodukowana przez proces Producent1, a pozostaa przez proces Producent2. Analogiczna
sytuacja moe wystpi w przypadku jednoczesnego pobierania danych z bufora przez
dwóch lub wicej konsumentów.
Rozwizanie tego problemu sprowadza si do zapewnienia — osobno dla producentów i konsumentów — wzajemnego wykluczania w dostpie do danego elementu bufora.
W poniszym rozwizaniu zastosowano dwa semafory binarne: jeden dla wzajemnego
wykluczania producentów, drugi dla wzajemnego wykluczania konsumentów5.

5

Przedstawiona implementacja jest kompletna (gotowa do kompilacji), a liczba producentów i konsumentów
jest okrelana podczas wykonywania programu (alokacja dynamiczna zada ).
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with ADA.Text_IO; use ADA.Text_IO;
with ADA.Integer_Text_IO; use ADA.Integer_Text_IO;
with Semafory; use Semafory;
procedure ProducentKonsument is
Max:Integer := 50;
LProducentow: Integer := 5; LKonsumentow: Integer := 5;
task type Producent(nr: Integer := 0);
task type Konsument(nr: Integer := 0);
type WskProducent is access Producent;
type WskKonsument is access Konsument;
producenci: array(1..LProducentow) of WskProducent;
konsumenci: array(1..LKonsumentow) of WskKonsument;
SP, SK: SemBin; Miejsca, Dane: Sem;
n: constant Integer := 10;
Bufor: array(1..n) of Integer;
wskP, wskK: Integer := 0;
task body Producent is
info: Integer := 1;
begin
loop
Put("produkuje producent nr :"); Put(nr); New_Line;
Miejsca.wait;
SP.wait;
wskP := (wskP mod n) + 1;
Bufor(wskP) := info;
SP.signal;
Dane.signal;
end loop;
end Producent;
task body Konsument is
info: Integer := 1;
begin
loop
Dane.wait;
SK.wait;
wskK := (wskK mod n) + 1;
info := Bufor(wskK);
SK.signal;
Miejsca.signal;
Put("konsumpcja konsumenta nr :"); Put(nr);
end loop;
end Konsument;
procedure start is
i, j: Integer;
begin
for i in 1..LProducentow loop
producenci(i) := new Producent(i); end loop;
for j in 1..LKonsumentow loop
konsumenci(j) := new Konsument(j); end loop;
end start;
begin
Miejsca.init(n); -- warto pocztkowa N
Miejsca.init(0); -- warto pocztkowa 0, bo bufor pusty
Start;
end ProducentKonsument;
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8.1.2. Spotkania
Ostatnie rozwizanie przypomina problem symulacji semafora dwustronnie ograniczonego (zob. podrozdzia 6.5) w oparciu o mechanizm spotka . Innymi sowy, procedury umieszczania porcji danych oraz pobierania porcji danych mogyby by przeniesione w przestrze adresow poniszego zadania, wykonujcego instrukcj select
z dwoma wejciami Wstaw i Pobierz. Dozory wej zapewniaj, e dane nie bd umieszczane w penym buforze i pobierane z pustego.
n: constant Integer := 10;
task Bufor is
entry Wstaw (X: in Typ);
entry Pobierz(X: out Typ);
end Bufor;
task body Bufor is
Buf: array (1..n) of Typ;
wskP, wskK: Integer := 1;
licznik: Integer := 0;
begin
loop
select
when licznik < n =>
accept Wstaw (X: in Typ) do
Buf(wskP) := X;
wskP := (wskP mod n) + 1;
licznik := licznik + 1;
end Wstaw;
or
when licznik > 0 =>
accept Pobierz(X: out Typ) do
X := Buf(wskK);
wskK := (wskK mod n) + 1;
licznik := licznik - 1;
end Pobierz;
end select;
end loop;
end Bufor;

Procesy producenta i konsumenta wstawiaj i pobieraj dane podczas spotkania z zadaniem Bufor odpowiednio w wejciu Wstaw i Pobierz.
task body Producent is
info: Typ;
begin
loop
Produkuje_dane;
Bufor.Wstaw(info);
end loop;
end Producent;
task body Konsument is
info: Typ;
begin
loop
Bufor.Pobierz(info);
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Konsumuje_dane;
end loop;
end Konsument;

Powysze rozwizanie ma jedn podstawow wad — w tym samym czasie zadanie
Bufor moe realizowa spotkanie tylko z jednym z zada , co w konsekwencji uniemoliwia jednoczesny dostp producenta i konsumenta do rónych elementów bufora.
Z tego powodu w tym rozwizaniu uzyskano mniejszy stopie równolegego wykonania procesów w porównaniu z rozwizaniem opartym na semaforach ogólnych i binarnych. Rozwizanie oparte na semaforach zyskuje na znaczeniu wtedy, gdy dotyczy
sytuacji, w której zadania przetwarzaj due porcje danych, tzn. czas wzgldny wstawiania i pobierania porcji danych w stosunku do czasu realizacji operacji semaforowych jest znacznie wikszy.

8.1.3. Monitory
Sekwencyjne wykonanie operacji pobierania i umieszczania danych w buforze ma take
miejsce wtedy, gdy wsparciem dla implementacji jest mechanizm monitora i obiektu
chronionego. Zastosowanie mechanizmu monitora w implementacji n-elementowego
bufora zilustrowano w poniszym kodzie6:
monitor Bufor is
procedure Wstaw(X: in Typ);
procedure Pobierz(X: out Typ);
n: constant Integer := 10;
bufor: array(0..n - l) of Typ;
ile: Integer := 0; WskP, WskK: Integer := 0;
Miejsca, Dane: Warunek;
end Bufor;
monitor body Bufor is
procedure Wstaw(X: in Typ) is
begin
if ile = n then wait(Miejsca); end if;
WskP := (WskP + 1) mod n;
bufor(WskP) := X;
ile := ile + 1;
if not empty(Dane) then signal(Dane); end if;
end Wstaw;
procedure Pobierz(X: out Typ) is
begin
if ile = 0 then wait(Dane); end if;
WskK := (WskK + 1) mod n;
X := bufor(WskK);
ile := ile - 1;
if not empty(Miejsca) then signal(Miejsca); end if;
end Pobierz;
end Bufor;

6

Operacje na zmiennych warunkowych wait(...), signal(...), empty(...) zostay opisane w punkcie 7.2.1
„Zmienne warunkowe”. Uproszczon symulacj dziaania mechanizmu monitora w Adzie wraz
z implementacj powyszych operacji zawiera dodatek A.
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Producenci i konsumenci, którzy chc — odpowiednio — umieci lub pobra porcje
danych z bufora, wywouj procedury monitora Bufor.Wstaw(...) i Bufor.Pobierz(...).
Zmienne warunkowe Miejsca i Dane pozwalaj na wywaszczenie z monitora producentów (operacja wait(Miejsca)), jeeli bufor jest peny, oraz konsumentów (operacja
wait(Porcje)), jeeli bufor jest pusty. Producenci s zawieszeni w kolejce zmiennej
warunkowej Miejsca, konsumenci natomiast w kolejce zmiennej warunkowej Dane.
Ostatnie instrukcje procedur Wstaw i Pobierz wznawiaj potencjalnie zawieszone procesy w kolejkach zmiennych warunkowych, wykonujc operacje — odpowiednio —
signal(Dane), która wznawia jednego z konsumentów, i signal(Miejsca), która wznawia jednego z producentów. Funkcja empty(Miejsca) zapewnia, e operacja wznawiania producentów zawieszonych w kolejce zmiennej jest wykonywana tylko wówczas,
gdy ta kolejka nie jest pusta. Analogiczne znaczenie ma funkcja empty(Dane) w stosunku
do konsumentów.

8.1.4. Obiekty chronione
Rozwizanie problemu producenta i konsumenta oparte na mechanizmie obiektu chronionego jest nastpujce:
type Elementy is array(Integer range <>) of Element;
n: constant Integer := 10;
protected type Bufor(n: Integer) is
entry Pobierz(E: out Element);
entry Wstaw(E: in Element);
private
IndexWej, IndexWyj: Integer := 0;
Ile: Integer := 0;
-- liczba porcji danych w buforze
Buf: Elementy(1..n);
end Bufor;
protected body Bufor is
entry Pobierz(E: out Element) when Ile > 0 is
begin
IndexWyj := (IndexWyj mod n) + 1;
E := Buf(IndexWyj);
Ile := Ile - 1;
end Pobierz;
entry Wstaw(E: in Element) when Ile < n is
begin
Buf(IndexWej) := E;
IndexWej := (IndexWej mod n) + 1;
Ile := Ile + 1;
end Wstaw;
end Bufor;
procedure producenciKonsumenci is
B1: Bufor(5);
task type Producent;
task body Producent is
X:Element := 1;
begin
loop
-- produkuje
B1.Wstaw(X);
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end loop;
end Producent;
task type Konsument;
task body Konsument is
X: Element;
begin
loop
B1.Pobierz(X);
-- konsumuje
end loop;
end Konsument;
end producenciKonsumenci;

W powyszym rozwizaniu bariery zdefiniowane dla wej Wstaw i Pobierz gwarantuj
spenienie zaoe dotyczcych wspópracy producentów i konsumentów. Na tym etapie
wiedzy Czytelnika, szczególnie po uwzgldnieniu tematyki rozdziau 6. i 7., przykad
ten jest na tyle prosty, e pominiemy jego szczegóowy opis.
Zalet mechanizmu monitora i obiektu chronionego jest moliwo enkapsulacji i w rezultacie hermetyzacji zmiennych wspódzielonych (bufor) i metod operujcych na
tych zmiennych. Oczywicie hermetyzacja przynosi te same korzyci co w przypadku
programowania obiektowego. Zwiksza elastyczno (adaptowalno ) zaimplementowanych programów, tzn. obiekt czy monitor moe by bezporednio wykorzystany w wielu
aplikacjach, poniewa zmiana implementacji monitora (lub obiektu chronionego), przy zachowaniu nazw metod skadowych (interfejsu), nie wpywa na modyfikacje kodu w aplikacjach, w których obiekt chroniony lub monitor zosta ju wczeniej zastosowany.
Porównujc implementacj w oparciu o mechanizm monitora i obiektu chronionego,
wida przewag obiektu chronionego. Obliczanie barier dla wej obiektu chronionego
odbywa si przed ich wywoaniem i w niektórych zastosowaniach jest efektywniejszym
rozwizaniem w porównaniu ze zmiennymi warunkowymi monitora. W celu ilustracji
rozwamy stan systemu, w którym bufor jest peny i jeden z producentów wywouje
wejcie lub procedur — odpowiednio — obiektu chronionego i monitora7. W przypadku
obiektu chronionego zostanie wykonana jedna operacja sprawdzenia warunku bariery
i proces producenta zostanie zawieszony w kolejce do wejcia Wstaw. W przypadku
mechanizmu monitora natomiast producent wejdzie do monitora, wykonujc procedur
Wstaw (blokuje przy tym dostp innym procesom do metod skadowych monitora), nastpnie sprawdzi stan bufora, wykona operacj wait(Miejsca), co spowoduje jego wywaszczenie z metody monitora, i zostanie zawieszony w kolejce warunku Miejsca.

8.1.5. Podsumowanie
Gównym celem niniejszego podrozdziau byo pokazanie moliwoci rozwiza tego
samego problemu w oparciu o róne mechanizmy synchronizacji, a dokadniej rzecz
ujmujc, chodzio o ilustracj efektywnoci implementacji tego samego algorytmu w oparciu
7

Nie mona tych wniosków uogólnia do kadego problemu programowania wspóbienego. Ilustroway
to przykady rozwiza problemu alokacji zasobów w podrozdziale 7.4. Równie kolejne przykady
problemów wspóbienych poka, e to uogólnienie nie jest uzasadnione.
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o róne mechanizmy synchronizacji zada . Do oceny efektywnoci proponowanych
rozwiza (i w konsekwencji wyboru odpowiedniego mechanizmu synchronizacji)
przyjto trzy kryteria:
 stopie zrównoleglenia wykonania procesów (w przypadku rodowiska

wieloprocesorowego rzeczywistego zrównoleglenia);
 zdolno adaptacji przyjtego rozwizania w innych programach, czyli elastyczno

implementacji rozumian jako atwo dokonania zmian oraz ich weryfikacji
w kontekcie poprawnoci programów (np. liczba skutków ubocznych
modyfikacji kodu);
 liczb wykonywanych operacji zwizanych z protokoami synchronizacji

procesów.
Kade z prezentowanych rozwiza ma swoje wady i zalety. Zostay one opisane
i wyjanione przy prezentacji kadego z nich. Ponisze podsumowanie pokazuje, e
nie ma rozwizania bez pewnych wad. Naley podkreli , e wady i zalety danej implementacji nie wynikay z przyjtego algorytmu synchronizacji procesów (w kadym
przypadku by stosowany ten sam algorytm), lecz z cech poszczególnych mechanizmów
synchronizacji.
Podsumowujc, na podstawie prezentowanych rozwiza problemu producenta i konsumenta mona sformuowa dwa podstawowe wnioski:
1. Mechanizm semafora — najwikszy stopie zrównoleglenia wykonywania

procesów, poniewa w tym samym czasie producent i konsument moe pobiera
porcje z bufora. W przypadku spotka , monitora i obiektu chronionego operacje
pobierania i wstawiania wykluczaj si wzajemnie.
2. Obiekty chronione i monitory — atwa adaptacja implementacji bufora w innych

programach oraz elastyczno wynikajca z moliwoci enkapsulacji metod
i danych w jednej strukturze. Konsekwencje dotyczce wydajnoci metod
testowania i weryfikacji programu dla strukturalnych mechanizmów s znane
i wystpuj nie tylko w programach wspóbienych (por. programowanie
obiektowe).
Na zako czenie przedstawiono jeszcze jeden przykad rozwizania problemu producenta i konsumenta w oparciu o mechanizm semafora. Celem tego rozwizania jest
zwikszenie stopnia równolegego wykonania procesów. Ponadto ten przykad uwiadomi
Czytelnikowi, e rozwizania uzyskujce wikszy stopie zrównoleglenia wykonywania determinuj znaczny wzrost moliwych przeplotów operacji atomowych, które
z kolei komplikuj proces weryfikacji poprawnoci programów wspóbienych.
Poprzednie rozwizanie umoliwiao zadaniom producenta i konsumenta — odpowiednio — wstawianie i pobieranie danych z bufora w tym samym czasie. Zaoeniem poniszego rozwizania jest umoliwienie jednoczesnego wstawiania porcji danych do
rónych elementów bufora przez wielu producentów i analogicznie pobierania porcji
danych z rónych elementów przez konsumentów.
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-- definicje bufora, semaforów ogólnych i binarnych
-- oraz ich pocztkowa inicjalizacja jak w poprzednich przykadach
task body Producent is
wsklok: Integer := 0;
info: Typ;
begin
loop
Produkuje;
Miejsca.wait;
SP.wait;
wskP := (wskP mod n) + 1;
wsklok := wskP;
SP.signal;
-- semafor nie wyklucza jednoczesnego wstawiania danych do rónych elementów bufora
Bufor(wsklok) := info;
Dane.signal;
end loop;
end Producent;
task body Konsument is
wsklok: Integer := 0;
info: Typ;
begin
loop
Dane.wait;
SK.wait;
wskK := (wskK mod n) + 1;
wsklok := wskK;
SP.signal;
-- semafor nie obejmuje operacji pobierania porcji
Info := Bufor(wskK);
Miejsca.signal;
Konsumuje;
end loop;
end Konsument;

Du rol w tym rozwizaniu peni zmienne lokalne. Gwarantuj one zapamitanie
przez kadego z producentów indeksu wolnego miejsca w buforze oraz przez konsumenta indeksu miejsca, w którym s zapisane dane. Rozwamy stan programu, w którym
dwóch producentów Producent1 i Producent2 próbuje jednoczenie umieszcza porcje
danych w buforze. Zaómy, e drugi i trzeci element bufora jest wolny, std w rozwaanym stanie wskP = 1, tzn. wskazuje na pierwszy element bufora.
Przeplot operacji wykonywanych przez zadania Producent1 i Producent2 moe by
nastpujcy:
 zadanie Producent1 przypisuje wskP = 2 oraz zapamituje warto wskP w zmiennej
lokalnej wsklok = wskP (semafor gwarantuje niepodzielno tych dwóch operacji);
 zadanie Producent1 rozpoczyna operacj zapisywania danych do bufora
— Bufor(2);
 zadanie Producent2 przypisuje wskP = 3 oraz zapamituje warto zmiennej
wskP w zmiennej lokalnej wsklok = wskP;
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 zadanie Producent2 rozpoczyna operacj zapisywania danych do bufora
— Bufor(2).

atwo zauway , e implementacja oparta jedynie na jednej zmiennej globalnej wskP
naruszaaby wasno wzajemnego wykluczania w dostpie do poszczególnych elementów bufora. Analogiczny przeplot operacji ma miejsce w przypadku jednoczesnego
pobierania porcji danych przez dwóch konsumentów. Zmienne lokalne pozwalaj zapamita indeks elementu bufora, do którego dane zadanie wstawia lub z którego pobiera dane. Oczywicie zysk wynikajcy z równolegoci operacji wstawiania i pobierania danych z bufora jest tym wikszy, im wiksza jest rónica pomidzy czasem zapisu
danych a czasem wykonania operacji przypisania wsklok = wskP.
Jednak ponisze rozwizanie jest prawidowe w szczególnych przypadkach. Przeanalizujmy poprawno wykonania powyszego programu w heterogenicznym, wieloprocesorowym systemie zoonym z procesorów o rónych prdkociach. W takim systemie
prdko wykonywania operacji przez procesy jest zalena od tego, który procesor
zosta przydzielony do ich wykonania.
Rozwamy stan, w którym bufor jest pusty i jeden z konsumentów jest zawieszony na
operacji opuszczania semafora Dane. Dwóch producentów Producent1 i Producent2
realizuje powyej opisany przeplot operacji i jednoczenie umieszcza porcje — odpowiednio — w pierwszym i drugim elemencie bufora. Zauwamy, e w przypadku gdy
proces Producent2 szybciej zapisuje dane do bufora (w wyniku przydziau szybszego
procesora) ni proces Producent1, to Producent2 moe podnie semafor Dane umoliwiajcy dostp konsumenta do bufora. Jednak w wyniku takiego przeplotu operacji konsument bdzie pobiera dane z elementu bufora, w którym s jeszcze zapisywane dane przez
proces Producent1.
Dodatkowym zabezpieczeniem w powyszym rozwizaniu mog by dynamicznie
zmieniajce si priorytety zada w zalenoci od operacji wykonywanej przez okrelone
zadanie — np. to, które wczeniej zaczo wykonywa operacje protokou wstpnego
(czyli wczeniej przypisze zmiennej lokalnej numer wolnego miejsca), ma wyszy
priorytet. Jednak to projektujcy aplikacje musi okreli , czy zastosowanie dodatkowego
algorytmu nadawania priorytetu poszczególnym procesom jest uzasadnione w porównaniu z zyskiem zwizanym ze zwikszeniem stopnia zrównoleglenia operacji.

8.2. Problem piciu filozofów
Problem ucztujcych filozofów naley do klasycznych problemów programowania
wspóbienego. Zosta on omówiony w podrozdziale 3.3 „ywotno globalna” w kontekcie wspózawodnictwa procesów, które moe prowadzi do stanu braku ywotnoci
globalnej programu. Jednak do tej pory nie przedstawiono poprawnej implementacji
tego problemu, co stanowi gówny cel tego podrozdziau. O ile w poprzednim podrozdziale skupiono si na uzyskaniu efektywnej implementacji tego samego algorytmu
synchronizacji procesów, stosujc róne mechanizmy synchronizacji, o tyle celem niniejszego jest ocena mechanizmu synchronizacji w kontekcie przyjtego algorytmu
rozwizania tego samego problemu wspóbienego.
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Kady z filozofów wykonuje naprzemiennie dwie operacje — mylenie i jedzenie.
Struktura procesu filozofa jest nastpujca:
task Filozof;
task body Filozof is
begin
loop
Filozof_myli;
Protokó_wstpny;
Filozof_je;
Protokó_kocowy;
end loop;
end Filozof;

Przed kadym z piciu filozofów stoi talerz oraz le dwa widelce. Filozof potrzebuje
dwóch widelców (dwóch zasobów), aby móc rozpocz operacj „jedzenie”, która stanowi
sekcj krytyczn. Problem polega na zsynchronizowaniu dostpu filozofów do widelców
(kady widelec jest wspódzielony przez dwóch filozofów siedzcych obok siebie)
gwarantujcego ywotno lokaln i globaln programu.
Wspódzielenie widelców przez ssiadujcych filozofów wymusza wzajemne wykluczanie w ich uytkowaniu. Naturalnym mechanizmem gwarantujcym wzajemne wykluczanie jest semafor binarny, dlatego w pierwszym rozwizaniu problemu dostp do kadego
widelca bdzie synchronizowany przez semafor binarny. Kady filozof, aby rozpocz jedzenie, musi wykona operacj opuszczania dwóch semaforów binarnych. Przy wyjciu
z sekcji krytycznej filozof oddaje widelce, realizujc operacj signal — kolejno dla
widelca z prawej, a nastpnie z lewej strony.
Widelce: array(1..5) of SemBin;
task type Filozof(Nr: Integer);
task body Filozof is
begin
loop
Filozof_myli;
Widelce(Nr).wait;
Widelce((Nr mod 5) + 1).wait;
Filozof_je;
Widelce(nr).signal;
Widelce((Nr mod 5) + 1).signal;
end loop;
end Filozof;

atwo zauway , e rozwizanie umoliwiajce filozofom kompletowanie widelców
przez ich sekwencyjne pobieranie moe doprowadzi do blokady w przypadku, gdy
kady z filozofów podniesie lewy widelec i blokujc dostp do niego, oczekuje na prawy
widelec. Problem blokady procesów filozofów zosta szczegóowo przedstawiony w podrozdziale 3.3. Omówiono metody unikania blokady i zapobiegania blokadzie oparte na
negacji jednego z czterech warunków koniecznych wystpienia blokady: wzajemnego
wykluczania, wywaszczania procesów z zasobów dzielonych, czciowego przydziau
zasobów oraz cyklicznego oczekiwania procesów.
Z wymaga zaoonych na wspóprac procesów w problemie piciu filozofów wynika,
e nie mona zwikszy liczby dostpnych zasobów, dlatego negacja warunku wzajemnego wykluczania nie bdzie podstaw poniszych implementacji. Negacja warunku
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wywaszczania procesów wymaga dodatkowego procesu, który identyfikowaby wystpienie blokady i czasowo wywaszcza jeden z procesów (filozofów) z zasobu dzielonego (oddanie widelca przez filozofa). To podejcie bazuje na nieefektywnych metodach
wykrywania i likwidacji blokad i take zostanie pominite.
Prezentowane w tym podrozdziale rozwizania zapobiegaj wystpieniu stanu blokady
w wyniku negacji jednego z dwóch warunków: warunku czciowego przydziau zasobów — w czasie oczekiwania na zajty zasób proces nie zwalnia zasobu przydzielonego
w poprzedniej operacji, oraz warunku czekania cyklicznego — istnieje zamknity a cuch
procesów, z których kady oczekuje na zasoby przetrzymywane przez poprzednika.
W problemie piciu filozofów potencjalne spenienie warunku czciowego przydziau
wynika z nastpujcego zaoenia: filozof przetrzymuje widelec w oczekiwaniu na kolejny
widelec. Potencjalne spenienie warunku cyklicznego oczekiwania wynika natomiast
ze struktury, jak tworz procesy filozofa i widelce, poniewa pierwszy widelec jest wykorzystywany przez pierwszego i pitego filozofa.
Negacja jednego z dwóch warunków wystpienia blokady jest osigana dziki konstrukcji
co najmniej dwóch rónych algorytmów synchronizacji procesów. Poniej przedstawiono implementacj tych algorytmów w oparciu o mechanizm semafora, monitora,
obiektu chronionego oraz mechanizm spotka .

8.2.1. Semafory
W pierwszym rozwizaniu wyróniono dwa rodzaje procesów filozofa. Filozofowie
z numerami nieparzystymi bd kolejno podnosi prawy, a nastpnie lewy widelec,
a filozofowie o numerach parzystych podnosz widelce w odwrotnej kolejnoci. Takie
postpowanie filozofów gwarantuje, e nie bdzie speniony warunek cyklicznego czekania,
poniewa nie moe powsta zamknity a cuch da zasobowych (da dostpu do
widelców) procesów (punkt 3.3.4).
Widelce: array(1..5) of SemBin;
task type FilozofN(Nr: Integer);
task type FilozofP(Nr: Integer);
task body FilozofP is
-- dotyczy filozofów o nr 2 i 4
begin
loop
Filozof_myli;
Widelce((Nr mod 5) + 1).wait;
Widelce(Nr).wait;
Filozof_je;
Widelce(nr).signal;
Widelce((Nr mod 5) + 1).signal;
end loop;
end FilozofP;
task body FilozofN is
begin
loop
Filozof_myli;
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Widelce(Nr).wait;
Widelce((Nr mod 5) + 1).wait;
Filozof_je;
Widelce((Nr mod 5) + 1).signal;
Widelce(nr).signal;
end loop;
end FilozofN;

W tym rozwizaniu s spenione wasnoci ywotnoci lokalnej i globalnej. Rozwamy
najbardziej niebezpieczny stan, w którym kady z procesów w tym samym czasie chce
podnie swój pierwszy widelec: FilozofN1 podnosi prawy widelec o numerze 1, FilozofP2
podnosi lewy widelec o numerze 3, FilozofN3 nie moe podnie prawego widelca
o numerze 3; FilozofP4 podnosi swój lewy widelec o numerze 5, FilozofN5 nie moe
podnie zajtego lewego widelca. Widelce o numerach 2 i 4 s wolne i FilozofN1 oraz
FilozofP4 mog podnie widelce i rozpocz jedzenie. atwo pokaza , e jakikolwiek
przeplot operacji podnoszenia widelców w powyszym programie pozostawia dwa
wolne widelce, co gwarantuje zarówno brak blokady, jak i zagodzenia procesów.
Najczciej prezentowane w literaturze symetryczne (ze wzgldu na jednakow struktur
procesów filozofa) rozwizanie, gdzie kady proces filozofa podnosi prawy, a nastpnie
lewy widelec, polega na ograniczeniu do czterech liczby filozofów jednoczenie wspózawodniczcych o dostp do widelców. To ograniczenie uzyskano poprzez definicj
semafora ogólnego Jadalnia o wartoci pocztkowej równej 4. Nawet w szczególnym
przypadku jednoczesnego wspózawodnictwa czterech filozofów jeden z nich bdzie
mia moliwo podniesienia dwóch widelców i wykonania sekcji krytycznej „jedzenie”.
procedure Filozofow5 is
task type Filozof(Nr: Integer := 0);
type wskF is access Filozof;
Filozofowie: array(1..5) of wskF;
Widelce: array(1..5) of SemBin;
Jadalnia: Sem; -- warto pocztkowa semafora 4
task body Filozof is
begin
loop
Filozof_myli;
Jadalnia.wait;
Widelce(Nr).wait;
Widelce((Nr mod 5) + 1).wait;
Filozof_je;
Widelce(nr).signal;
Widelce((Nr mod 5) + 1).signal;
Jadalnia.signal;
end loop;
end Filozof;
begin
Jadalnia.init(4);
for i in 1..5 loop Filozofowie(i) := new Filozof(i);
end loop;
end Filozofow5;
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8.2.2. Monitory
Kolejne rozwizanie jest oparte na mechanizmie monitora. Wasno mechanizmu monitora pozwala w naturalny sposób zanegowa warunek czciowego przydziau. Filozofowie podnosz widelce tylko w przypadku, gdy oba s wolne.
monitor Jadalnia;
Wolne: array(0..4) of Integer range 0..2 := (others => 2);
jedzenie: array(0..4) of Warunek;
procedure BioreWidelce(I: Integer) is
begin
if Wolne(I) < 2 then wait(jedzenie(i));
end if;
Wolne((I + 4) mod 5) := Wolne((I + 4) mod 5) - 1;
Wolne((I + 1) mod 5) := Wolne((I + 1) mod 5) - 1;
end BioreWidelce;
procedure OddajeWidelce(I: Integer) is
begin
Wolne((I + 4) mod 5) := Wolne((I + 4) mod 5) + 1;
Wolne((I + 1) mod 5) := Wolne((I + 1) mod 5) + 1;
if Wolne((I + 1) mod 5) = 2 then
if not empty(Signal(jedzenie((I + 1) mod 5)))
then Signal(jedzenie((I + 1) mod 5)); end if;
end if;
if Wolne((I + 4) mod 5) = 2 then
if not empty(Signal(jedzenie((I + 4) mod 5)))
Signal(jedzenie((I + 4) mod 5)); end if;
end if;
end OddajeWidelce;
end Jadalnia;
task type Filozof(Nr: Integer);
task body Filozof is
begin
loop
Filozof_myli;
BioreWidelece(Nr);
Filozof_myli;
OddajeWidelce(Nr);
end loop;
end Filozof;

I-ty element tablicy Wolne okrela liczb dostpnych widelców dla i-tego filozofa. Dodatkowo zdefiniowano tablic jedzenie typu Warunek, która stanowi deklaracj piciu
zmiennych warunkowych. Zmienne warunkowe umoliwiaj zawieszenie procesów
filozofa w oczekiwaniu na wolne widelce. Wykonanie powyszego programu jest nastpujce: i-ty filozof wywouje procedur monitora BioreWidelce i sprawdza w niej stan
i-tego elementu tablicy Wolne. Jeeli nie s dostpne dwa widelce (Wolne(i) < 2), to wykonuje operacj wait(jedzenie(i)) i zostaje zawieszony w kolejce warunku jedzenie(i),
a jednoczenie odblokowuje dostp do monitora dla innych procesów. Ssiadujcy filozof,
który odoy drugi z brakujcych widelców, wykonuje operacj signal(jedzenie(i))
i wznawia wykonanie procesu zawieszonego w kolejce do zmiennej warunkowej
jedzenie(i). Krytyczna dla poprawnoci i efektywnoci powyszego rozwizania jest
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wasno mechanizmu monitora, która gwarantuje, e procesy zawieszone w kolejkach
zmiennych warunkowych s wznawiane w pierwszej kolejnoci w stosunku do procesów
oczekujcych w kolejce wejciowej monitora (punkt 7.2.1).
Efektywne rozwizanie oparte na semaforach — negujce warunek czciowego
przydziau — jest trudne do realizacji, poniewa zadanie nie moe wycofa si z operacji
opuszczania semafora. Moe jedynie wielokrotnie testowa wartoci elementów tablicy
Wolne.
Wolne: array(0..4) of Integer range 0..2 := (others => 2);
s: SemBin;
procedure BioreWidelce(I: Integer) is
begin
loop
s.wait; -- wielokrotnie ta operacja moe mie efekt pusty
if Wolne(I) < 2 then
s.signal;
else begin
Wolne((I + 4) mod 5) := Wolne((I + 4) mod 5) - 1;
Wolne((I + 1) mod 5) := Wolne((I + 1) mod 5) - 1;
s.signal;
end;
end if;
end loop;
end BioreWidelce;

Filozof wywouje procedur BioreWidelce, w sekcji krytycznej tej procedury sprawdza
stan widelców i w przypadku, gdy co najmniej jeden z widelców jest zajty, opuszcza
sekcj krytyczn (podnosi semafor s), co umoliwia innym zadaniom sprawdzenie
dostpnoci widelców. Maa efektywno tego rozwizania jest zwizana z aktywnym
oczekiwaniem zada na dostp do widelców, co sprowadza si do wielokrotnego wykonywania operacji opuszczania i podnoszenia semafora binarnego s w przypadku, gdy
widelce s zajte. atwo zauway , e to rozwizanie dopuszcza moliwo zagodzenia
jednego z filozofów, nawet wtedy, gdy semafor s ma zaimplementowan kolejk typu
FIFO dla zada oczekujcych na operacj opuszczania semafora.
Lepszym rozwizaniem jest implementacja podobna do symulacji dziaania monitora za
pomoc semaforów. Jednak w tym przypadku liczba semaforów oraz liczba dodatkowych zmiennych (okrelajcych to, ilu filozofów oczekuje na moliwo podniesienia
dwóch widelców) jest zalena od liczby filozofów. Dla klasycznego przypadku piciu
filozofów potrzebujemy: piciu semaforów dla kadego widelca, piciu zmiennych
okrelajcych liczb zawieszonych zada na kadym z semaforów i dodatkowo semafor
binarny gwarantujcy wzajemne wykluczanie w dostpie do tablicy Wolne. W tym podejciu procedura BioreWidelce moe by zapisana w nastpujcy sposób:
Wolne: array(0..4) of Integer range 0..2 := (others => 2);
jedzenie: array(0..4) of SemBin;
-- dla zdefiniowanego pakietu w podrozdziale 6.5 inicjalizacja powinna by
-- w programie gównym := (others => 0)
licznik: array(0..4) of Integer := (others => 0);
s: SemBin;
-- semafor binarny dla ochrony dostpu do tablicy Wolne
procedure BioreWidelce(I: Integer) is
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begin
loop
s.wait;
if Wolne(I) < 2 then czekaj(I); end if;
Wolne((I + 4) mod 5) := Wolne((I + 4) mod 5) - l;
Wolne((I + 1) mod 5) := Wolne((I + 1) mod 5) - l;
s.signal;
end loop;
end BioreWidelce;
........
-- analogiczna procedura OddajeWidelce
procedure Czekaj(I: Integer) is
begin
licznik(I) := licznik(I) + 1;
s.signal;
jedzenie(I).wait;
licznik(I) := licznik(I) - 1;
end Czekaj;
procedure Sygnalizuj(I: Integer) is
begin
if licznik(I) > 0 then
jedzenie(I).signal;
else
s.signal;
end if;
end Sygnalizuj;

Semafor s zapewnia wzajemne wykluczanie w dostpie do tablicy Wolne. Na pocztku
procedury BioreWidelce i-ty filozof, opuszczajc semafor s, blokuje moliwo
sprawdzenia przez pozostae zadania dostpnoci widelców (analogicznie jak w monitorze). Jeeli widelce nie s dostpne, wywouje procedur Czekaj(I), w której jest zawieszany na operacji opuszczania semafora jedzenie(I). Z kolei j-ty filozof, odkadajc
swoje widelce, sprawdza dostpno widelców swoich ssiadów i ewentualnie podnosi
semafory jedzenie((J + 1) mod 5) i/lub jedzenie((J - 1) mod 5) — w przypadku
gdy s dostpne oba widelce oraz gdy s na tych semaforach zawieszone zadania filozofów. Liczb zawieszonych zada na semaforze jedzenie(I) okrela zmienna licznik(I). atwo zauway , e operacja Czekaj(I) i Sygnalizuj(I) s podobne do operacji
wznawiania signal i wstrzymywania wait zada zawieszonych w kolejkach zmiennych warunkowych.
To do skomplikowane rozwizanie jest efektywne, poniewa nie ma aktywnego
oczekiwania (poprzez wielokrotne podnoszenie i opuszczanie semafora) na spenienie warunku dostpu do dwóch widelców. W porównaniu do rozwizania opartego na mechanizmie monitora, w którym bya zdefiniowana tylko jedna lokalna tablica warunków
(wewntrz monitora), w powyszym rozwizaniu musimy zdefiniowa dwie globalne
tablice liczników dla kadego oczekujcego filozofa oraz tablic semaforów.

8.2.3. Obiekty chronione
Rozwizanie problemu piciu filozofów oparte na mechanizmie obiektu chronionego jest
zdecydowanie trudniejsze ni w przypadku monitora, w szczególnoci gdy rozwizanie ma zapewnia negacj warunku czciowego przydziau zasobów oraz hermetyzacj
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w jednym obiekcie chronionym zasobów dzielonych (widelców) oraz zmiennych synchronizujcych zadania filozofów. Wynika to std, e w warunku dozoru danego wejcia mona jedynie korzysta ze zmiennych globalnych lub zdefiniowanych wewntrz
obiektu chronionego. Oznacza to, e nie jest moliwy nastpujcy zapis.
type Tablica is array(Integer range <>) of Integer;
protected type Jadalnia is
entry BioreWidelce(I: in Integer);
entry OddajeWidelce(I: in Integer);
private
Wolne: Tablica(0..4) := (others => 2);
end Jadalnia;
protected body Jadalnia is
entry BioreWidelce(I: in Integer)
when Wolne(I) = 2 is -- bd - niedostpne w Adzie
-- parametr aktualny wywoywania wejcia nie moe by testowany
-- w warunku logicznym bariery
begin
if Wolne(I) < 2 then return; end if;
Wolne((I + 4) mod 5) := Wolne((I + 4) mod 5) - 1;
Wolne((I + 1) mod 5) := Wolne((I + 1) mod 5) - l;
end BioreWidelce;
.........
end Jadalnia;

Parametr aktualny wywoania wejcia nie moe by zastosowany do obliczania warunku
dozoru, poniewa s one obliczane przed wywoaniem wejcia obiektu chronionego.
Gdybymy zastosowali zmienn globaln I, to musielibymy zagwarantowa wyczny
dostp do tej zmiennej (np. za pomoc semafora binarnego). Ale i w tym przypadku
powstaje problem, kiedy zwolni dostp do zmiennej dzielonej. Najbardziej narzucajcym si rozwizaniem jest umieszczenie instrukcji S.signal (przy zaoeniu, e semafor S
synchronizuje dostp do zmiennej I). Jednak wywoanie wejcia któregokolwiek zadania
(operacja S.signal dla zadania typu semaforowego w entry BioreWidelce...) w treci
metody obiektu chronionego jest operacj potencjalnie prowadzc do blokady (operacje
tego typu zostay opisane w punkcie 7.3.4)8.
protected body Jadalnia is
entry BioreWidelce (I: in Integer) when Wolne(I) = 2 is
begin
........
S.Signal; -- operacja potencjalnie prowadzca do blokady
end BioreWidelce;
........

Rozwizaniem jest zdefiniowanie dodatkowego obiektu chronionego S, który zagwarantuje
wzajemne wykluczanie w dostpie do zmiennej I. Realizacja procedury Sygnalizuj
tego obiektu pozwala na dostp do zmiennej I i moe by wywoana w wejciu entry
BioreWidelce(I: in Integer)....
8

Jeeli zostanie zidentyfikowany stan niebezpieczny (czyli potencjalnie prowadzcy do blokady),
zostanie zgoszony wyjtek Program_Error.
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I: Integer := 0;
protected S is
entry Czekaj;
procedure Sygnalizuj;
private
Dostepna: Boolean := True;
end S;
protected body S is
entry Czekaj when Dostepna is
begin
Dostepna := False;
end Czekaj;
procedure Sygnalizuj is
begin
Dostepna := True;
end Sygnalizuj;
end S;
protected Jadalnia is
entry BioreWidelce (j: in Integer);
........
end Jadalnia;
protected body Jadalnia is
entry BioreWidelce(j: in Integer) when Wolne(I) = 2 is
-- zmienna globalna I
begin
Wolne((j + 4) mod 5) := Wolne((j + 4) mod 5) - 1;
Wolne((j + 1) mod 5) := Wolne((j + 1) mod 5) - 1;
S.Sygnalizuj;
-- zwalnia dostp do zmiennej I
end BioreWidelce;
..........
task type Filozof(Nr: Integer);
task body Filozof is
begin
loop
Filozof_myli;
S.Czekaj; -- blokuje dostp do zmiennej I
I := Nr;
Jadalnia.BioreWidelce(I);
Filozof_je;
Jadalnia.OddajeWidelce(I);
end loop;
end Filozof;
procedure glowna is
type Tablica is array(Integer range <>) of Integer;
I: Integer := 0;
protected S is
entry Czekaj;
procedure Sygnalizuj;
private
Dostepna: Boolean := True;
end S;
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protected body S is
entry Czekaj when Dostepna is
begin
Dostepna := False;
end Czekaj;
procedure Sygnalizuj is
begin
Dostepna := True;
end Sygnalizuj;
end S;
protected Jadalnia is
entry BioreWidelce (j: in Integer);
-- ........
private
Wolne: Tablica(0..4) := (others => 2);
end Jadalnia;
protected body Jadalnia is
entry BioreWidelce(j: in Integer) when Wolne(I) = 2 is
-- zmienna globalna I
begin
Wolne((j + 4) mod 5) := Wolne((j + 4) mod 5) - 1;
Wolne((j + 1) mod 5) := Wolne((j + 1) mod 5) - 1;
S.Sygnalizuj;
-- zwalnia dostp do zmiennej I
end BioreWidelce;
--..........
end Jadalnia;
task type Filozof(Nr: Integer);
task body Filozof is
begin
loop
--Filozof_myli;
S.Czekaj; -- blokuje dostp do zmiennej I
I := Nr;
Jadalnia.BioreWidelce(I);
--Filozof_je;
--Jadalnia.OddajeWidelce(I);
end loop;
end Filozof;
begin
null;
end glowna;

Powysze rozwizanie gwarantuje bezpiecze stwo programu, jednak nie mona go
uzna za poprawne, poniewa zawieszone zadanie na wejciu BioreWidelce bdzie blokowao dostp do zmiennej I dla innych zada . Oznacza to, e moe wystpi przeplot, w którym jeden filozof je, drugi oczekuje na wejcie do jadalni (atwo zauway ,
e jest to ssiad filozofa obecnie jedzcego), a pozostali nie mog konkurowa o dostp
do obiektu chronionego Jadalnia (pomimo e dwa z trzech widelców w jadalni s wolne),
poniewa s zawieszeni na operacji S.Czekaj. W tym wypadku nie jest spenione nastpujce wymaganie: jeeli s wolne dwa odpowiednie widelce, to przy braku wspózawodnictwa filozof powinien mie moliwo natychmiastowego ich pobrania.
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Najprostszym rozwizaniem jest specyfikacja w obiekcie chronionym Jadalnia procedury
BioreWidelce i OddajeWidelce dla kadego filozofa.
type Tablica is array(Integer range <>) of Integer;
protected type Jadalnia is
entry BioreWidelce1;
entry BioreWidelce2;
entry BioreWidelce3;
entry BioreWidelce4;
entry BioreWidelce5;
procedure OddajeWidelce1;
........
entry OddajeWidelce5;
private
Wolne: Tablica(0..4) := (others => 2);
end Jadalnia;
protected body Jadalnia is
entry BioreWidelce1 when
begin
Wolne(1) := Wolne(1) Wolne(4) := Wolne(4) end BioreWidelce1;
entry BioreWidelce2 when
begin
Wolne(0) := Wolne(0) Wolne(2) := Wolne(2) end BioreWidelce2;
........
procedure OddajeWidelce1
begin
Wolne(4) := Wolne(4) +
Wolne(1) := Wolne(1) +
end OddajeWidelce1;
........
procedure OddajeWidelce5
begin
Wolne(0) := Wolne(0) +
Wolne(3) := Wolne(3) +
end OddajeWidelce5;
end Jadalnia;

Wolne(0) = 2 is
l;
l;
Wolne(1) = 2 is
l;
l;

is
1;
1;

is
1;
1;

Jak wida , powysze rozwizanie jest mao elastyczne i nie jest reprezentatywne dla
modelu programowania serwerów, poniewa zmiana liczby filozofów (klientów) wymaga
znacznych zmian w specyfikacji i treci obiektu chronionego. Poprawnym i naturalnym rozwizaniem jest zastpienie powyszej deklaracji 10 wej deklaracj dwóch
rodzin wej . Poniej zaprezentowano ogóln struktur tego rozwizania, szczegóy
implementacji pozostawiono Czytelnikowi.
subtype Numer is Integer Range 1..5;
protected Jadalnia is
entry BioreWidelce(Numer);
entry OddajeWidelce(Numer);
private
........
end Jadalnia;
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protected body Jadalnia is
entry BioreWidelce(for I in Numer)
when warunek(I) is
begin
........
end BioreWidelce;
entry OddajeWidelce(for I in Numer)
when warunek(I) is
begin
........
end OddajeWidelce;
end Jadalnia;

Inne nasuwajce si rozwizanie w oparciu o obiekt chroniony sprowadza si do deklaracji tablicy obiektów, z których kady reprezentuje widelec, co z kolei uniemoliwia
jednoczesne podniesienie dwóch rónych widelców przez filozofów. Jednak w tym
przypadku bez dodatkowej synchronizacji jest moliwe wystpienie blokady. W poprawnym rozwizaniu naley zastosowa dodatkow wspódzielon zmienn, na przykad
semafor ogólny lub obiekt chroniony, która pozwoli na jednoczesne wspózawodnictwo
o widelce co najwyej czterem filozofom. Naley zauway , e to rozwizanie jest
w rzeczywistoci tym samym co rozwizanie oparte na mechanizmie semafora, tyle
tylko e z zastosowaniem obiektu chronionego. Innymi sowy, w tym rozwizaniu adna
wasno obiektu chronionego nie zwiksza jakoci tego rozwizania w porównaniu
z pierwszym prezentowanym w tym punkcie, dlatego te pominito jego implementacj.
Wsparciem dla rozwiza opartych na obiektach chronionych, w szczególnoci tych negujcych warunek czciowego przydziau, jest instrukcja rekolejkowania — requeue.
Wewntrz obiektu chronionego, w zalenoci od stanu programu (w omawianym
przykadzie od stanu wykorzystania zasobów —widelców), instrukcja ta pozwala ewentualnie przenie zadanie do kolejki innego wejcia obiektu chronionego. Ten typ synchronizacji zosta szczegóowo omówiony w podrozdziale 7.4 przy opisie rozwiza
problemu alokacji zasobów. Adaptacj rozwiza problemu alokacji zasobów — opartych
na instrukcji rekolejkowania — dla rozwizania problemu piciu filozofów pozostawiono
Czytelnikowi.

8.2.4. Spotkania
Ostatnie prezentowane rozwizanie jest oparte na bezporedniej implementacji obsugi
dostpu do widelców oraz zabezpieczenia przed wystpieniem stanu blokady dziki
instrukcji selektywnego oczekiwania omówionej w podrozdziale 6.29.
W poniszym rozwizaniu zaoono, e dostp do widelców kontroluje zadanie Kontrola_
´Widelcow z deklaracj dwóch wej Podnies i Odloz.
procedure Filozofow5 is
package Czynnosci is
procedure Mysli;
9

Przedstawiona implementacja jest kompletna (gotowa do kompilacji), poniewa procesy filozofa s
tworzone podczas wykonywania programu (alokacja dynamiczna zada ).
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procedure Je;
end Czynnosci;
package body Czynnosci is
procedure Mysli is
begin
delay 2.0;
end Mysli;
procedure Je is
begin
delay 3.0;
end Je;
end Czynnosci;
N: constant := 5;
type Liczba_Filozofow is range 0..N - 1;
task type Fil(P: Liczba_Filozofow);
task type Kontrola_Widelcow is
entry Podnies;
entry Odloz;
end Kontrola_Widelcow;

Zapewnienie ywotnoci globalnej (brak blokady) jest realizowane poprzez negacj
warunku cyklicznego czekania — dopuszczonych jest jedynie czterech filozofów do
jednoczesnego wspózawodnictwa o dostp do widelców.
task Brak_Blokady is
entry Wchodzi;
entry Opuszcza;
end Brak_Blokady;
type Filozof is access Fil;
Widelce: array(Liczba_Filozofow) of Kontrola_Widelcow;
Filozofowie: array(Liczba_Filozofow) of Filozof;
-- pierwsze rozwizanie
task body Kontrola_Widelcow is
begin
loop
accept Podnies;
accept Odloz;
end loop;
end Kontrola_Widelcow;
task body Brak_Blokady is
Max: constant Integer := N - 1;
L_Jedzacy: Integer range 0..Max := 0; -- liczba jedzcych filozofów
begin
loop
select
when L_Jedzacy < Max =>
accept Wchodzi do
L_Jedzacy := L_Jedzacy + 1;
end Wchodzi;
or
accept Opuszcza do
L_Jedzacy := L_Jedzacy - 1;
end Opuszcza;
end select;
end loop;
end Brak_Blokady;
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Kade z zada filozofa jest tworzone dynamicznie z odpowiedni wartoci wyrónika
z zakresu od 0 do 4.
task body Fil is
Widelec1, Widelec2: Liczba_Filozofow;
use Czynnosci;
begin
Widelec1 := P;
Widelec2 := (Widelec1 mod N) + 1;
loop
Mysli;
Brak_Blokady.Wchodzi;
Widelce(Widelec1).Podnies;
Widelce(Widelec2).Podnies;
Je;
Widelce(Widelec1).Odloz;
Widelce(Widelec2).Odloz;
Brak_Blokady.Opuszcza;
end loop;
end Fil;
begin
for P in Liczba_Filozofow loop
Filozofowie(P) := new Fil(P);
end loop;
end Filozofow5;
with Ada.Text_io; use Ada.Text_IO;
procedure Filozofow5 is
package Czynnosci is
procedure Mysli;
procedure Je;
end Czynnosci;
package body Czynnosci is
procedure Mysli is
begin
delay 2.0;
put_Line("Mysli");
end Mysli;
procedure Je is
begin
delay 3.0;
put_Line("Je");
end Je;
end Czynnosci;
N: constant := 5;
type Liczba_Filozofow is range 0..N - 1;
task type Fil(P: Liczba_Filozofow);
task type Kontrola_Widelcow is
entry Podnies;
entry Odloz;
end Kontrola_Widelcow;
task Brak_Blokady is
entry Wchodzi;
entry Opuszcza;
end Brak_Blokady;
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type Filozof is access Fil;
Widelce: array(Liczba_Filozofow) of Kontrola_Widelcow;
Filozofowie: array(Liczba_Filozofow) of Filozof;
-- pierwsze rozwizanie
task body Kontrola_Widelcow is
begin
loop
accept Podnies;
accept Odloz;
end loop;
end Kontrola_Widelcow;
task body Brak_Blokady is
Max: constant Integer := N - 1;
L_Jedzacy: Integer range 0..Max := 0; -- liczba jedzcych filozofów
begin
loop
select
when L_Jedzacy < Max =>
accept Wchodzi do
L_Jedzacy := L_Jedzacy + 1;
end Wchodzi;
or
accept Opuszcza do
L_Jedzacy := L_Jedzacy - 1;
end Opuszcza;
end select;
end loop;
end Brak_Blokady;
task body Fil is
Widelec1, Widelec2: Liczba_Filozofow;
use Czynnosci;
begin
Widelec1 := P;
Widelec2 := (Widelec1 + 1) mod N;
loop
Mysli;
Brak_Blokady.Wchodzi;
Widelce(Widelec1).Podnies;
Widelce(Widelec2).Podnies;
Je;
Widelce(Widelec1).Odloz;
Widelce(Widelec2).Odloz;
Brak_Blokady.Opuszcza;
end loop;
end Fil;
begin
for P in Liczba_Filozofow loop
Filozofowie(P) := new Fil(P);
end loop;
end Filozofow5;

W tego typu rozwizaniach opartych na specyfikacji zada typu serwer awaria jednego
z serwerów jest niedopuszczalna. Wykonanie zada klienta nie powinno mie natomiast wpywu na poprawno dziaania programu, lecz co najwyej na jego efektywno .
Awaria jednego z zada filozofa w sekcji lokalnej (Mysli) nie ma wpywu na wykonanie
pozostaych, jednak awaria jednego z zada w sekcji krytycznej powoduje zabloko-
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wanie dostpu do widelców dla pozostaych zada filozofów. Jeeli mona okreli
maksymalny czas wykonywania sekcji krytycznej przez zadanie filozofa, to ponisza
specyfikacja zadania Kontrola_Widelcow gwarantuje cigo wykonywania zada w przypadku awarii jednego z nich.
-- drugie rozwizanie
task body Kontrola_Widelcow is
begin
loop
select
accept Podnies;
or
terminate;
end select;
select
accept Odloz;
or
delay 4.0; -- maksymalny czas wykonywania sekcji krytycznej
end select;
end loop;
end Kontrola_Widelcow;

8.2.5. Podsumowanie
Cechy mechanizmów synchronizacji opisane podczas omawiania problemu producenta
i konsumenta, które zapewniay wiksz elastyczno rozwiza , s aktualne dla problemu piciu filozofów. W przykadach rozwiza problemu producenta i konsumenta,
stosujc jeden algorytm synchronizacji procesów, ocenie poddano efektywno implementacji w zalenoci od rodzaju stosowanego mechanizmu synchronizacji procesów.
Podstawowym kryterium oceny zaproponowanych rozwiza by stopie zrównoleglenia operacji wykonywanych przez procesy wstawiajce dane do bufora i pobierajce
dane z bufora.
W problemie piciu filozofów szczególn uwag skupiono na zagwarantowaniu ywotnoci globalnej, co wynikao bezporednio ze specyfiki wymaga dotyczcych synchronizacji filozofów. Podstaw rozwiza zapewniajcych brak blokady bya negacja
jednego z dwóch koniecznych warunków dla wystpienia blokady w programie: negacji
warunku cyklicznego oczekiwania oraz negacji warunku czciowego przydziau zasobów.
Z prezentowanych przykadów wynika, e wybór algorytmu determinowa wybór mechanizmu synchronizacji. W przypadku negacji warunku cyklicznego czekania atwo
i efektywno implementacji gwarantowa mechanizm semafora ogólnego oraz mechanizm
spotka . Wymienione mechanizmy natomiast — zastosowane w algorytmie negacji warunku czciowego przydziau zasobów — oraz w szczególnoci mechanizm obiektu
chronionego generoway bardzo skomplikowane i mao czytelne kody. Z kolei rozwizanie oparte na negacji warunku czciowego przydziau wspiera mechanizm klasycznego monitora dziki moliwoci zawieszania i wznawiania procedur monitora.
Podsumowujc, celem tego podrozdziau byo pokazanie, e pewne mechanizmy synchronizacji s dedykowane dla implementacji przyjtego algorytmu synchronizacji
procesów. Wybór mechanizmu jest kluczowy dla osignicia poprawnego i jak najprostszego zapisu danego algorytmu synchronizacji procesów.
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8.3. Problem pisarzy i czytelników
Trzecim z klasycznych problemów programowania wspóbienego jest problem pisarzy
i czytelników. Czytelnia w tym problemie reprezentuje zasób dzielony, jednak dostp do
niej nie jest okrelony klasyczn regu wzajemnego wykluczania 1 z n. W problemie
pisarzy i czytelników wystpuj dwie klasy procesów: czytelnicy, którzy cyklicznie odczytuj dane z czytelni, oraz pisarze, którzy zapisuj dane do czytelni. Wielu czytelników
moe jednoczenie odczytywa dane, zapisywanie danych przez pisarza wyklucza natomiast moliwo przebywania w tym samym czasie w czytelni zarówno czytelnika,
jak i innego pisarza. Struktury zada reprezentujcych pisarza i czytelnika s nastpujce:
task body Czytelnik is
begin
loop
Sekcja_lokalna;
Protokó_wstpny;
Czytanie;
Protokó_kocowy;
end loop;
end Czytelnik;
task body Pisarz is
begin
loop
Sekcja_lokalna;
Protokó_wstpny;
Pisanie;
Protokó_kocowy;
end loop;
end Pisarz;

Rozwizanie tego problemu sprowadza si do zsynchronizowania grup procesów (pisarzy i czytelników) wspózawodniczcych o dostp do czytelni, gwarantujcego brak
blokady i brak zagodzenia jednej z grup procesów. O ile w problemie piciu filozofów
na pierwszy plan wysuwa si problem blokady, o tyle w problemie pisarzy i czytelników
naley szczególn uwag zwróci na stan zagodzenia pisarzy przez czytelników, którego
prawdopodobie stwo wystpienia wzrasta wraz ze wzrostem liczby czytelników.
Problem pisarzy i czytelników jest abstrakcj regu dostpu w bazach danych, w których
zakada si moliwo jednoczesnego czytania danych przez wiele procesów, jednak
z drugiej strony wymaga wzajemnego wykluczania podczas modyfikacji danych w celu
zapewnienia ich spójnoci. W wikszoci rzeczywistych systemów (w szczególnoci
w systemach zarzdzania bazami danych) procesy czytajce zawarto obiektów dzielonych daj i uzyskuj dostp do tych obiektów wielokrotnie czciej ni procesy
modyfikujce ich stan. Przykadem moe by prosty system zarzdzania baz biblioteki,
gdzie w tym samym czasie wielu czytelników przeglda wiele tytuów, zanim dokona
konkretnej rezerwacji. Rezerwacja okrelonego tytuu musi podlega wzajemnemu
wykluczaniu, poniewa jest zmieniany status ksiki z dostpnej na zarezerwowan.
Przykadów systemów tego typu jest wiele, dlatego czsto rozwizanie problemu synchronizacji w rzeczywistych systemach skupia si na moliwoci zagodzenia procesów
modyfikujcych stan wspódzielonych zasobów, czyli w omawianym abstrakcyjnym
problemie — procesów pisarzy przez czytelników.
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8.3.1. Semafory
W pierwszym rozwizaniu synchronizacja procesów pisarzy i czytelników jest oparta
na dwóch semaforach: jednym ogólnym, którego warto okrela liczb wolnych miejsc
w czytelni, oraz drugim binarnym, zapewniajcym wzajemne wykluczanie pisarzy w dostpie do czytelni.
LC: Integer := 10; LP: Integer := 3;
-- liczba czytelników i pisarzy
pisarze: array(1..LP) of Pisarz;
czytelnicy: array(1..LC) of Czytelnik;
Miejsca, Wolne: Sem := LC;
-- liczba miejsc w czytelni
P: SemBin;
-- wzajemne wykluczanie pisarzy
task body Czytelnik is
begin
loop
Put("Sekcja lokalna");
Miejsca.wait;
Put("Czytanie");
Miejsca.signal;
end loop;
end Czytelnik;
task body Pisarz is
i: Integer;
begin
loop
Put("Sekcja lokalna");
P.wait;
for i in 1..LC loop Wolne.wait; end loop;
Put("Pisanie");
for i in 1..LC loop Wolne.signal; end loop;
P.signal;
end loop;
end Pisarz;

W rozwizaniu zaoono, e liczba czytelników jest równa liczbie miejsc w czytelni.
Opuszczenie semafora Miejsca umoliwia czytelnikowi wejcie do czytelni. Pisarz stopniowo rezerwuje wszystkie miejsca w czytelni, ograniczajc w niej liczb czytelników. Po
zajciu wszystkich miejsc pisarz wchodzi do czytelni. Semafor S gwarantuje wzajemne
wykluczanie pisarzy ju na etapie rezerwacji miejsc w czytelni, tzn. w tym samym czasie
tylko jeden pisarz rezerwuje miejsca w czytelni. Jednak to rozwizanie ma kilka wad:
 Brak gwarancji, e po wyjciu pisarza z czytelni wszyscy czytelnicy wejd do

czytelni, zanim kolejny pisarz zapisze nowe dane. Wynika to std, e po wyjciu
pisarza z czytelni wszystkie miejsca s wolne, lecz mog by one zarówno
zajmowane przez wchodzcych czytelników, jak i blokowane przez innych pisarzy.
 Liczba operacji niezbdnych do synchronizacji zada jest zalena od liczby

czytelników. Liczba czytelników determinuje liczb operacji opuszczania
semafora Miejsca przez pisarza, poniewa musi on zarezerwowa wszystkie
miejsca, zanim wejdzie do czytelni.
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Rozwizanie pozbawione powyszych wad zaproponowa P.B. Hansen10. Kady proces,
który chce wej do czytelni, sprawdza, czy s procesy z drugiej grupy oczekujce na
wejcie. Jeli ich nie ma, umoliwia wejcie do czytelni wszystkim procesom ze swojej
grupy. Wstrzymanie procesów czytelnika, jeli pisarz jest w czytelni, jest realizowane
przez semafor Czytanie. Semafor Pisanie wstrzymuje natomiast pisarzy, gdy w czytelni
przebywaj czytelnicy. Po wyjciu z czytelni ostatniego procesu z danej grupy wpuszczane s procesy z drugiej. Pisarz po opuszczeniu czytelni podnosi wielokrotnie semafor
Czytelnia (operacja Czytelnia.signal). Analogicznie postpuje opuszczajcy czytelni
ostatni czytelnik, realizujc operacje na semaforze Pisanie. Pisarze wchodz do czytelni,
wzajemnie si wykluczajc (t wasno gwarantuje dodatkowy semafor binarny). Kolejny semafor binarny gwarantuje wzajemne wykluczanie w dostpie do zmiennych
globalnych (dzielonych) okrelajcych liczb oczekujcych pisarzy i czytelników. Kod
ilustrujcy to rozwizanie zosta zamieszczony w dodatku A.
Do duy stopie skomplikowania powyej przedstawionych rozwiza wynika z braku
bezporedniej implementacji w klasycznym semaforze metody umoliwiajcej sprawdzenie liczby zada oczekujcych na operacj opuszczania semafora11. W Adzie istnieje
moliwo sprawdzania liczby zada zawieszonych (wywoujcych wejcia zadania
typu serwer) w oczekiwaniu na realizacj spotkania z zadaniem serwera.

8.3.2. Spotkania
Struktura rozwizania problemu pisarzy i czytelników oparta na mechanizmie spotka
zostaa omówiona w punkcie 6.2.2. Zaprezentowane rozwizanie nie gwarantowao, e po
zapisie danych przez pisarza wszyscy czytelnicy zd je odczyta , zanim kolejny pisarz
wejdzie do czytelni. Kompilacja tego rozwizania z prezentowanym w punkcie 6.2.2
pozwala uzyska kompletny kod opisywanego przypadku. Poniszy kod oprócz ogólnej struktury zadania Czytelnia (np. pominito programowanie wej dla tego zadania)
zawiera jedynie instrukcje zapewniajce odczyt wszystkim czytelnikom oraz specyfikacje i tre zada Pisarz i Czytelnik.
task Czytelnia is
entry StartCzytanie(E: out typ);
entry StopCzytanie;
entry Pisanie(E: in typ);
end Czytelnia;
task body Czytelnia is
iluCzyta: Integer := 0;
-- liczba czytelników w czytelni
ksiazka: typ;
begin
loop
select
when Pisanie'Count = 0 =>
accept StartCzytanie(E: out typ) do...
or
accept StopCzytanie do...
or
10

Hansen P., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 1979.

11

Na wyznaczenie i testowanie aktualnej wartoci semafora pozwalaj semafory zdefiniowane w systemie Unix.
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when iluCzyta = 0 =>
accept Pisanie(E: in typ) do...
........
loop
select
accept StartCzytanie(E: out typ) do
iluCzyta := iluCzyta + 1;
E := ksiazka;
end StartCzytanie;
-- wpuszczenie wszystkich oczekujcych czytelników
else exit;
-- natychmiastowe czytanie lub wyjcie z ptli
end select;
end loop;
end select;
end loop;
end Czytelnia;
task Czytelnik;
task body Czytelnik is
begin
loop
Czytelnia.StartCzytanie(...);
-- czyta
Czytelnia.StopCzytanie;
-- sekcja lokalna
end loop;
end Czytelnik;
task Pisarz;
task body Pisarz is
begin
loop
-- sekcja lokalna
Czytelnia.Pisanie(...);
end loop;
end Pisarz;

8.3.3. Monitory
Synchronizacj zada pisarzy i czytelników mona efektywnie zaimplementowa
w oparciu o mechanizmy wyszego poziomu ni semafory, takie jak monitory i obiekty
chronione. Wynika to std, e tak jak w przypadku spotka , w tych mechanizmach
istniej metody umoliwiajce zawieszenie danego zbioru procesów w oczekiwaniu
na spenienie pewnego warunku. W przypadku monitorów s to zmienne warunkowe
oraz metody wait i signal operujce na tych zmiennych.
monitor Czytelnia is
Lczyt, Lpisz: Integer := 0;
-- liczba czytelników i pisarzy w czytelni
Czytanie, Pisanie: warunek;
procedure WchodziCzytelik is
begin
if Lpisz > 0 or not empty(Pisanie) then
wait(Czytanie);
end if;
Lczyt := Lczyt + 1;
signal(Czytanie);
end WchodziCzytelik;
procedure WychodziCzytelnik is
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begin
Lczyt := Lczyt - 1;
if Lczyt = 0 then
signal(Pisanie);
end if;
end WychodziCzytelnik;
procedure Pisze is
begin
if Lczyt > 0 or Lpisz > 0 then
wait(Pisanie);
end if;
Lpisz := 1;
-- pisze
Lpisz := 0;
if not empty(Czytanie) then signal(Czytanie);
else signal(Pisanie);
end if;
end Pisze;
end Czytelnia;
task Czytelnik;
task body Czytelnik is
begin
loop
Czytelnia.WchodziCzytelnik;
-- czyta
Czytelnia.WychodziCzytelnik;
-- sekcja lokalna
end loop;
end Czytelnik;
task Pisarz;
task body Pisarz is
begin
loop
-- sekcja lokalna
Czytelnia.Pisze;
end loop;
end Pisarz;

W powyszym rozwizaniu dwie zmienne warunkowe pisanie i czytanie okrelaj stan
czytelni — to, czy jest ona zajta przez czytelników, czy przez pisarza. Jeeli czytelnicy
nie mog wej do czytelni, to s zawieszani w kolejce warunku czytanie (wykonuj
instrukcj wait(czytanie)) i reaktywowani przez wychodzcego z czytelni pisarza instrukcj signal(czytanie). Analogicznie, jeeli czytelnicy przebywaj w czytelni, to pisarz jest zawieszany w kolejce warunku pisanie i wznawiany (signal(Pisanie)) przez
ostatniego czytelnika wychodzcego z czytelni.

8.3.4. Obiekty chronione
Jeszcze bardziej naturalne i przede wszystkim efektywniejsze rozwizanie (ze wzgldu
na liczb operacji synchronizujcych dostp do czytelni) zapewnia obiekt chroniony.
package Czytelnicy_Pisarze is
procedure Czytaj(I: out Typ);
procedure Zapisz(I: Typ);
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end Czytelnicy_Pisarze;
package body Czytelnicy_Pisarze is
procedure Czytaj_Plik(I: out Typ) is
begin
........
end Czytaj_Plik;
procedure Zapisz_Plik(I: Typ) is
begin
........
end Zapisz_Plik;
protected Kontrola is
entry Zacznij_Czytac;
procedure Zakoncz_Czytac;
entry Zacznij_Zapisywac;
procedure Zakoncz_Zapisywac;
private
Czytelnicy: Natural := 0;
Pisarze: Boolean := False;
end Kontrola;
procedure Czytaj(I: out Typ) is
begin
Kontrola.Zacznij_Czytac;
Czytaj_Plik(I);
Kontrola.Zakoncz_Czytac;
end Czytaj;
procedure Zapisz(I: Typ) is
begin
Kontrola.Zacznij_Zapisywac;
Zapisz_Plik(I);
Kontrola.Zakoncz_Zapisywac;
end Zapisz;
protected body Kontrola is
entry Zacznij_Czytac when not Pisarze and
Zacznij_Zapisywac'Count = 0 is
begin
Czytelnicy := Czytelnicy + 1;
end Zacznij_Czytac;
procedure Zakoncz_Czytac is
begin
Czytelnicy := Czytelnicy - 1;
end Zakoncz_Czytac;
entry Zacznij_Zapisywac when not Pisarze and Czytelnicy = 0 is
begin
Pisarze := True;
end Zacznij_Zapisywac;
procedure Zakoncz_Zapisywac is
begin
Pisarze := False;
end Zakoncz_Zapisywac;
end Kontrola;
end Czytelnicy_Pisarze;
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Bariery dla wej wykluczaj jednoczesne przebywanie w czytelni pisarzy i czytelników.
Ponadto warunek Zacznij_Zapisywac'Count = 0 dla wejcia Zacznij_Czytac gwarantuje
brak zagodzenia pisarzy, poniewa czytelnik jest zablokowany na wejciu do czytelni
w przypadku, gdy którykolwiek pisarz oczekuje na wywoanie wejcia Zacznij_Zapisywac.

8.3.5. Podsumowanie
Z powyszych prezentowanych rozwiza wynika, e problem pisarzy i czytelników
jest abstrakcj problemów rzeczywistych, w których istnieje prawdopodobie stwo
zagodzenia jednej z grup procesów, w szczególnoci dotyczy to zagodzenia pisarzy.
Dane mechanizmy — m.in. spotka , monitor, obiektu chronionego — pozwalaj
okreli liczb procesów czekajcych na wejcie do czytelni. Ta wasno mechanizmów
w efektywny i w prosty sposób pozwalaa zaimplementowa reguy gwarantujce
ywotno lokaln programu. Brak tej wasnoci w przypadku semafora generowa
natomiast skomplikowany kod rozwizania.
Na podstawie rozwiza trzech klasycznych problemów wspóbienych mona sformuowa ogólny wniosek, e dany mechanizm synchronizacji jest dedykowany dla konkretnych klas problemów programowania wspóbienego. Innymi sowy, dany mechanizm synchronizacji efektywnie i w naturalny sposób rozwizuje pewn klas problemów,
jest natomiast pozbawiony tych cech dla innej klasy problemów wspóbienych. Dobrym przykadem ilustrujcym t wasno jest mechanizm obiektu chronionego zastosowany w implementacji bufora w problemie producenta i konsumenta, w implementacji
czytelni dla problemu pisarzy i czytelników oraz w implementacji problemu piciu
filozofów. Dla pierwszych dwóch problemów implementacja bya najefektywniejsza
(w sensie liczby niezbdnych operacji synchronizujcych procesy) oraz najbardziej
elastyczna w sensie atwoci adaptacji w innych aplikacjach w porównaniu z innymi
mechanizmami synchronizacji. W przypadku problemu piciu filozofów natomiast
obiekt chroniony okaza si mechanizmem najmniej efektywnym.
Ponadto przyjte rozwizanie dla danego problemu wspóbienego ma wpyw na wybór odpowiedniego mechanizmu synchronizacji. W problemie piciu filozofów rozwaalimy dwa moliwe rozwizania negujce jeden z koniecznych warunków wystpienia blokady: warunek cyklicznego oczekiwania lub warunek czciowego
przydziau. Zastosowanie semafora ogólnego pozwalao na efektywn implementacj
gwarantujc negacj warunku cyklicznego oczekiwania. Negacja warunku czciowego
przydziau zasobów w oparciu o mechanizm semafora bya natomiast skomplikowana
i mao elastyczna. Z kolei monitor dziki moliwoci zawieszania procesów w kolejkach
zwizanych ze zmiennymi warunkowymi w prosty i przejrzysty sposób pozwala na
implementacj negacji warunku czciowego przydziau zasobów.

8.4. wiczenia i zadania
1. Zaproponuj implementacj automatu komórkowego znanego jako „Gra w ycie”

w oparciu o nastpujce mechanizmy synchronizacji: semafory oraz obiekty
chronione.
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Zbiór komórek jest uoony w prostoktn tablic tak, e kada komórka ma
omiu ssiadów (poziomo, pionowo i po przektnych). Kada komórka jest
ywa lub martwa. Majc pocztkowy, sko czony zbiór ywych komórek, oblicz
konfiguracj uzyskan po cigu pokole . Reguy przechodzenia od jednego
pokolenia do nastpnego s nastpujce:
 jeeli komórka jest ywa i ma mniej ni dwóch ywych ssiadów, to umiera;
 jeeli ma dwóch lub trzech ywych ssiadów, to yje nadal;
 jeeli ma czterech lub wicej ywych ssiadów, to umiera;
 martwa komórka z dokadnie trzema ywymi ssiadami staje si ywa.

Kada komórka jest symulowana przez proces. Naley rozwiza dwa problemy.
Po pierwsze, wyliczanie nastpnego pokolenia musi by zsynchronizowane,
tzn. modyfikacja kadej komórki musi uwzgldnia stan ssiednich komórek
w tym samym pokoleniu. Po drugie, naley stworzy du struktur danych
z procesami i kanaami komunikacyjnymi.
2. Stosujc jedynie semafory binarne, zsynchronizuj procesy producenta i konsumenta

w dostpie do ograniczonego bufora. Udowodnij poprawno programu.
Czy istnieje moliwo poprawnego rozwizania problemu wielu producentów
i wielu konsumentów umieszczajcych dane w buforze i pobierajcych je z niego
tylko z uyciem semaforów binarnych? Jeli tak, zaimplementuj rozwizanie.
3. Linia produkcyjna (przetwarzanie potokowe). W systemie s trzy marszruty

wytwarzania elementów (rysunek 8.2). Jedna marszruta produkcyjna stanowi
cig zasobów dzielonych i moe jednoczenie pomieci tyle obrabianych
elementów, ile jest zasobów. W systemie s procesy nakadajce nieobrobione
elementy i procesy zdejmujce ju przetworzone elementy, odpowiednio na
wejciu i wyjciu danej marszruty. Ponadto z kadym zasobem jest zwizany
jeden proces. Pierwszy z procesów realizuje pierwsz faz obróbki, kolejny drug
faz itd. W czasie oczekiwania elementu na zajty zasób element nie zwalnia
zasobu przydzielonego do wykonywania poprzedniej fazy obróbki. Napisz
program ilustrujcy powyszy schemat przetwarzania elementów. Zwró uwag,
e trzy zasoby s wspódzielone przez elementy z rónych marszrut.
4. Lotniskowiec ma pokad mogcy jednoczenie pomieci N samolotów. Jedyny

pas startowy umoliwia samolotom startowanie i ldowanie, jednak w tym
samym czasie moe z niego korzysta tylko jeden samolot. Gdy liczba
samolotów na lotniskowcu jest mniejsza ni K (0 < K < N), priorytet
w dostpie do pasa startowego maj samoloty ldujce, w przeciwnym razie
startujce. Zapisz algorytm samolotu, który funkcjonuje wedug schematu
postój – start – lot – ldowanie. Skonstruuj algorytm synchronizacji procesów
samolot oraz zapisz go w oparciu o mechanizm semafora, spotka oraz obiektu
chronionego. Porównaj i oce te implementacje.
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Rysunek 8.2. Model systemu produkcyjnego

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz
A
abort, instrukcja, 77, 197
accept, instrukcja, 117, 128, 135, 136, 150
Ada, jzyk, 8
asynchroniczna komunikacja, 115
komunikacja, 115
pakiety, 147, 148
symulacja semafora, 64
synchroniczna komunikacja, 115
zadania, 12, 57, 62
Ada.Dispatching.EDF, pakiet, 279, 280
Ada.Finalization, pakiet, 77, 78
Ada.Task_Identification, pakiet, 288
Ada.Text_IO, pakiet, 147
algorytm
Dekkera, 104
Havendera, 47
Menasce i Muntza, 44
Patersona, 104
piekarniany, 104, 302
alokacja zasobów, 181, 182, 193
arbiter pamici, 97
Asynchronous_Task_Control, pakiet, 290

B
bankiera, problem, 35, 36
unikanie blokad, 49, 50
warunki wystpienia blokady, 43
Ben-Ari, 98, 99
blokada, 31
likwidacja, 44
unikanie, 49
warunki wystpienia, 41
wykrywanie, 44
zapobieganie, 46, 48

Kup książkę

C
Callable, atrybut, 80
Concurrent Pascal, 61, 62
Continue, 290
coroutines, Patrz wspóprogramy
Current_State, 290
czasu rzeczywistego, programy, 261, 263
stany zada , 267

D
Dekker, T., 101
Dekkera, algorytm, 104
delay until, instrukcja, 131, 132
delay, instrukcja, 131, 132, 134, 139
dozory, 128, 135, 219

E
EDF, 278, 280, 281, 282, 283
ICPP, protokó, 281, 283
else, instrukcja, 131, 133, 134, 139
empty(), 157
end, instrukcja, 77

F
FIFO, kolejka, 51
FIFO_Queuing, 274
FIFO_Within_Priority, 275
Firm Real Time Systems, 263
fork(), 58

H
Hard Real Time Systems, 262
Havendera, algorytm, 47
Hold, 290

Poleć książkę

314

Programowanie wspóbiene. Systemy czasu rzeczywistego

I
ICPP, 271, 272, 273, 281, 283
Interrupt_Priority, 269, 270

K
kolejka FIFO, 51
komunikacja, 25, 26
konflikty zasobowe, 31, 34
konsumenta i producenta, problem, 163, 223, 224,
225, 226, 234
monitory, 231, 232
obiekty chronione, 232, 233
semafory, 226, 227, 228, 234
spotkania, 230, 231

M
Menasce i Muntza, algorytm, 44
model
pamici dzielonej, 26
przesyania komunikatów, 27
Modula-2, 61
monitory, 156, 157, 158, 218
kolejki, 158
konsumenta i producenta, problem, 231, 232
piciu filozofów, problem, 240, 241
pisarzy i czytelników, problem, 255, 256
struktura, 158

N
Non-Preemptive_FIFO_Within_Priority, 276

O
obiekty chronione, 165, 166, 218
konsumenta i producenta, problem, 232, 233
piciu filozofów, problem, 242, 243, 245,
246, 247
pisarzy i czytelników, problem, 180, 256, 258
rodzina wej , 176
specyfikacja, 167, 168
occam, 61
oczekiwanie liniowe, 51
off-line, programy, 261
on-line, programy, 261
operacje, 12, 23

P
pakiety, 147, 148
Patersona, algorytm, 104
piekarniany, algorytm, 104, 302

Kup książkę

piciu filozofów, problem, 37, 38, 39, 236, 237, 251
monitory, 240, 241, 242
obiekty chronione, 242, 243, 245, 246, 247
semafory, 238, 239
spotkania, 247, 248, 249, 251
warunki wystpienia blokady, 42, 43
wykrywanie i likwidacja blokady, 45
pisarzy i czytelników, problem, 252, 258
Brinch Hansen, 309
monitory, 255, 256
obiekty chronione, 180, 256, 258
semafory, 253, 254
spotkania, 254
PLCP, 282
Policy_Identifier, parametr, 275
PPP, 271
Preemption Level Control Protocol, Patrz PLCP
Priority, 269, 270
Priority_Queuing, 274
priorytety, 267, 268
bazowe, 269, 270
dynamiczne, 288
dziedziczenie, 271, 273
inwersja, 270, 271
problem bankiera, 35, 36
unikanie blokad, 49, 50
warunki wystpienia blokady, 43
problem konsumenta i producenta, 163, 223, 224,
225, 226, 234
monitory, 231, 232
obiekty chronione, 232, 233
semafory, 226, 227, 228, 234
spotkania, 230, 231
problem piciu filozofów, 37, 38, 39, 236, 237,
251
monitory, 240, 241, 242
obiekty chronione, 242, 243, 245, 246, 247
semafory, 238, 239
spotkania, 247, 248, 249, 251
warunki wystpienia blokady, 42, 43
wykrywanie i likwidacja blokady, 45
problem pisarzy i czytelników, 252, 258
Brinch Hansen, 309
monitory, 255, 256
obiekty chronione, 180, 256, 258
semafory, 253, 254
spotkania, 254
problem wzajemnego wykluczania, 32, 33, 58
instrukcja select, 125
semafory, 106, 107
procesy, 12, 23
interakcyjne, 23
niesko czone, 23, 24
niezalene, 23

Poleć książkę

Skorowidz

315

reaktywne, 23
rozczne, 23
sko czone, 23, 24
transformacyjne, 23
zalene, 23
Program_Error, wyjtek, 139
programowanie wspóbiene, 25
poprawno , 29, 30
przyczyny stosowania, 21
programy
czasu rzeczywistego, 261, 263
off-line, 261
on-line, 261
protokó ko cowy, 32
protokó wstpny, 32
przeplot, 15

R
Real Time System, Patrz systemy czasu
rzeczywistego
regua rozstrzygni konfliktów zasobowych, 31
rejony krytyczne, 156
rekolejkowanie, 181, 219
requeue, instrukcja, 181, 192
Round-Robin, 276, 277, 278

S
sekcja krytyczna, 32
sekcja lokalna, 32
select, instrukcja, 122, 123, 150, 151
asynchroniczna zmiana sterowania, 123, 198,
199, 202, 207, 219
selektywne oczekiwanie, 123, 124
terminowe wywoanie wejcia, 123, 141, 142, 143
warunkowe wywoanie wejcia, 123, 141, 142, 143
semafory, 104, 105, 108, 155
binarne, 105
konsumenta i producenta, problem, 226, 227,
228, 234
ogólne, 105, 106
opuszczanie, 105
piciu filozofów, problem, 238, 239
pisarzy i czytelników, problem, 253, 254
podnoszenie, 105
symulacja tamy produkcyjnej, 110
synchronizacja warunkowa procesów, 109
z kolejk oczekujcych procesów, 108, 109
ze zbiorem oczekujcych procesów, 108
SemBin, 119
semget(), 58, 300
semop(), 58
Set_False, 290

Kup książkę

Set_Priority, 289
Set_True, 290
signal(), 60, 105, 157
Soft Real Time Systems, 262
sortowanie tablicy liczb cakowitych, 17, 18, 19, 20
spotkania, 115, 116, 117, 119, 120
konsumenta i producenta, problem, 230, 231
piciu filozofów, problem, 247, 248, 249, 251
pisarzy i czytelników, problem, 254
realizacja, 117, 118
zagniedone, 144
Suspend_Until_True, 290
Suspension_Object, 290
synchronizacja, 25, 26
synchronizacja warunkowa, 171
system procesów, 24
systemy czasu rzeczywistego, 262, 263
o mikkich wymaganiach czasowych, 262
o solidnych wymaganiach czasowych, 263
o twardych wymaganiach czasowych, 262
szeregowalno zada , 265
szeregowanie zada , 280
bez wywaszczenia, 276
w kolejkach wej , 274

T
terminate, instrukcja, 131, 138, 139
typ zadaniowy, deklaracja, 62, 63

U
uczciwo , 51
kolejka FIFO, 51
mocna, 51
oczekiwanie liniowe, 51
saba, 51
ukad równa liniowych, rozwizywanie, 20, 21

W
wait(), 60, 105, 157
warunkowe rejony krytyczne, 156
with abort, klauzula, 193
wasno
bezpiecze stwa, 30
wzajemnego wykluczania, 30, 31
ywotnoci globalnej, 30, 31
ywotnoci lokalnej, 30, 31
wspóbieny, program, 12
wspóprogramy, 60
wzajemne wykluczanie, 30, 31, 32, 33

Poleć książkę

316

Programowanie wspóbiene. Systemy czasu rzeczywistego

Z
zadania, 12, 57, 62
aktywacji, faza, 74, 75, 76
anormalne, 197, 198
asynchroniczne sterowanie, 289, 290
bdy kreacji i aktywacji, 79
fazy aktywnoci, 74
finalizacji, faza, 74, 77
hierarchiczna struktura, 81, 83
komunikacja asynchroniczna, 64
komunikacja synchroniczna, 64
nadrzdne, 57
parametry, 65
podrzdne, 57
priorytety, 267, 268, 269
rekolejkowanie, 181, 219
synchroniczne sterowanie, 289, 290
szeregowalno , 265
szeregowanie, 274, 276, 280
tablica, 69
tworzenie, 66
upione, 267
wasnoci, 66
wykonania, faza, 74, 75
wykonywalne, 267
wykonywane, 267
zawieszone, 90, 267

Kup książkę

zagodzenie, 31, 50, 51
zakleszczenie, 31
zasoby, 23, 24
alokacja, 181, 182, 193
dzielone, 24
wasne, 24
zmienne dzielone, 96, 97
zmienne warunkowe, 157

ywotno
globalna, 30, 31, 34
lokalna, 30, 31, 50

Poleć książkę

