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2
PROCESY I WkTKI

Zanim rozpocznie siÚ szczegóïowe studium tego, w jaki sposób systemy operacyjne sÈ zaprojektowane i skonstruowane, warto przypomnieÊ, ĝe kluczowym pojÚciem we wszystkich systemach operacyjnych jest proces: abstrakcja dziaïajÈcego programu. Wszystkie pozostaïe
elementy systemu operacyjnego bazujÈ na pojÚciu procesu, dlatego jest bardzo waĝne, aby
projektant systemu operacyjnego (a takĝe student) jak najszybciej dobrze zapoznaï siÚ z pojÚciem procesu.
Procesy to jedne z najstarszych i najwaĝniejszych abstrakcji wystÚpujÈcych w systemach
operacyjnych. ZapewniajÈ one moĝliwoĂÊ wykonywania (pseudo-) wspóïbieĝnych operacji nawet
wtedy, gdy dostÚpny jest tylko jeden procesor. PrzeksztaïcajÈ one pojedynczy procesor CPU
w wiele wirtualnych procesorów. Bez abstrakcji procesów istnienie wspóïczesnej techniki komputerowej byïoby niemoĝliwe. W niniejszym rozdziale przedstawimy szczegóïowe informacje
na temat tego, czym sÈ procesy oraz ich pierwsi kuzynowie — wÈtki.

2.1. PROCESY
2.1.
PROCESY

Wszystkie nowoczesne komputery bardzo czÚsto wykonujÈ wiele operacji jednoczeĂnie. Osoby
przyzwyczajone do pracy z komputerami osobistymi mogÈ nie byÊ do koñca Ăwiadome tego faktu,
zatem kilka przykïadów pozwoli przybliĝyÊ to zagadnienie. Na poczÈtek rozwaĝmy serwer WWW.
¿Èdania stron WWW mogÈ nadchodziÊ z wielu miejsc. Kiedy przychodzi ĝÈdanie, serwer sprawdza, czy potrzebna strona znajduje siÚ w pamiÚci podrÚcznej. JeĂli tak, jest przesyïana do klienta.
JeĂli nie, inicjowane jest ĝÈdanie dyskowe w celu jej pobrania. Jednak z perspektywy procesora
obsïuga ĝÈdañ dyskowych zajmuje wiecznoĂÊ. W czasie oczekiwania na zakoñczenie obsïugi
ĝÈdania na dysk moĝe nadejĂÊ wiele kolejnych ĝÈdañ. JeĂli w systemie jest wiele dysków niektóre z ĝÈdañ moĝe byÊ skierowanych na inne dyski na dïugo przed obsïuĝeniem pierwszego
ĝÈdania. Oczywiste, ĝe potrzebny jest sposób zamodelowania i zarzÈdzania tÈ wspóïbieĝnoĂciÈ.
Do tego celu moĝna wykorzystaÊ procesy (a w szczególnoĂci wÈtki).
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ROZ. 2

Teraz rozwaĝmy komputer osobisty uĝytkownika. Podczas rozruchu systemu nastÚpuje
start wielu procesów. CzÚsto uĝytkownik nie jest tego Ăwiadomy; np. moĝe byÊ uruchomiony
proces oczekujÈcy na wchodzÈce wiadomoĂci e-mail. Inny uruchomiony proces moĝe dziaïaÊ
w imieniu programu antywirusowego i sprawdzaÊ okresowo, czy sÈ dostÚpne jakieĂ nowe definicje wirusów. Dodatkowo mogÈ dziaïaÊ jawne procesy uĝytkownika — np. drukujÈce pliki lub
tworzÈce kopie zapasowe zdjÚÊ na dysku USB — podczas gdy uĝytkownik przeglÈda strony
WWW. Dziaïaniami tymi trzeba zarzÈdzaÊ. W tym przypadku bardzo przydaje siÚ system z obsïugÈ
wieloprogramowoĂci, obsïugujÈcy wiele procesów jednoczeĂnie.
W kaĝdym systemie wieloprogramowym procesor szybko przeïÈcza siÚ pomiÚdzy procesami, poĂwiÚcajÈc kaĝdemu z nich po kolei dziesiÈtki albo setki milisekund. Chociaĝ, ĂciĂle
rzecz biorÈc, w dowolnym momencie procesor realizuje tylko jeden proces, w ciÈgu sekundy moĝe
obsïuĝyÊ ich wiele, co daje iluzjÚ wspóïbieĝnoĂci. Czasami w tym kontekĂcie mówi siÚ o pseudowspóïbieĝnoĂci, dla odróĝnienia jej od rzeczywistej, sprzÚtowej wspóïbieĝnoĂci systemów
wieloprocesorowych (wyposaĝonych w dwa procesory wspóïdzielÈce tÚ samÈ fizycznÈ pamiÚÊ
lub wiÚkszÈ liczbÚ takich procesorów). ¥ledzenie wielu równolegïych dziaïañ jest bardzo trudne.
Z tego powodu projektanci systemów operacyjnych w ciÈgu wielu lat opracowali model pojÚciowy (procesów sekwencyjnych), które uïatwiajÈ obsïugÚ wspóïbieĝnoĂci. Ten model, jego
zastosowania oraz kilka innych konsekwencji stanowiÈ temat niniejszego rozdziaïu.

2.1.1. Model procesów
W tym modelu caïe oprogramowanie moĝliwe do uruchomienia w komputerze — czasami
wïÈcznie z systemem operacyjnym — jest zorganizowane w postaci zbioru procesów sekwencyjnych (lub w skrócie procesów). Proces jest egzemplarzem uruchomionego programu wïÈcznie
z bieĝÈcymi wartoĂciami licznika programu, rejestrów i zmiennych. PojÚciowo kaĝdy proces ma
wïasny wirtualny procesor CPU. OczywiĂcie w rzeczywistoĂci procesor fizyczny przeïÈcza siÚ
od procesu do procesu. Aby jednak zrozumieÊ system, znacznie ïatwiej jest myĂleÊ o kolekcji
procesów dziaïajÈcych (pseudo) wspóïbieĝnie, niĝ próbowaÊ ĂledziÊ to, jak procesor przeïÈcza
siÚ od programu do programu. To szybkie przeïÈczanie siÚ procesora jest okreĂlane jako wieloprogramowoĂÊ, o czy mówiliĂmy w rozdziale 1.
Na rysunku 2.1(a) pokazaliĂmy komputer, w którym w pamiÚci dziaïajÈ w trybie wieloprogramowym cztery programy. Na rysunku 2.1(b) widaÊ cztery procesy — kaĝdy ma wïasny przepïyw sterowania (tzn. wïasny logiczny licznik programu) i kaĝdy dziaïa niezaleĝnie od pozostaïych.
OczywiĂcie jest tylko jeden fizyczny licznik programu, dlatego kiedy dziaïa wybrany proces, jego
logiczny licznik programu jest kopiowany do rzeczywistego licznika programu. Kiedy proces koñczy
dziaïanie (na pewien czas), jego fizyczny licznik programu jest zapisywany w logicznym liczniku
programu umieszczonym w pamiÚci. Na rysunku 2.1(c) widaÊ, ĝe w dïuĝszym przedziale czasu
nastÈpiï postÚp we wszystkich procesach, jednak w danym momencie dziaïa tylko jeden proces.
W tym rozdziale zaïoĝymy, ĝe jest tylko jeden procesor CPU. Coraz czÚĂciej jednak takie
zaïoĝenie okazuje siÚ nieprawdziwe. Nowe ukïady czÚsto sÈ wielordzeniowe — majÈ dwa procesory, cztery lub wiÚkszÈ ich liczbÚ. O ukïadach wielordzeniowych i systemach wieloprocesorowych powiemy wiÚcej w rozdziale 8. Na razie bÚdzie proĂciej, jeĂli przyjmiemy, ĝe maszyna
wykorzystuje jednorazowo tylko jeden procesor. JeĂli zatem mówimy, ĝe procesor w danym
momencie moĝe wykonywaÊ tylko jeden proces, to jeĂli zawiera dwa rdzenie (lub dwa procesory), na kaĝdym z nich w okreĂlonym momencie moĝe dziaïaÊ jeden proces.
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Rysunek 2.1. (a) Cztery programy uruchomione w trybie wieloprogramowym; (b) pojÚciowy model
czterech niezaleĝnych od siebie procesów sekwencyjnych; (c) w wybranym momencie jest aktywny
tylko jeden program

Ze wzglÚdu na szybkie przeïÈczanie siÚ procesora pomiÚdzy procesami tempo, w jakim
proces wykonuje obliczenia, nie jest jednolite, a nawet trudne do powtórzenia w przypadku
ponownego uruchomienia tego samego procesu. A zatem nie moĝna programowaÊ procesów
z wbudowanymi zaïoĝeniami dotyczÈcymi czasu dziaïania. Rozwaĝmy dla przykïadu proces obsïugi
strumienia audio, który odtwarza muzykÚ bÚdÈcÈ akompaniamentem wysokiej jakoĂci wideo
uruchomionego przez inne urzÈdzenie. Poniewaĝ děwiÚk powinien rozpoczÈÊ siÚ nieco póěniej
niĝ wideo, proces daje sygnaï serwerowi wideo do rozpoczÚcia odtwarzania, a nastÚpnie, zanim
rozpocznie odtwarzanie děwiÚku, uruchamia 10 tysiÚcy iteracji pustej pÚtli. Wszystko pójdzie
dobrze, jeĂli pustÈ pÚtlÚ moĝna uznaÊ za niezawodny czasomierz. JeĂli jednak procesor zdecyduje siÚ na przeïÈczenie do innego procesu podczas trwania pÚtli, proces obsïugi strumienia
audio nie bÚdzie mógï ponownie siÚ uruchomiÊ do momentu, kiedy nie bÚdÈ gotowe wïaĂciwe
ramki wideo. W efekcie powstanie bardzo denerwujÈcy efekt braku synchronizacji pomiÚdzy
audio i wideo. Kiedy proces obowiÈzujÈ tak Ăcisïe wymagania dziaïania w czasie rzeczywistym —
tzn. okreĂlone zdarzenia muszÈ wystÈpiÊ w ciÈgu okreĂlonej liczby milisekund — trzeba przedsiÚwziÈÊ specjalne Ărodki w celu zapewnienia, ĝe tak siÚ stanie. Zazwyczaj jednak wiÚkszoĂci
procesów nie dotyczÈ ograniczenia wieloprogramowoĂci procesora czy teĝ wzglÚdne szybkoĂci
dziaïania róĝnych procesów.
Róĝnica pomiÚdzy procesem a programem jest subtelna, ale ma kluczowe znaczenie. Do
wyjaĂnienia tej róĝnicy posïuĝymy siÚ analogiÈ. Zaïóĝmy, ĝe pewien informatyk o zdolnoĂciach
kulinarnych piecze urodzinowy tort dla swojej córki. Ma do dyspozycji przepis na tort urodzinowy oraz kuchniÚ dobrze wyposaĝonÈ we wszystkie skïadniki: mÈkÚ, jajka, cukier, aromat
waniliowy itp. W tym przykïadzie przepis speïnia rolÚ programu (tzn. algorytmu wyraĝonego
w odpowiedniej notacji), informatyk jest procesorem (CPU), natomiast skïadniki ciasta odgrywajÈ rolÚ danych wejĂciowych. Proces jest operacjÈ, w której informatyk czyta przepis, dodaje
skïadniki i piecze ciasto.
Wyobraěmy sobie teraz, ĝe z krzykiem wbiega syn informatyka i mówi, ĝe uĝÈdliïa go
pszczoïa. Informatyk zapamiÚtuje, w którym miejscu przepisu siÚ znajdowaï (zapisuje bieĝÈcy
stan procesu), bierze ksiÈĝkÚ o pierwszej pomocy i zaczyna postÚpowaÊ zgodnie z zapisanymi
w niej wskazówkami. W tym momencie widzimy przeïÈczenie siÚ procesora z jednego procesu
(pieczenie) do procesu o wyĝszym priorytecie (udzielanie pomocy medycznej). Przy czym kaĝdy
z procesów ma inny program (przepis na ciasto, ksiÈĝka pierwszej pomocy medycznej). Kiedy
informatyk poradzi sobie z opatrzeniem uĝÈdlenia, powraca do pieczenia ciasta i kontynuuje od
miejsca, w którym skoñczyï.
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Kluczowe znaczenie ma uĂwiadomienie sobie, ĝe proces jest pewnym dziaïaniem. Charakteryzuje siÚ programem, wejĂciem, wyjĂciem i stanem. Jeden procesor moĝe byÊ wspóïdzielony
przez kilka procesów za pomocÈ algorytmu szeregowania. Algorytm ten decyduje, w którym
zatrzymaÊ pracÚ nad jednym programem i rozpoczÈÊ obsïugÚ innego. Natomiast program jest
czymĂ, co moĝe byÊ przechowywane na dysku i niczego nie robiÊ.
Warto zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe jeĂli program uruchomi siÚ dwa razy, liczy siÚ jako dwa procesy. CzÚsto np. istnieje moĝliwoĂÊ dwukrotnego uruchomienia edytora tekstu lub jednoczesnego drukowania dwóch plików, jeĂli system komputerowy jest wyposaĝony w dwie drukarki.
Fakt, ĝe dwa dziaïajÈce procesy korzystajÈ z tego samego programu, nie ma znaczenia — sÈ to
oddzielne procesy. System operacyjny moĝe mieÊ moĝliwoĂÊ wspóïdzielenia kodu pomiÚdzy nimi
w taki sposób, ĝe w pamiÚci znajduje siÚ jedna kopia. Jest to jednak szczegóï techniczny, który
nie zmienia faktu dziaïania dwóch procesów.

2.1.2. Tworzenie procesów
Systemy operacyjne wymagajÈ sposobu tworzenia procesów. W bardzo prostych systemach lub
w systemach zaprojektowanych do uruchamiania tylko jednej aplikacji (np. kontrolera w kuchence
mikrofalowej), bywa moĝliwe zainicjowanie wszystkich potrzebnych procesów natychmiast po
uruchomieniu systemu. Jednak w systemach ogólnego przeznaczenia potrzebny jest sposób
tworzenia i niszczenia procesów podczas ich dziaïania. W tym punkcie przyjrzymy siÚ niektórym
spoĂród tych mechanizmów.
SÈ cztery podstawowe zdarzenia, które powodujÈ tworzenie procesów:
1. Inicjalizacja systemu.
2. Uruchomienie wywoïania systemowego tworzÈcego proces przez dziaïajÈcy proces.
3. ¿Èdanie uĝytkownika utworzenia nowego procesu.
4. Zainicjowanie zadania wsadowego.
W momencie rozruchu systemu operacyjnego zwykle tworzonych jest kilka procesów. Niektóre
z nich sÈ procesami pierwszego planu — tzn. sÈ to procesy, które komunikujÈ siÚ z uĝytkownikami i wykonujÈ dla nich pracÚ. Inne sÈ procesami drugoplanowymi, które nie sÈ powiÈzane
z okreĂlonym uĝytkownikiem, ale speïniajÈ pewnÈ specyficznÈ funkcjÚ. I tak jeden proces drugoplanowy moĝe byÊ zaprojektowany do akceptacji wchodzÈcych wiadomoĂci e-mail. Taki proces moĝe byÊ uĂpiony przez wiÚkszoĂÊ dnia i nagle siÚ uaktywniÊ, kiedy nadchodzi wiadomoĂÊ
e-mail. Inny proces drugoplanowy moĝe byÊ zaprojektowany do akceptacji wchodzÈcych ĝÈdañ
stron WWW zapisanych na serwerze. Proces ten budzi siÚ w momencie odebrania ĝÈdania strony
WWW w celu jego obsïuĝenia. Procesy dziaïajÈce na drugim planie, które sÈ przeznaczone do
obsïugi pewnych operacji, takich jak odbiór wiadomoĂci e-mail, serwowanie stron WWW, aktualnoĂci, drukowanie itp., sÈ okreĂlane jako demony. W duĝych systemach zwykle dziaïajÈ dziesiÈtki
takich procesów. W systemie UNIX, aby wyĂwietliÊ listÚ dziaïajÈcych procesów, moĝna skorzystaÊ z programu ps. W systemie Windows moĝna skorzystaÊ z menedĝera zadañ.
Procesy mogÈ byÊ tworzone nie tylko w czasie rozruchu, ale takĝe póěniej. DziaïajÈcy proces
czÚsto wydaje wywoïanie systemowe w celu utworzenia jednego lub kilku nowych procesów
majÈcych pomóc w realizacji zadania. Tworzenie nowych procesów jest szczególnie przydatne,
kiedy pracÚ do wykonania moĝna ïatwo sformuïowaÊ w kontekĂcie kilku zwiÈzanych ze sobÈ,
ale poza tym niezaleĝnych, wspóïdziaïajÈcych ze sobÈ procesów. JeĂli np. przez sieÊ jest pobierana duĝa iloĂÊ danych w celu ich póěniejszego przetwarzania, to moĝna utworzyÊ jeden proces,
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który pobiera dane i umieszcza je we wspóïdzielonym buforze, oraz drugi proces, który usuwa
dane z bufora i je przetwarza. W systemie wieloprocesorowym, w którym kaĝdy z procesów
moĝe dziaïaÊ na innym procesorze, zadanie moĝe byÊ wykonane w krótszym czasie.
W systemach interaktywnych uĝytkownicy mogÈ uruchomiÊ program poprzez wpisanie
polecenia lub klikniÚcie (ewentualnie dwukrotne klikniÚcie) ikony. Wykonanie dowolnej z tych
operacji inicjuje nowy proces i uruchamia w nim wskazany program. W systemach uniksowych
bazujÈcych na systemie X Window nowy proces przejmuje okno, w którym zostaï uruchomiony.
W systemie Microsoft Windows po uruchomieniu procesu nie ma on przypisanego okna. Moĝe
on jednak stworzyÊ jedno (lub wiÚcej) okien i wiÚkszoĂÊ systemów to robi. W obydwu systemach uĝytkownicy majÈ moĝliwoĂÊ jednoczesnego otwarcia wielu okien, w których dziaïajÈ jakieĂ
procesy. Za pomocÈ myszy uĝytkownik moĝe wybraÊ okno i komunikowaÊ siÚ z procesem, np.
podawaÊ dane wejĂciowe wtedy, kiedy sÈ potrzebne.
Ostatnia sytuacja, w której sÈ tworzone procesy, dotyczy tylko systemów wsadowych
w duĝych komputerach mainframe. Rozwaĝmy dziaïanie systemu zarzÈdzania stanami magazynowymi sieci sklepów pod koniec dnia. W systemach tego typu uĝytkownicy mogÈ przesyïaÊ do
systemu zadania wsadowe (czasami zdalnie). Kiedy system operacyjny zdecyduje, ĝe ma zasoby
wystarczajÈce do uruchomienia innego zadania, tworzy nowy proces i uruchamia nastÚpne zadanie z kolejki.
Z technicznego punktu widzenia we wszystkich tych sytuacjach proces tworzy siÚ poprzez
zlecenie istniejÈcemu procesowi wykonania wywoïania systemowego tworzenia procesów.
Moĝe to byÊ dziaïajÈcy proces uĝytkownika, proces systemowy, wywoïany z klawiatury lub za
pomocÈ myszy, albo proces zarzÈdzania zadaniami systemowymi. Proces ten wykonuje wywoïanie systemowe tworzÈce nowy proces. To wywoïanie systemowe zleca systemowi operacyjnemu utworzenie nowego procesu i wskazuje, w sposób poĂredni lub bezpoĂredni, jaki program
naleĝy w nim uruchomiÊ.
W systemie UNIX istnieje tylko jedno wywoïanie systemowe do utworzenia nowego procesu: fork. Wywoïanie to tworzy dokïadny klon procesu wywoïujÈcego. Po wykonaniu instrukcji
fork procesy rodzic i dziecko majÈ ten sam obraz pamiÚci, te same zmienne Ărodowiskowe oraz
te same otwarte pliki. Po prostu sÈ identyczne. Wtedy zazwyczaj proces-dziecko uruchamia
wywoïanie execve lub podobne wywoïanie systemowe w celu zmiany obrazu pamiÚci i uruchomienia nowego programu. Kiedy uĝytkownik wpisze polecenie w Ărodowisku powïoki, np.
sort, powïoka najpierw tworzy proces-dziecko za pomocÈ wywoïania fork, a nastÚpnie procesdziecko wykonuje polecenie sort. Powodem, dla którego dokonuje siÚ ten dwuetapowy proces, jest umoĝliwienie procesowi-dziecku manipulowania deskryptorami plików po wykonaniu
wywoïania fork, ale przed wywoïaniem execve w celu przekierowania standardowego wejĂcia,
standardowego wyjĂcia oraz standardowego urzÈdzenia bïÚdów.
Dla odróĝnienia w systemie Windows jedna funkcja interfejsu Win32 — CreateProcess —
jest odpowiedzialna zarówno za utworzenie procesu, jak i zaïadowanie odpowiedniego programu
do nowego procesu. Wywoïanie to ma 10 parametrów. SÈ to program do uruchomienia, parametry wiersza polecenia przekazywane do programu, róĝne atrybuty zabezpieczeñ, bity decydujÈce o tym, czy otwarte pliki bÚdÈ dziedziczone, informacje dotyczÈce priorytetów, specyfikacja okna, jakie ma byÊ utworzone dla procesu (jeĂli proces ma mieÊ okno), oraz wskaěnik do
struktury, w której sÈ zwracane do procesu wywoïujÈcego informacje o nowo tworzonym procesie. Oprócz wywoïania CreateProcess interfejs Win32 zawiera okoïo 100 innych funkcji do
zarzÈdzania i synchronizowania procesów oraz wykonywania powiÈzanych z tym operacji.
Zarówno w systemie UNIX, jak i Windows po utworzeniu procesu rodzic i dziecko majÈ
osobne przestrzenie adresowe. JeĂli dowolny z procesów zmieni sïowo w swojej przestrzeni

Kup książkę

Poleć książkę

PROCESY I WkTKI

114

ROZ. 2

adresowej, zmiana nie jest widoczna dla drugiego procesu. W systemie UNIX poczÈtkowa przestrzeñ adresowa procesu-dziecka jest kopiÈ przestrzeni adresowej procesu-rodzica. SÈ to jednak
caïkowicie odrÚbne przestrzenie adresowe. Zapisywalna pamiÚÊ nie jest wspóïdzielona pomiÚdzy procesami (w niektórych implementacjach Uniksa tekst programu jest wspóïdzielony pomiÚdzy
procesami rodzica i dziecka, poniewaĝ nie moĝe on byÊ modyfikowany). Alternatywnie proces-dziecko moĝe wspóïuĝytkowaÊ pamiÚÊ procesu-rodzica, ale w tym przypadku pamiÚÊ jest wspóïdzielona w trybie kopiuj przy zapisie (ang. copy-on-write). To oznacza, ĝe zawsze, gdy jeden z dwóch
procesów chce zmieniÊ czÚĂÊ pamiÚci, najpierw fizycznie jÈ kopiuje, aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe modyfikacja nastÚpuje w prywatnym obszarze pamiÚci. Tak jak wczeĂniej, nie ma wspóïdzielenia zapisywalnych obszarów pamiÚci. Nowo utworzony proces moĝe jednak wspóïdzieliÊ niektóre inne
zasoby procesu swojego twórcy — np. otwarte pliki. W systemie Windows przestrzenie adresowe procesów rodzica i dziecka od samego poczÈtku sÈ róĝne.

2.1.3. Koñczenie dziaïania procesów
Po utworzeniu proces zaczyna dziaïanie i wykonuje swoje zadania. Nic jednak nie trwa wiecznie — nawet procesy. PrÚdzej czy póěniej nowy proces zakoñczy swoje dziaïanie. Zwykle dzieje
siÚ to z powodu jednego z poniĝszych warunków:
1. Normalne zakoñczenie pracy (dobrowolnie).
2. Zakoñczenie pracy w wyniku bïÚdu (dobrowolnie).
3. BïÈd krytyczny (przymusowo).
4. Zniszczenie przez inny proces (przymusowo).
WiÚkszoĂÊ procesów koñczy dziaïanie dlatego, ĝe wykonaïy swojÈ pracÚ. Kiedy kompilator
skompiluje program, wykonuje wywoïanie systemowe, które informuje system operacyjny
o zakoñczeniu pracy. Tym wywoïaniem jest exit w systemie UNIX oraz ExitProcess w systemie
Windows. W programach wyposaĝonych w interfejs ekranowy zwykle sÈ mechanizmy pozwalajÈce na dobrowolne zakoñczenie dziaïania. W edytorach tekstu, przeglÈdarkach internetowych
i podobnych im programach zawsze jest ikona lub polecenie menu, które uĝytkownik moĝe
kliknÈÊ, aby zleciÊ procesowi usuniÚcie otwartych plików tymczasowych i zakoñczenie dziaïania.
Innym powodem zakoñczenia pracy jest sytuacja, w której proces wykryje bïÈd krytyczny.
JeĂli np. uĝytkownik wpisze polecenie:
cc foo.c

w celu skompilowania programu foo.c, a taki plik nie istnieje, to kompilator po prostu skoñczy
dziaïanie. Procesy interaktywne wyposaĝone w interfejsy ekranowe zwykle nie koñczÈ dziaïania,
jeĂli zostanÈ do nich przekazane bïÚdne parametry. Zamiast tego wyĂwietlajÈ okno dialogowe
z proĂbÈ do uĝytkownika o ponowienie próby.
Trzecim powodem zakoñczenia pracy jest bïÈd spowodowany przez proces — czÚsto wynikajÈcy z bïÚdu w programie. Moĝe to byÊ uruchomienie niedozwolonej instrukcji, odwoïanie
siÚ do nieistniejÈcego obszaru pamiÚci lub dzielenie przez zero. W niektórych systemach (np.
w Uniksie) proces moĝe poinformowaÊ system operacyjny, ĝe sam chce obsïuĝyÊ okreĂlone
bïÚdy. W takim przypadku, jeĂli wystÈpi bïÈd, proces otrzymuje sygnaï (przerwanie), zamiast
zakoñczyÊ pracÚ.
Czwartym powodem, dla którego proces moĝe zakoñczyÊ dziaïanie, jest wykonanie wywoïania systemowego, które zleca systemowi operacyjnemu zniszczenie innego procesu. W Uniksie
moĝna to zrobiÊ za pomocÈ wywoïania systemowego kill. Odpowiednikiem tego wywoïania
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w interfejsie Win32 API jest TerminateProcess. W obu przypadkach proces niszczÈcy musi posiadaÊ odpowiednie uprawnienia do niszczenia innych procesów. W niektórych systemach zakoñczenie procesu — niezaleĝnie od tego, czy jest wykonywane dobrowolnie, czy przymusowo —
wiÈĝe siÚ z zakoñczeniem wszystkich procesów utworzonych przez ten proces. Jednak w taki
sposób nie dziaïa ani UNIX, ani Windows.

2.1.4. Hierarchie procesów
W niektórych systemach, kiedy proces utworzy inny proces, to proces-rodzic jest w pewien
sposób zwiÈzany z procesem-dzieckiem. Proces-dziecko sam moĝe tworzyÊ kolejne procesy,
co formuje hierarchiÚ procesów. ZwróÊmy uwagÚ, ĝe w odróĝnieniu od roĂlin i zwierzÈt rozmnaĝajÈcych siÚ pïciowo proces moĝe mieÊ tylko jednego rodzica (ale zero, jedno dziecko lub
wiÚcej dzieci). Tak wiÚc proces przypomina bardziej hydrÚ niĝ, powiedzmy, cielÚ.
W Uniksie proces wraz z wszystkimi jego dzieÊmi i dalszymi potomkami tworzy grupÚ procesów. Kiedy uĝytkownik wyĂle sygnaï z klawiatury, sygnaï ten jest dostarczany do wszystkich czïonków grupy procesów, które w danym momencie sÈ powiÈzane z klawiaturÈ (zwykle
sÈ to wszystkie aktywne procesy utworzone w bieĝÈcym oknie). Kaĝdy proces moĝe indywidualnie przechwyciÊ sygnaï, zignorowaÊ go lub podjÈÊ dziaïanie domyĂlne — tzn. zostaÊ zniszczonym przez sygnaï.
W celu przedstawienia innego przykïadu sytuacji, w której hierarchia procesów odgrywa
rolÚ, przyjrzyjmy siÚ sposobowi, w jaki system UNIX inicjuje siÚ podczas rozruchu. W obrazie
rozruchowym wystÚpuje specjalny proces o nazwie init. Kiedy rozpoczyna dziaïanie, odczytuje
plik i informuje o liczbie dostÚpnych terminali. NastÚpnie tworzy po jednym nowym procesie na
terminal. Procesy te czekajÈ, aĝ ktoĂ siÚ zaloguje. Kiedy logowanie zakoñczy siÚ pomyĂlnie, proces logowania uruchamia powïokÚ, która jest gotowa na przyjmowanie poleceñ. Polecenia te mogÈ
uruchamiaÊ nowe procesy itd. Tak wiÚc wszystkie procesy w caïym systemie naleĝÈ do tego
samego drzewa — jego korzeniem jest proces init.
Dla odróĝnienia w systemie Windows nie wystÚpuje pojÚcie hierarchii procesów. Wszystkie procesy sÈ sobie równe. JedynÈ oznakÈ hierarchii procesu jest to, ĝe podczas tworzenia
procesu rodzic otrzymuje specjalny znacznik (nazywany uchwytem — ang. handle), który moĝe
wykorzystaÊ do zarzÈdzania dzieckiem. Moĝe jednak swobodnie przekazaÊ ten znacznik do innego
procesu i w ten sposób zdezaktualizowaÊ hierarchiÚ. Procesy w Uniksie nie majÈ moĝliwoĂci
„wydziedziczenia” swoich dzieci.

2.1.5. Stany procesów
Chociaĝ kaĝdy proces jest niezaleĝnym podmiotem, posiadajÈcym wïasny licznik programu
i wewnÚtrzny stan, procesy czÚsto muszÈ siÚ komunikowaÊ z innymi procesami. Jeden proces
moĝe generowaÊ wyjĂcie, które inny proces wykorzysta jako wejĂcie. W poleceniu powïoki:
cat rozdzial1 rozdzial2 rozdzial3 | grep drzewo

pierwszy proces uruchamia polecenie cat, ïÈczy i wyprowadza trzy pliki. Drugi proces uruchamia polecenie grep, wybiera wszystkie wiersze zawierajÈce sïowo „drzewo”. W zaleĝnoĂci
od wzglÚdnej szybkoĂci obu procesów (co z kolei zaleĝy zarówno od wzglÚdnej zïoĝonoĂci programów, jak i tego, ile czasu procesora kaĝdy z nich ma do dyspozycji) moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe
polecenie grep bÚdzie gotowe do dziaïania, ale nie bÚdÈ na nie czekaïy ĝadne dane wejĂciowe.
Proces bÚdzie siÚ musiaï zablokowaÊ do czasu, aĝ bÚdÈ one dostÚpne.
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Proces blokuje siÚ, poniewaĝ z logicznego punktu widzenia nie moĝe kontynuowaÊ dziaïania.
Zazwyczaj dzieje siÚ tak dlatego, ĝe oczekuje na dane wejĂciowe, które jeszcze nie sÈ dostÚpne.
Jest równieĝ moĝliwe, ĝe proces, który jest gotowy i zdolny do dziaïania, zostanie zatrzymany
ze wzglÚdu na to, ĝe system operacyjny zdecydowaï siÚ przydzieliÊ procesor na pewien czas
jakiemuĂ innemu procesowi. Te dwie sytuacje diametralnie róĝniÈ siÚ od siebie. W pierwszym
przypadku wstrzymanie pracy jest ĂciĂle zwiÈzane z charakterem problemu (nie moĝna przetworzyÊ wiersza poleceñ wprowadzanego przez uĝytkownika do czasu, kiedy uĝytkownik go
nie wprowadzi). W drugim przypadku to techniczne aspekty systemu (niewystarczajÈca liczba
procesorów do tego, aby kaĝdy proces otrzymaï swój prywatny procesor). Na rysunku 2.2 pokazano diagram stanów prezentujÈcy trzy stany, w jakich moĝe znajdowaÊ siÚ proces:
1. Dziaïanie (rzeczywiste korzystanie z procesora w tym momencie).
2. GotowoĂÊ (proces moĝe dziaïaÊ, ale jest tymczasowo wstrzymany, aby inny proces mógï
dziaïaÊ).
3. Blokada (proces nie moĝe dziaïaÊ do momentu, w którym wydarzy siÚ jakieĂ zewnÚtrzne
zdarzenie).

Rysunek 2.2. Proces moĝe byĂ w stanie dziaïania, blokady lub gotowoĂci. Na rysunku pokazano
przejĂcia pomiÚdzy tymi stanami

Z logicznego punktu widzenia pierwsze dwa stany sÈ do siebie podobne. W obu przypadkach proces chce dziaïaÊ, ale w drugim przypadku chwilowo brakuje dla niego czasu procesora. Trzeci
stan róĝni siÚ od pierwszych dwóch w tym sensie, ĝe proces nie moĝe dziaïaÊ nawet wtedy,
gdy procesor w tym czasie nie ma innego zajÚcia.
Tak jak pokazano na rysunku, pomiÚdzy tymi trzema stanami moĝliwe sÈ cztery przejĂcia.
PrzejĂcie nr 1 wystÚpuje wtedy, kiedy system operacyjny wykryje, ĝe proces nie moĝe kontynuowaÊ dziaïania. W niektórych systemach proces moĝe wykonaÊ wywoïanie systemowe, np.
pause, w celu przejĂcia do stanu zablokowania. W innych systemach, w tym w Uniksie, kiedy
proces czyta dane z potoku lub pliku specjalnego (np. terminala) i dane wejĂciowe sÈ niedostÚpne, jest automatycznie blokowany.
PrzejĂcia nr 2 i nr 3 sÈ realizowane przez program szeregujÈcy (ang. process scheduler) —
czÚĂÊ systemu operacyjnego, a procesy nie sÈ o tym nawet informowane. PrzejĂcie nr 2 zachodzi
wtedy, gdy program szeregujÈcy zdecyduje, ĝe dziaïajÈcy proces dziaïaï wystarczajÈco dïugo i nadszedï czas, by przydzieliÊ czas procesora jakiemuĂ innemu procesowi. PrzejĂcie nr 3 zachodzi
wtedy, gdy wszystkie inne procesy skorzystaïy ze swojego udziaïu i nadszedï czas na to, by
pierwszy proces otrzymaï procesor i wznowiï dziaïanie. Zadanie szeregowania procesów — tzn.
decydowania o tym, który proces powinien siÚ uruchomiÊ, kiedy i na jak dïugo — jest bardzo
waĝne. Przyjrzymy siÚ mu bliĝej w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu. Opracowano wiele algorytmów majÈcych na celu zapewnienie równowagi pomiÚdzy wymaganiami wydajnoĂci systemu
jako caïoĂci oraz sprawiedliwego przydziaïu procesora do indywidualnych procesów. Niektóre
z tych algorytmów omówimy w dalszej czÚĂci niniejszego rozdziaïu.
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PrzejĂcie nr 4 wystÚpuje wtedy, gdy zachodzi zewnÚtrzne zdarzenie, na które proces oczekiwaï (np. nadejĂcie danych wejĂciowych). JeĂli w tym momencie nie dziaïa ĝaden inny proces,
zajdzie przejĂcie nr 3 i proces rozpocznie dziaïanie. W innym przypadku moĝe byÊ zmuszony
do oczekiwania w stanie gotowoĂci przez pewien czas, aĝ procesor stanie siÚ dostÚpny i nadejdzie
jego kolejka.
Wykorzystanie modelu procesów znacznie uïatwia myĂlenie o tym, co dzieje siÚ wewnÈtrz
systemu. Niektóre procesy uruchamiajÈ programy realizujÈce polecenia wprowadzane przez
uĝytkownika. Inne procesy sÈ czÚĂciÈ systemu i obsïugujÈ takie zadania, jak obsïuga ĝÈdañ usïug
plikowych lub zarzÈdzanie szczegóïami dotyczÈcymi uruchamiania napÚdu dysku lub taĂm.
Kiedy zachodzi przerwanie dyskowe, system podejmuje decyzjÚ o zatrzymaniu dziaïania bieĝÈcego procesu i uruchamia proces dyskowy, który byï zablokowany w oczekiwaniu na to przerwanie. Tak wiÚc zamiast myĂleÊ o przerwaniach, moĝemy myĂleÊ o procesach uĝytkownika,
procesach dysku, procesach terminala itp., które blokujÈ siÚ w czasie oczekiwania, aĝ coĂ siÚ
wydarzy. Kiedy nastÈpi próba czytania danych z dysku albo uĝytkownik przyciĂnie klawisz, proces oczekujÈcy na to zdarzenie jest odblokowywany i moĝe wznowiÊ dziaïanie.
Ten stan rzeczy jest podstawÈ modelu pokazanego na rysunku 2.3. W tym przypadku na
najniĝszym poziomie systemu operacyjnego znajduje siÚ program szeregujÈcy, zarzÈdzajÈcy
zbiorem procesów wystÚpujÈcych w warstwie nad nim. Caïy mechanizm obsïugi przerwañ
i szczegóïów zwiÈzanych z wïaĂciwym uruchamianiem i zatrzymywaniem procesów jest ukryty
w elemencie nazwanym tu zarzÈdcÈ procesów. Element ten w rzeczywistoĂci nie zawiera zbyt
wiele kodu. Pozostaïa czÚĂÊ systemu operacyjnego ma strukturÚ procesów. W praktyce jednak
istnieje bardzo niewiele systemów operacyjnych, które miaïyby tak przejrzystÈ strukturÚ.

Rysunek 2.3. Najniĝsza warstwa systemu operacyjnego o strukturze procesów zarzÈdza
przerwaniami i szeregowaniem. Powyĝej tej warstwy znajdujÈ siÚ sekwencyjne procesy

2.1.6. Implementacja procesów
W celu zaimplementowania modelu procesów w systemie operacyjnym wystÚpuje tabela (tablica
struktur), zwana tabelÈ procesów, w której kaĝdemu z procesów odpowiada jedna pozycja —
niektórzy autorzy nazywajÈ te pozycje blokami zarzÈdzania procesami. W blokach tych sÈ zapisane
waĝne informacje na temat stanu procesu. ZawierajÈ one wartoĂci licznika programu, wskaěnika
stosu, dane dotyczÈce przydziaïu pamiÚci, statusu otwartych procesów, rozliczeñ i szeregowania oraz wszystkie inne informacje, które trzeba zapisaÊ w czasie przeïÈczania procesu ze stanu
wykonywany do stanu gotowy lub zablokowany. DziÚki nim proces moĝe byÊ póěniej wznowiony,
tak jakby nigdy nie zostaï zatrzymany.
W tabeli 2.1 pokazano kilka kluczowych pól w typowym systemie. Pola w pierwszej kolumnie
sÈ zwiÈzane z zarzÈdzaniem procesami. Pozostaïe dwa ïÈczÈ siÚ odpowiednio z zarzÈdzaniem
pamiÚciÈ oraz zarzÈdzaniem plikami. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe obecnoĂÊ poszczególnych
pól w tabeli procesów w duĝym stopniu zaleĝy od systemu. Poniĝsza tabela daje jednak ogólny
obraz rodzajów potrzebnych informacji.
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Tabela 2.1. Przykïadowe pola typowego wpisu w tabeli procesów
ZarzÈdzanie procesami

ZarzÈdzanie pamiÚciÈ

ZarzÈdzanie plikami

Rejestry

Wskaěnik do informacji segmentu tekstu

Katalog gïówny

Licznik programu

Wskaěnik do informacji segmentu danych

Katalog roboczy

Sïowo stanu programu

Wskaěnik do informacji segmentu stosu

Deskryptory plików

Wskaěnik stosu

Identyfikator uĝytkownika

Stan procesu

Identyfikator grupy

Priorytet
Parametry szeregowania
Identyfikator procesu
Proces-rodzic
Grupa procesów
Sygnaïy
Czas rozpoczÚcia procesu
Wykorzystany czas CPU
Czas CPU procesów-dzieci
Godzina nastÚpnego alarmu

Teraz, kiedy przyjrzeliĂmy siÚ tabeli procesów, moĝemy wyjaĂniÊ nieco dokïadniej to, w jaki
sposób iluzja wielu sekwencyjnych procesów jest utrzymywana w jednym procesorze (lub kaĝdym z procesorów). Z kaĝdÈ klasÈ wejĂcia-wyjĂcia wiÈĝe siÚ lokalizacja (zwykle pod ustalonym
adresem w dolnej czÚĂci pamiÚci) zwana wektorem przerwañ. Jest w niej zapisany adres procedury obsïugi przerwania. Zaïóĝmy, ĝe w momencie wystÈpienia przerwania zwiÈzanego z dyskiem
ma dziaïaÊ proces uĝytkownika nr 3. SprzÚt obsïugujÈcy przerwania odkïada na stos licznik programu procesu uĝytkownika nr 3, sïowo stanu programu i czasami jeden lub kilka rejestrów.
NastÚpnie sterowanie przechodzi pod adres okreĂlony w wektorze przerwañ. To jest wszystko,
co robi sprzÚt. Od tego momentu obsïugÈ przerwania zajmuje siÚ oprogramowanie — w szczególnoĂci procedura obsïugi przerwania.
Obsïuga kaĝdego przerwania rozpoczyna siÚ od zapisania rejestrów — czÚsto pod pozycjÈ
tabeli procesów odpowiadajÈcÈ bieĝÈcemu procesowi. NastÚpnie informacje odïoĝone na stos
przez mechanizm obsïugi przerwania sÈ z niego zdejmowane, a wskaěnik stosu jest ustawiany
na adres tymczasowego stosu uĝywanego przez procedurÚ obsïugi procesu. Takich dziaïañ, jak
zapisanie rejestrów i ustawienie wskaěnika stosu, nawet nie moĝna wyraziÊ w jÚzykach wysokopoziomowych, np. w C. W zwiÈzku z tym operacje te sÈ wykonywane przez niewielkÈ procedurÚ
w jÚzyku asemblera. Zazwyczaj jest to ta sama procedura dla wszystkich przerwañ, poniewaĝ
zadanie zapisania rejestrów jest identyczne, niezaleĝnie od tego, co byïo przyczynÈ przerwania.
Kiedy ta procedura zakoñczy dziaïanie, wywoïuje procedurÚ w jÚzyku C, która wykonuje
resztÚ pracy dla tego konkretnego typu przerwania (zakïadamy, ĝe system operacyjny zostaï
napisany w jÚzyku C — w tym jÚzyku napisana jest wiÚkszoĂÊ systemów operacyjnych). Kiedy
procedura ta wykona swoje zadanie (co moĝe spowodowaÊ, ĝe pewne procesy uzyskajÈ gotowoĂÊ do dziaïania), wywoïywany jest program szeregujÈcy, który ma sprawdziÊ, jaki proces
powinien zostaÊ uruchomiony w nastÚpnej kolejnoĂci. NastÚpnie sterowanie jest przekazywane
z powrotem do kodu w asemblerze, który ïaduje rejestry i mapÚ pamiÚci nowego bieĝÈcego
procesu oraz rozpoczyna jego dziaïanie. ObsïugÚ przerwañ i szeregowanie podsumowano
w tabeli 2.2. Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe róĝne systemy nieco siÚ róĝniÈ pewnymi szczegóïami.
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Tabela 2.2. Szkielet dziaïañ wykonywanych przez najniĝszy poziom systemu operacyjnego
w momencie wystÈpienia przerwania
1. SprzÚt odkïada na stos licznik programu itp.
2. SprzÚt ïaduje nowy licznik programu z wektora przerwañ
3. Procedura w jÚzyku asemblera zapisuje rejestry
4. Procedura w jÚzyku asemblera ustawia nowy stos
5. Uruchamia siÚ procedura obsïugi przerwania w C (zazwyczaj czyta i buforuje dane wejĂciowe)
6. Program szeregujÈcy decyduje o tym, który proces ma byÊ uruchomiony w nastÚpnej kolejnoĂci
7. Procedura w jÚzyku C zwraca sterowanie do kodu w asemblerze
8. Procedura w jÚzyku asemblera uruchamia nowy bieĝÈcy proces

Proces moĝe byÊ przerwany tysiÈce razy w trakcie dziaïania, ale kluczowÈ ideÈ jest to, ĝe
po kaĝdym przerwaniu proces powraca dokïadnie do tego stanu, w jakim byï przed wystÈpieniem przerwania.

2.1.7. Modelowanie wieloprogramowoĂci
Zastosowanie wieloprogramowoĂci pozwala na poprawÚ wykorzystania procesora. Z grubsza
rzecz biorÈc, jeĂli przeciÚtny proces jest przetwarzany przez 20% czasu rezydowania w pamiÚci,
to w przypadku gdy w pamiÚci jest jednoczeĂnie piÚÊ procesów, procesor powinien byÊ zajÚty
przez caïy czas. Ten model jest jednak nierealistycznie optymistyczny, poniewaĝ zakïada, ĝe w ĝadnym momencie nie zdarzy siÚ sytuacja, w której wszystkie piÚÊ procesów bÚdzie jednoczeĂnie
oczekiwaïo na operacjÚ wejĂcia-wyjĂcia.
Lepszym modelem jest spojrzenie na wykorzystanie procesora z probabilistycznego punktu
widzenia. Zaïóĝmy, ĝe proces spÚdza fragment p swojego czasu na zakoñczeniu operacji wejĂcia-wyjĂcia. Przy n procesach znajdujÈcych siÚ jednoczeĂnie w pamiÚci prawdopodobieñstwo
tego, ĝe wszystkie n procesów bÚdzie jednoczeĂnie oczekiwaïo na obsïugÚ wejĂcia-wyjĂcia
(wtedy procesor pozostanie bezczynny), wynosi pn. W takim przypadku wykorzystanie procesora moĝna opisaÊ za pomocÈ wzoru:
Wykorzystanie procesora = 1Řpn
Na rysunku 2.4 pokazano procent wykorzystania procesora w funkcji n — co okreĂla siÚ jako
stopieñ wieloprogramowoĂci.

Rysunek 2.4. Wykorzystanie procesora w funkcji liczby procesów w pamiÚci
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Z rysunku jasno wynika, ĝe jeĂli procesy spÚdzajÈ 80% czasu w oczekiwaniu na operacje
wejĂcia-wyjĂcia, to aby wspóïczynnik marnotrawienia procesora utrzymaÊ na poziomie poniĝej
10%, w pamiÚci musi byÊ jednoczeĂnie co najmniej 10 procesów. Kiedy zdamy sobie sprawÚ ze
stanu, w którym proces interaktywny oczekuje, aĝ uĝytkownik wpisze na terminalu jakieĂ dane,
stanie siÚ oczywiste, ĝe czasy oczekiwania na wejĂcia-wyjĂcia rzÚdu 80% i wiÚcej nie sÈ niczym
niezwykïym. Nawet na serwerach procesy wykonujÈce wiele dyskowych operacji wejĂcia-wyjĂcia
czÚsto charakteryzujÈ siÚ tak wysokim procentem.
Dla ĂcisïoĂci naleĝy dodaÊ, ĝe model probabilistyczny opisany przed chwilÈ jest tylko przybliĝeniem. Zakïada on niejawnie, ĝe wszystkie n procesów jest niezaleĝnych. Oznacza to, ĝe
w przypadku systemu z piÚcioma procesami w pamiÚci dopuszczalnym stanem jest to, aby trzy
z nich dziaïaïy, a dwa czekaïy. Jednak przy jednym procesorze nie ma moĝliwoĂci jednoczesnego
dziaïania trzech procesów. W zwiÈzku z tym proces, który osiÈga gotowoĂÊ w czasie, gdy procesor jest zajÚty, bÚdzie musiaï czekaÊ. Tak wiÚc procesy nie sÈ niezaleĝne. Dokïadniejszy
model moĝna stworzyÊ z wykorzystaniem teorii kolejkowania, jednak teza, którÈ sformuïowaliĂmy — wieloprogramowoĂÊ pozwala procesom wykorzystywaÊ procesor w czasie, gdy w innej
sytuacji byïby on bezczynny — jest oczywiĂcie w dalszym ciÈgu prawdziwa. Faktu tego nie
zmieniïaby nawet sytuacja, w której rzeczywiste krzywe stopnia wieloprogramowoĂci nieco
odbiegaïyby od tych pokazanych na rysunku 2.4.
Mimo ĝe model z rysunku 2.4 jest uproszczony, moĝna go wykorzystywaÊ w celu tworzenia specyficznych, jednak przybliĝonych prognoz dotyczÈcych wydajnoĂci procesora. PrzypuĂÊmy, ĝe komputer ma 8 GB pamiÚci, przy czym system operacyjny zajmuje 2 GB, a kaĝdy
program uĝytkownika równieĝ zajmuje do 2 GB. Te rozmiary pozwalajÈ na to, aby w pamiÚci
jednoczeĂnie znajdowaïy siÚ trzy programy uĝytkownika. Przy Ărednim czasie oczekiwania na
operacje wejĂcia-wyjĂcia wynoszÈcym 80% mamy procent wykorzystania procesora (pomijajÈc
narzut systemu operacyjnego) na poziomie 1 – 0,83 czyli okoïo 49%. Dodanie kolejnych 8 GB
pamiÚci operacyjnej umoĝliwia przejĂcie systemu z trójstopniowej wieloprogramowoĂci do
siedmiostopniowej, co przyczyni siÚ do wzrostu wykorzystania procesora do 79%. MówiÈc inaczej,
dodatkowe 8 GB pamiÚci podniesie przepustowoĂÊ o 30%.
Dodanie kolejnych 8 GB spowodowaïoby zwiÚkszenie stopnia wykorzystania procesora
z 79 % do 91 %, a zatem podniosïoby przepustowoĂÊ tylko o 12 %. KorzystajÈc z tego modelu,
wïaĂciciel komputera moĝe zadecydowaÊ, ĝe pierwsza rozbudowa systemu jest dobrÈ inwestycjÈ,
natomiast druga nie.

2.2. WkTKI
2.2.
WĄTKI

W tradycyjnych systemach operacyjnych kaĝdy proces ma przestrzeñ adresowÈ i jeden wÈtek
sterowania. W rzeczywistoĂci prawie tak wyglÈda definicja procesu. Niemniej jednak czÚsto
wystÚpujÈ sytuacje, w których korzystne jest posiadanie wielu wÈtków sterowania w tej samej
przestrzeni adresowej, dziaïajÈcych quasi-równolegle — tak jakby byïy (niemal) oddzielnymi procesami (z wyjÈtkiem wspóïdzielonej przestrzeni adresowej). Sytuacje te oraz wynikajÈce z tego
implikacje omówiono w kolejnych punktach.
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2.2.1. Wykorzystanie wÈtków
Do czego moĝe sïuĝyÊ rodzaj procesu wewnÈtrz innego procesu? Okazuje siÚ, ĝe istniejÈ powody
istnienia tych miniprocesów zwanych wÈtkami. Spróbujmy przyjrzeÊ siÚ kilku z nich. Gïównym powodem wystÚpowania wÈtków jest to, ĝe w wielu aplikacjach jednoczeĂnie wykonywanych jest wiele dziaïañ. Niektóre z nich mogÈ byÊ zablokowane od czasu do czasu. DziÚki dekompozycji takiej aplikacji na wiele sekwencyjnych wÈtków dziaïajÈcych quasi-równolegle model
programowania staje siÚ prostszy.
TakÈ samÈ dyskusjÚ przedstawiliĂmy juĝ wczeĂniej. Dokïadnie te same argumenty przemawiajÈ za istnieniem procesów. Zamiast myĂleÊ o przerwaniach, licznikach czasu i przeïÈczaniu kontekstu, moĝemy myĂleÊ o równolegïych procesach. Tyle ĝe teraz, przy pojÚciu wÈtków,
dodajemy nowy element: zdolnoĂÊ równolegïych podmiotów do wspóïdzielenia pomiÚdzy sobÈ
przestrzeni adresowej oraz wszystkich swoich danych. ZdolnoĂÊ ta ma kluczowe znaczenie dla
niektórych aplikacji, dlatego wïaĂnie obecnoĂÊ wielu procesów (z oddzielnymi przestrzeniami
adresowymi) w tym przypadku nie wystarczy.
Drugi argument, który przemawia za istnieniem wÈtków, jest taki, ĝe — poniewaĝ sÈ one
mniejsze od procesów — w porównaniu z procesami ïatwiej (tzn. szybciej) siÚ je tworzy i niszczy.
W wielu systemach tworzenie wÈtku trwa 10 – 100 razy krócej od tworzenia procesu. Poniewaĝ
liczba potrzebnych wÈtków zmienia siÚ dynamicznie i gwaïtownie, szybkoĂÊ nabiera duĝego
znaczenia.
Trzecim powodem istnienia wÈtków sÈ wzglÚdy wydajnoĂci. Istnienie wÈtków nie poprawi
wydajnoĂci, jeĂli wszystkie one bÚdÈ zwiÈzane z procesorem. Jednak w przypadku wykonywania intensywnych obliczeñ i jednoczeĂnie znaczÈcej liczby operacji wejĂcia-wyjĂcia wystÚpowanie wÈtków pozwala na nakïadanie siÚ na siebie tych dziaïañ, co w efekcie koñcowym przyczynia siÚ do przyspieszenia aplikacji.
Na koniec — wÈtki przydajÈ siÚ w systemach wyposaĝonych w wiele procesorów, gdzie
moĝliwa jest rzeczywista wspóïbieĝnoĂÊ. Do tego zagadnienia powrócimy w rozdziale 8.
Najïatwiej przekonaÊ siÚ o przydatnoĂci wÈtków, analizujÈc konkretne przykïady. W roli pierwszego przykïadu rozwaĝmy edytor tekstu. Edytory tekstu zazwyczaj wyĂwietlajÈ na ekranie
tworzony dokument sformatowany dokïadnie w takiej postaci, w jakiej bÚdzie on wyglÈdaï na
drukowanej stronie. Zwïaszcza wszystkie znaki podziaïu wierszy i stron znajdujÈ siÚ na prawidïowych i ostatecznych pozycjach. DziÚki temu uĝytkownik ma moĝliwoĂÊ przeglÈdania i poprawienia dokumentu, jeĂli zajdzie taka potrzeba (np. w celu wyeliminowania sierot i wdów —
niekompletnych wierszy na poczÈtku i na koñcu strony, które uwaĝa siÚ za nieestetyczne).
Zaïóĝmy, ĝe uĝytkownik pisze ksiÈĝkÚ. Z punktu widzenia autora najïatwiej umieĂciÊ caïÈ
ksiÈĝkÚ w pojedynczym pliku, tak by ïatwiej byïo wyszukiwaÊ tematy, wykonywaÊ globalne
operacje zastÚpowania itp. Alternatywnie moĝna umieĂciÊ kaĝdy z rozdziaïów w osobnym pliku.
Jednak umieszczenie kaĝdego podrozdziaïu i punktu w osobnym pliku, np. gdyby zaszïa potrzeba
globalnego zastÈpienia jakiegoĂ terminu w caïej ksiÈĝce, byïoby prawdziwym utrapieniem.
W takim przypadku trzeba by byïo bowiem indywidualnie edytowaÊ kaĝdy z kilkuset plików.
JeĂli np. zaproponowany termin „standard xxxx” zostaïby zatwierdzony tuĝ przed oddaniem
ksiÈĝki do druku, trzeba by byïo w ostatniej chwili zastÈpiÊ wszystkie wystÈpienia terminu
„roboczo: standard xxxx” na „standard xxxx”. JeĂli ksiÈĝka znajduje siÚ w jednym pliku, takÈ
operacjÚ moĝna wykonaÊ za pomocÈ jednego polecenia. Dla odróĝnienia, gdyby ksiÈĝka skïadaïa siÚ z 300 plików, kaĝdy z nich trzeba by osobno otworzyÊ w edytorze.
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Rozwaĝmy teraz, co siÚ zdarzy, kiedy uĝytkownik nagle usunie jedno zdanie z pierwszej strony
800-stronicowego dokumentu. Po sprawdzeniu poprawnoĂci zmodyfikowanej strony zdecydowaï, ĝe chce wykonaÊ innÈ zmianÚ na stronie 600 i wpisuje polecenie zlecajÈce edytorowi przejĂcie do tej strony (np. poprzez wyszukanie frazy, która znajduje siÚ tylko tam). Edytor tekstu jest
w tej sytuacji zmuszony do natychmiastowego przeformatowania caïej ksiÈĝki do strony 600,
poniewaĝ nie bÚdzie wiedziaï, jakÈ treĂÊ ma pierwszy wiersz na stronie 600, dopóki nie przetworzy wszystkich poprzednich stron. Zanim bÚdzie moĝna wyĂwietliÊ stronÚ 600, moĝe powstaÊ
znaczÈce opóěnienie, co doprowadzi do niezadowolenia uĝytkownika.
W takim przypadku moĝe pomóc wykorzystanie wÈtków. Zaïóĝmy, ĝe edytor tekstu jest
napisany jako program skïadajÈcy siÚ z dwóch wÈtków. Jeden wÈtek zajmuje siÚ komunikacjÈ
z uĝytkownikiem, a drugi przeprowadza w tle korektÚ formatowania. Natychmiast po usuniÚciu
zdania ze strony 1 wÈtek komunikacji z uĝytkownikiem informuje wÈtek formatujÈcy o koniecznoĂci przeformatowania caïej ksiÈĝki. Tymczasem wÈtek komunikacji z uĝytkownikiem kontynuuje nasïuchiwanie klawiatury i myszy i odpowiada na proste polecenia, takie jak przeglÈdanie strony 1. W tym samym czasie drugi z wÈtków w tle wykonuje intensywne obliczenia. Przy
odrobinie szczÚĂcia zmiana formatu zakoñczy siÚ, zanim uĝytkownik poprosi o przejĂcie na
stronÚ 600. JeĂli tak siÚ stanie, przejĂcie na stronÚ 600 bÚdzie mogïo siÚ odbyÊ bezzwïocznie.
Kiedy juĝ jesteĂmy przy edytorach, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego by nie dodaÊ
trzeciego wÈtku. Wiele edytorów tekstu jest wyposaĝonych w mechanizm automatycznego zapisywania caïego pliku na dysk co kilka minut. Ma to zapobiec utracie caïodniowej pracy w przypadku awarii programu, awarii systemu lub problemów z zasilaniem. Trzeci wÈtek moĝe obsïugiwaÊ wykonywanie kopii zapasowych na dysku, nie przeszkadzajÈc w dziaïaniu pozostaïym
dwóm. SytuacjÚ z trzema wÈtkami pokazano na rysunku 2.5.

Rysunek 2.5. Edytor tekstu skïadajÈcy siÚ z trzech wÈtków

Gdyby program zawieraï jeden wÈtek, to kaĝde rozpoczÚcie wykonywania kopii zapasowej
na dysk powodowaïoby, ĝe polecenia z klawiatury i myszy byïyby ignorowane do czasu zakoñczenia wykonywania kopii zapasowej. Uĝytkownik z pewnoĂciÈ by to zauwaĝyï jako obniĝonÈ
wydajnoĂÊ. Alternatywnie zdarzenia zwiÈzane z klawiaturÈ i myszÈ mogïyby przerwaÊ wykonywanie kopii zapasowej na dysk, co pozwoliïoby na zachowanie dobrej wydajnoĂci, ale prowadziïoby do skomplikowanego modelu programowania bazujÈcego na przerwaniach. W przypadku
zastosowania trzech wÈtków model programowania jest znacznie prostszy. Pierwszy wÈtek
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zajmuje siÚ jedynie interakcjami z uĝytkownikiem. Drugi wÈtek przeformatowuje dokument,
kiedy otrzyma takie zlecenie. Trzeci wÈtek okresowo zapisuje zawartoĂÊ pamiÚci RAM na dysk.
W tym przypadku powinno byÊ jasne, ĝe istnienie trzech oddzielnych procesów w tej sytuacji siÚ nie sprawdzi, poniewaĝ wszystkie trzy wÈtki muszÈ operowaÊ na tym samym dokumencie. DziÚki wystÚpowaniu trzech wÈtków zamiast trzech procesów wÈtki wspóïdzielÈ pamiÚÊ
i w efekcie wszystkie majÈ dostÚp do edytowanego dokumentu. Przy trzech procesach byïoby
to niemoĝliwe.
Analogiczna sytuacja wystÚpuje w przypadku wielu innych interaktywnych programów. I tak
elektroniczny arkusz kalkulacyjny jest programem umoĝliwiajÈcym uĝytkownikowi obsïugÚ
macierzy — niektóre z jej elementów sÈ danymi wprowadzanymi przez uĝytkownika. Inne
elementy sÈ wyliczane na podstawie wprowadzonych danych i z wykorzystaniem potencjalnie
skomplikowanych wzorów. Kiedy uĝytkownik zmodyfikuje jeden element, moĝe zajĂÊ potrzeba
obliczenia wielu innych elementów. DziÚki zdefiniowaniu dziaïajÈcego w tle wÈtku zajmujÈcego
siÚ przeliczaniem wÈtek interaktywny pozwala uĝytkownikowi na wprowadzanie zmian w czasie,
gdy sÈ wykonywane obliczenia. Na podobnej zasadzie trzeci wÈtek moĝe samodzielnie obsïugiwaÊ kopie zapasowe wykonywane na dysku.
Rozwaĝmy teraz jeszcze jeden przykïad zastosowania wÈtków: serwer oĂrodka WWW.
PrzychodzÈ ĝÈdania stron, a w odpowiedzi ĝÈdane strony sÈ przesyïane do klienta. W wiÚkszoĂci oĂrodków WWW niektóre strony WWW sÈ czÚĂciej odwiedzane niĝ inne, np. gïówna strona
serwisu Sony jest odwiedzana znacznie czÚĂciej od strony umieszczonej gïÚboko w drzewie
katalogów i zawierajÈcej specyfikacjÚ technicznÈ jakiegoĂ modelu kamery wideo. Serwery WWW
wykorzystujÈ ten fakt do poprawy wydajnoĂci. UtrzymujÈ kolekcjÚ czÚsto uĝywanych stron
w pamiÚci gïównej, aby wyeliminowaÊ potrzebÚ odwoïywania siÚ do dysku w celu ich pobrania.
Taka kolekcja jest nazywana pamiÚciÈ podrÚcznÈ (ang. cache) i wykorzystuje siÚ jÈ równieĝ
w wielu innych kontekstach; np. w rozdziale 1. zetknÚliĂmy siÚ z pamiÚciami podrÚcznymi
procesora.
Jeden ze sposobów organizacji serwera WWW pokazano na rysunku 2.6(a). W tym przypadku jeden z wÈtków — dyspozytor — odczytuje z sieci przychodzÈce ĝÈdania. Po przeanalizowaniu ĝÈdania wybiera bezczynny (tzn. zablokowany) wÈtek pracownika i przekazuje mu ĝÈdanie — np. poprzez zapisanie wskaěnika do komunikatu w specjalnym sïowie powiÈzanym z kaĝdym
wÈtkiem. NastÚpnie dyspozytor budzi uĂpiony wÈtek pracownika — tzn. zmienia jego stan
z „zablokowany” na „gotowy”.

Rysunek 2.6. Serwer WWW z obsïugÈ wielu wÈtków
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Kiedy wÈtek siÚ obudzi, sprawdza, czy jest w stanie speïniÊ ĝÈdanie z pamiÚci podrÚcznej
strony WWW, do której majÈ dostÚp wszystkie wÈtki. JeĂli tak nie jest, rozpoczyna operacjÚ
odczytu w celu pobrania strony z dysku i przechodzi do stanu „zablokowany”, trwajÈcego do
chwili zakoñczenia operacji dyskowej. Kiedy wÈtek zablokuje siÚ na operacji dyskowej, inny
wÈtek zaczyna dziaïanie, np. dyspozytor, którego zadaniem jest przyjÚcie jak najwiÚkszej liczby
ĝÈdañ, albo inny pracownik, który jest gotowy do dziaïania.
W tym modelu serwer moĝe byÊ zapisany w postaci kolekcji sekwencyjnych wÈtków. Program dyspozytora zawiera pÚtlÚ nieskoñczonÈ, w której jest pobierane ĝÈdanie pracy, póěniej
wrÚczane pracownikowi. Kod kaĝdego pracownika zawiera pÚtlÚ nieskoñczonÈ, w której jest
akceptowane ĝÈdanie od dyspozytora i nastÚpuje sprawdzenie, czy ĝÈdana strona jest dostÚpna
w pamiÚci podrÚcznej serwera WWW. JeĂli tak, strona jest zwracana do klienta, a pracownik
blokuje siÚ w oczekiwaniu na nowe ĝÈdanie. JeĂli nie, pracownik pobiera stronÚ z dysku, zwraca
jÈ do klienta i blokuje siÚ w oczekiwaniu na nowe ĝÈdanie.
W uproszczonej formie kod przedstawiono na listingu 2.1. W tym przypadku, podobnie jak
w pozostaïej czÚĂci tej ksiÈĝki, zaïoĝono, ĝe TRUE odpowiada staïej o wartoĂci 1. Natomiast buf
i strona sÈ strukturami do przechowywania odpowiednio ĝÈdania pracy i strony WWW.
Listing 2.1. Uproszczona postaÊ kodu dla struktury serwera z rysunku 2.6: (a) wÈtek dyspozytora,
(b) wÈtek pracownika
(a)
while (TRUE){
pobierz_nast_zadanie(&buf);
przekaz_prace(&buf);
}

(b)
while (TRUE){
czekaj_na_prace(&buf)
szukaj_strony_w_pamieci_cache(&buf, &strona);
if ((&strona))
czytaj_strone_z_dysku(&buf, &strona);
zwroc_strone(&strona);
}

Zastanówmy siÚ, jak mógïby byÊ napisany serwer WWW, gdyby nie byïo wÈtków. Jedna
z moĝliwoĂci polega na zaimplementowaniu go jako pojedynczego wÈtku. W gïównej pÚtli serwera WWW nastÚpowaïyby pobieranie ĝÈdania, jego analiza i realizacja. Dopiero potem serwer
WWW mógïby pobraÊ nastÚpne ĝÈdanie. Podczas oczekiwania na zakoñczenie operacji dyskowej serwer byïby bezczynny i nie przetwarzaïby ĝadnych innych przychodzÈcych ĝÈdañ. JeĂli
serwer WWW dziaïa na dedykowanej maszynie, tak jak to zwykle bywa, w czasie oczekiwania
serwera WWW na dysk procesor pozostaïby bezczynny. W efekcie koñcowym moĝna by byïo
przetworzyÊ znacznie mniej ĝÈdañ na sekundÚ. A zatem skorzystanie z wÈtków pozwala na uzyskanie znaczÈcego zysku wydajnoĂci, ale kaĝdy z wÈtków jest programowany sekwencyjnie —
w standardowy sposób.
Do tej pory omówiliĂmy dwa moĝliwe projekty: wielowÈtkowy serwer WWW i jednowÈtkowy serwer WWW. Zaïóĝmy, ĝe wÈtki nie sÈ dostÚpne, ale projektanci systemu uznali obniĝenie wydajnoĂci spowodowane istnieniem pojedynczego wÈtku za niedopuszczalne. JeĂli jest
dostÚpna nieblokujÈca wersja wywoïania systemowego read, moĝliwe staje siÚ trzecie podejĂcie. Kiedy przychodzi ĝÈdanie, analizuje go jeden i tylko jeden wÈtek. Jeĝeli ĝÈdanie moĝe byÊ
obsïuĝone z pamiÚci podrÚcznej, to dobrze, ale jeĂli nie, inicjowana jest nieblokujÈca operacja
dyskowa.
Serwer rejestruje stan bieĝÈcego ĝÈdania w tabeli, a nastÚpnie pobiera nastÚpne zdarzenie
do obsïugi. Moĝe to byÊ ĝÈdanie nowej pracy albo odpowiedě dysku dotyczÈca poprzedniej operacji. JeĂli jest to ĝÈdanie nowej pracy, rozpoczyna siÚ jego obsïuga. JeĂli jest to odpowiedě
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z dysku, wïaĂciwe informacje sÈ pobierane z tabeli i nastÚpuje przetwarzanie odpowiedzi. W przypadku nieblokujÈcych dyskowych operacji wejĂcia-wyjĂcia odpowiedě zwykle ma postaÊ sygnaïu
lub przerwania.
W tym projekcie model „procesów sekwencyjnych” omawiany w pierwszych dwóch przypadkach nie wystÚpuje. Stan obliczeñ musi byÊ jawnie zapisany i odtworzony z tabeli, za kaĝdym
razem, kiedy serwer przeïÈcza siÚ z pracy nad jednym ĝÈdaniem do pracy nad kolejnym ĝÈdaniem. W rezultacie wÈtki i ich stosy sÈ symulowane w trudniejszy sposób. W projektach takich
jak ten wszystkie obliczenia majÈ zapisany stan. Ponadto istnieje zbiór zdarzeñ, których wystÈpienie moĝe zmieniaÊ okreĂlone stany. Takie systemy nazywa siÚ automatami o skoñczonej liczbie
stanów — pojÚcie to jest powszechnie uĝywane w branĝy komputerowej.
Teraz powinno byÊ jasne, co oferujÈ wÈtki. PozwalajÈ na utrzymanie idei procesów sekwencyjnych wykonujÈcych blokujÈce wywoïania systemowe (np. dotyczÈce dyskowych operacji
wejĂcia-wyjĂcia) z jednoczesnym uzyskaniem efektu wspóïbieĝnoĂci. BlokujÈce wywoïania systemowe uïatwiajÈ programowanie, a wspóïbieĝnoĂÊ poprawia wydajnoĂÊ. JednowÈtkowy serwer
zachowuje prostotÚ blokujÈcych wywoïañ systemowych, ale gwarantuje wydajnoĂÊ. Trzecie
podejĂcie pozwala na osiÈgniÚcie wysokiej wydajnoĂci dziÚki wspóïbieĝnoĂci, ale wykorzystuje
nieblokujÈce wywoïania i przerwania, dlatego jest trudne do zaprogramowania. DostÚpne modele
zestawiono w tabeli 2.3.
Tabela 2.3. Trzy sposoby konstrukcji serwera
Model

Charakterystyka

WÈtki

WspóïbieĝnoĂÊ, blokujÈce wywoïania systemowe

Proces jednowÈtkowy

Brak wspóïbieĝnoĂci, blokujÈce wywoïania systemowe

Automat o skoñczonej liczbie stanów

WspóïbieĝnoĂÊ, nieblokujÈce wywoïania systemowe, przerwania

Trzecim przykïadem zastosowania wÈtków sÈ aplikacje, które muszÈ przetwarzaÊ duĝe iloĂci
danych. Normalne podejĂcie polega na przeczytaniu bloku danych, przetworzeniu go, a nastÚpnie ponownym zapisaniu. Problem w takim przypadku polega na tym, ĝe jeĂli dostÚpne sÈ tylko
blokujÈce wywoïania systemowe, proces blokuje siÚ, kiedy dane przychodzÈ oraz kiedy sÈ wysyïane na zewnÈtrz. Doprowadzenie do sytuacji, w której procesor jest bezczynny w czasie, gdy
jest wiele obliczeñ do wykonania, to oczywiste marnotrawstwo i w miarÚ moĝliwoĂci naleĝy
unikaÊ takiej sytuacji.
RozwiÈzaniem problemu jest wykorzystanie wÈtków. WewnÈtrz procesu moĝna wydzieliÊ
wÈtek wejĂciowy, wÈtek przetwarzania danych i wÈtek wyprowadzania danych. WÈtek wejĂciowy czyta dane do bufora wejĂciowego. WÈtek przetwarzania danych pobiera dane z bufora
wejĂciowego, przetwarza je i umieszcza wyniki w buforze wyjĂciowym. WÈtek wyprowadzania
danych zapisuje wyniki z bufora wyjĂciowego na dysk. W ten sposób wprowadzanie danych, ich
wyprowadzanie i przetwarzanie mogÈ byÊ realizowane w tym samym czasie. OczywiĂcie model
ten dziaïa tylko wtedy, kiedy wywoïanie systemowe blokuje wyïÈcznie wÈtek wywoïujÈcy, a nie
caïy proces.

2.2.2. Klasyczny model wÈtków
Teraz, kiedy pokazaliĂmy, do czego mogÈ siÚ przydaÊ wÈtki i jak ich moĝna uĝywaÊ, spróbujmy
przeanalizowaÊ to zagadnienie nieco dokïadniej. Model procesów bazuje na dwóch niezaleĝnych
pojÚciach: grupowaniu zasobów i uruchamianiu. Czasami wygodnie jest je rozdzieliÊ — wtedy
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moĝna skorzystaÊ z wÈtków. Najpierw przyjrzymy siÚ klasycznemu modelowi wÈtków. NastÚpnie
omówimy model wÈtków Linuksa, w którym linia pomiÚdzy wÈtkami i procesami jest rozmyta.
Jednym ze sposobów patrzenia na proces jest postrzeganie go jako sposobu grupowania
powiÈzanych ze sobÈ zasobów. Proces dysponuje przestrzeniÈ adresowÈ zawierajÈcÈ tekst programu i dane, a takĝe inne zasoby. Do zasobów tych moĝna zaliczyÊ otwarte pliki, procesydzieci, nieobsïuĝone alarmy, procedury obsïugi sygnaïów, informacje rozliczeniowe i wiele innych.
DziÚki pogrupowaniu ich w formie procesu moĝna nimi ïatwiej zarzÈdzaÊ.
W innym pojÚciu proces zawiera wykonywany wÈtek — zwykle w skrócie uĝywa siÚ samego
pojÚcia wÈtku. WÈtek zawiera licznik programu, który Ăledzi to, jaka instrukcja bÚdzie wykonywana w nastÚpnej kolejnoĂci. Posiada rejestry zawierajÈce jego bieĝÈce robocze zmienne.
Ma do dyspozycji stos zawierajÈcy historiÚ dziaïania — po jednej ramce dla kaĝdej procedury,
której wykonywanie siÚ rozpoczÚïo, ale jeszcze siÚ nie zakoñczyïo. Chociaĝ wÈtek musi realizowaÊ jakiĂ proces, wÈtek i jego proces sÈ pojÚciami odrÚbnymi i moĝna je traktowaÊ osobno.
Procesy sÈ wykorzystywane do grupowania zasobów, wÈtki sÈ podmiotami zaplanowanymi do
wykonania przez procesor.
WÈtki dodajÈ do modelu procesu moĝliwoĂÊ realizacji wielu wykonañ w tym samym Ărodowisku procesu, w duĝym stopniu w sposób wzajemnie od siebie niezaleĝny. Równolegïe dziaïanie
wielu wÈtków w obrÚbie jednego procesu jest analogiczne do równolegïego dziaïania wielu
procesów w jednym komputerze. W pierwszym z tych przypadków, wÈtki wspóïdzielÈ przestrzeñ
adresowÈ i inne zasoby. W drugim przypadku procesy wspóïdzielÈ pamiÚÊ fizycznÈ, dyski, drukarki i inne zasoby. Poniewaĝ wÈtki majÈ pewne wïaĂciwoĂci procesów, czasami nazywa siÚ je
lekkimi procesami. Do opisania sytuacji, w której w tym samym procesie moĝe dziaïaÊ wiele
wÈtków uĝywa siÚ takĝe terminu wielowÈtkowoĂÊ. Jak widzieliĂmy w rozdziale 1., niektóre procesory majÈ bezpoĂredniÈ obsïugÚ sprzÚtowÈ wielowÈtkowoĂci i pozwalajÈ na przeïÈczanie
wÈtków w skali czasowej rzÚdu nanosekund.
Na rysunku 2.7(a) widaÊ trzy tradycyjne procesy. Kaĝdy proces ma swojÈ wïasnÈ przestrzeñ
adresowÈ oraz pojedynczy wÈtek sterowania. Dla odmiany w ukïadzie z rysunku 2.7(b) widzimy
jeden proces z trzema wÈtkami sterowania. Chociaĝ w obu przypadkach mamy trzy wÈtki, w sytuacji z rysunku 2.7(a) kaĝdy z nich dziaïa w innej przestrzeni adresowej, podczas gdy w sytuacji
z rysunku 2.7(b) wszystkie wspóïdzielÈ tÚ samÈ przestrzeñ adresowÈ.

Rysunek 2.7. (a) Trzy procesy, z których kaĝdy posiada jeden wÈtek; (b) jeden wÈtek z trzema
wÈtkami

Kiedy wielowÈtkowy proces dziaïa w jednoprocesorowym systemie, wÈtki dziaïajÈ po kolei.
Na rysunku 2.1 widzieliĂmy, jak dziaïa wieloprogramowoĂÊ procesów. DziÚki przeïÈczaniu
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pomiÚdzy wieloma procesami system daje iluzjÚ oddzielnych procesów sekwencyjnych dziaïajÈcych wspóïbieĝnie. WielowÈtkowoĂÊ dziaïa w taki sam sposób. Procesor przeïÈcza siÚ w szybkim tempie pomiÚdzy wÈtkami, dajÈc iluzjÚ, ĝe wÈtki dziaïajÈ wspóïbieĝnie — chociaĝ na wolniejszym procesorze od fizycznego. Przy trzech wÈtkach obliczeniowych w procesie wÈtki bÚdÈ
sprawiaïy wraĝenie równolegïego dziaïania, ale tak, jakby kaĝdy z nich dziaïaï na procesorze
o szybkoĂci równej jednej trzeciej szybkoĂci fizycznego procesora.
Róĝne wÈtki procesu nie sÈ tak niezaleĝne, jak róĝne procesy. Wszystkie wÈtki posïugujÈ siÚ
dokïadnie tÈ samÈ przestrzeniÈ adresowÈ, co równieĝ oznacza, ĝe wspóïdzielÈ one te same zmienne
globalne. Poniewaĝ kaĝdy wÈtek moĝe uzyskaÊ dostÚp do kaĝdego adresu pamiÚci w obrÚbie
przestrzeni adresowej procesu, jeden wÈtek moĝe odczytaÊ, zapisaÊ, a nawet wyczyĂciÊ stos
innego wÈtku. PomiÚdzy wÈtkami nie ma zabezpieczeñ, poniewaĝ (1) byïyby one niemoĝliwe do
realizacji, a (2) nie powinny byÊ potrzebne. W odróĝnieniu od róĝnych procesów, które potencjalnie naleĝÈ do róĝnych uĝytkowników i które mogÈ byÊ dla siebie wrogie, proces zawsze
naleĝy do jednego uĝytkownika, który przypuszczalnie utworzyï wiele wÈtków, a zatem powinny
one wspóïpracowaÊ, a nie walczyÊ ze sobÈ. Oprócz przestrzeni adresowej wszystkie wÈtki mogÈ
wspóïdzieliÊ ten sam zbiór otwartych plików, procesów-dzieci, alarmów, sygnaïów itp., tak jak
pokazano w tabeli 2.4. Tak wiÚc organizacja pokazana na rysunku 2.7(a) mogïaby zostaÊ uĝyta,
jeĂli trzy procesy sÈ ze sobÈ niezwiÈzane, natomiast organizacja z rysunku 2.7(b) byïaby wïaĂciwa w przypadku, gdyby trzy wÈtki byïy czÚĂciÈ tego samego zadania i gdyby aktywnie i ĂciĂle
ze sobÈ wspóïpracowaïy.
Tabela 2.4. W pierwszej kolumnie wyszczególniono cechy wspólne dla wszystkich wÈtków
w procesie. W drugiej kolumnie zamieszczone niektóre elementy prywatne dla kaĝdego wÈtku
Komponenty procesu

Komponenty wÈtku

Przestrzeñ adresowa

Licznik programu

Zmienne globalne

Rejestry

Otwarte pliki

Stos

Procesy-dzieci

Stan

Zalegïe alarmy
Sygnaïy i procedury obsïugi sygnaïów
Informacje dotyczÈce statystyk

Elementy w pierwszej kolumnie sÈ wïaĂciwoĂciami procesu, a nie wÈtku. JeĂli np. jeden
wÈtek otworzy plik, bÚdzie on widoczny dla innych wÈtków w procesie. WÈtki te bÚdÈ mogïy
czytaÊ dane z pliku i je zapisywaÊ. To logiczne, poniewaĝ wïaĂnie proces, a nie wÈtek jest jednostkÈ zarzÈdzania zasobami. Gdyby kaĝdy wÈtek miaï wïasnÈ przestrzeñ adresowÈ, otwarte pliki,
nieobsïuĝone alarmy itd., byïby osobnym procesem. WykorzystujÈc pojÚcie wÈtków, chcemy,
aby wiele wÈtków mogïo wspóïdzieliÊ zbiór zasobów. DziÚki temu mogÈ one ze sobÈ ĂciĂle wspóïpracowaÊ w celu wykonania okreĂlonego zadania.
Podobnie jak tradycyjny proces (czyli taki, który zawiera tylko jeden wÈtek), wÈtek moĝe
znajdowaÊ siÚ w jednym z kilku stanów: „dziaïajÈcy”, „zablokowany”, „gotowy” lub „zakoñczony”.
DziaïajÈcy wÈtek posiada dostÚp do procesora i jest aktywny. Zablokowany wÈtek oczekuje na
jakieĂ zdarzenie, by mógï siÚ odblokowaÊ. Kiedy np. wÈtek realizuje wywoïanie systemowe
odczytujÈce dane z klawiatury, jest zablokowany do czasu, kiedy uĝytkownik wpisze dane wejĂciowe. WÈtek moĝe siÚ blokowaÊ w oczekiwaniu na wystÈpienie zdarzenia zewnÚtrznego lub
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moĝe oczekiwaÊ, aĝ odblokuje go inny wÈtek. WÈtek gotowy jest zaplanowany do uruchomienia
i zostanie uruchomiony, kiedy nadejdzie jego kolej. PrzejĂcia pomiÚdzy stanami wÈtków sÈ identyczne jak przejĂcia pomiÚdzy stanami procesów. Zilustrowano je na rysunku 2.2.
Istotne znaczenie ma zdanie sobie sprawy, ĝe kaĝdy wÈtek posiada wïasny stos, co zilustrowano na rysunku 2.8. Stos kaĝdego wÈtku zawiera po jednej ramce dla kaĝdej procedury,
która zostaïa wywoïana, a z której jeszcze nie nastÈpiï powrót. Ramka ta zawiera zmienne lokalne
procedury oraz adres powrotu, który bÚdzie wykorzystany po zakoñczeniu obsïugi wywoïania
procedury. JeĂli np. procedura X wywoïa procedurÚ Y, a procedura Y wywoïa procedurÚ Z, to
w czasie, kiedy dziaïa procedura Z, na stosie bÚdÈ ramki dla procedur X, Y i Z. Kaĝdy wÈtek,
ogólnie rzecz biorÈc, bÚdzie wywoïywaï inne procedury, a zatem bÚdzie miaï innÈ historiÚ wywoïañ. Dlatego wïaĂnie kaĝdy wÈtek potrzebuje wïasnego stosu.

Rysunek 2.8. Kaĝdy wÈtek ma swój wïasny stos

W przypadku gdy system obsïuguje wielowÈtkowoĂÊ, procesy zazwyczaj rozpoczynajÈ dziaïanie z jednym wÈtkiem. WÈtek ten posiada zdolnoĂÊ do tworzenia nowych wÈtków za pomocÈ
wywoïania procedury, np. thread_create. Parametr procedury thread_create zwykle okreĂla
nazwÚ procedury, która ma siÚ uruchomiÊ dla nowego wÈtku. Nie jest konieczne (ani nawet
moĝliwe) ustalenie czegokolwiek na temat przestrzeni adresowej nowego wÈtku, poniewaĝ
wÈtek automatycznie dziaïa w przestrzeni adresowej wÈtku tworzÈcego. Czasami wÈtki sÈ hierarchiczne i zachodzÈ pomiÚdzy nimi relacje rodzic – dziecko, czÚsto jednak takie relacje nie
wystÚpujÈ, a wszystkie wÈtki sÈ sobie równe. Niezaleĝnie od tego, czy pomiÚdzy wÈtkami
zachodzi relacja hierarchii, wÈtek tworzÈcy zwykle zwraca identyfikator wÈtku zawierajÈcy
nazwÚ nowego wÈtku.
Kiedy wÈtek zakoñczy swojÈ pracÚ, moĝe zakoñczyÊ dziaïanie poprzez wywoïanie procedury
bibliotecznej, np. thread_exit. W tym momencie wÈtek znika i nie moĝe byÊ wiÚcej zarzÈdzany.
W niektórych systemach obsïugi wÈtków jeden wÈtek moĝe czekaÊ na zakoñczenie innego
wÈtku poprzez wywoïanie procedury, np. thread_join. Procedura ta blokuje wÈtek wywoïujÈcy
do czasu zakoñczenia (specyficznego) wÈtku. Pod tym wzglÚdem tworzenie i koñczenie wÈtków przypomina tworzenie i koñczenie procesów i wymaga w przybliĝeniu tych samych opcji.
Innym popularnym wywoïaniem dotyczÈcym wÈtków jest thread_yield. Umoĝliwia ono
wÈtkowi dobrowolnÈ rezygnacjÚ z procesora w celu umoĝliwienia dziaïania innemu wÈtkowi.
Takie wywoïanie ma istotne znaczenie, poniewaĝ nie istnieje przerwanie zegara, które wymuszaïoby wieloprogramowoĂÊ, tak jak w przypadku procesów. W zwiÈzku z tym istotne znaczenie ma to, aby wÈtki byïy „uprzejme” i od czasu do czasu dobrowolnie rezygnowaïy z procesora,
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tak by inne wÈtki miaïy szanse na dziaïanie. SÈ równieĝ inne wywoïania — np. pozwalajÈce na
to, aby jeden wÈtek poczekaï, aĝ nastÚpny zakoñczy jakÈĂ pracÚ, lub by ogïosiï, ĝe wïaĂnie zakoñczyï jakÈĂ pracÚ itd.
Chociaĝ wÈtki czÚsto siÚ przydajÈ, wprowadzajÈ takĝe szereg komplikacji do modelu programowania. Na poczÈtek przeanalizujmy efekty na uniksowe wywoïanie systemowej fork. JeĂli
proces-rodzic ma wiele wÈtków, to czy proces-dziecko równieĝ powinien je mieÊ? JeĂli nie, to
proces moĝe nie dziaïaÊ prawidïowo, poniewaĝ wszystkie wÈtki mogÈ mieÊ istotne znaczenie.
Tymczasem gdy proces-dziecko otrzyma tyle samo wÈtków co rodzic, to co siÚ stanie, jeĂli
wÈtek naleĝÈcy do rodzica zostanie zablokowany przez wywoïanie read, powiedzmy, z klawiatury? Czy teraz dwa wÈtki sÈ zablokowane przez klawiaturÚ — jeden w procesie-rodzicu i drugi
w dziecku? Kiedy uĝytkownik wpisze wiersz, to czy kopia pojawi siÚ w obu wÈtkach? A moĝe
tylko w wÈtku rodzica? Lub tylko w wÈtku dziecka? Ten sam problem wystÚpuje dla twardych
poïÈczeñ sieciowych.
Inna klasa problemów wiÈĝe siÚ z faktem wspóïdzielenia przez wÈtki wielu struktur danych.
Co siÚ dzieje, jeĂli jeden wÈtek zamyka plik, podczas gdy inny ciÈgle z niego czyta? PrzypuĂÊmy,
ĝe jeden z wÈtków zauwaĝa, ĝe jest za maïo pamiÚci, i rozpoczyna alokowanie wiÚkszej iloĂci
pamiÚci. W trakcie tego dziaïania nastÚpuje przeïÈczenie wÈtku. Nowy wÈtek równieĝ zauwaĝa,
ĝe jest za maïo pamiÚci i takĝe rozpoczyna alokowanie dodatkowej pamiÚci. PamiÚÊ prawdopodobnie bÚdzie alokowana dwukrotnie. Przy odrobinie wysiïku moĝna rozwiÈzaÊ te problemy,
jednak poprawna praca programów wykorzystujÈcych wielowÈtkowoĂÊ wymaga dokïadnych przemyĂleñ i dokïadnego projektowania.

2.2.3. WÈtki POSIX
Aby byïo moĝliwe napisanie przenoĂnego programu z obsïugÈ wielu wÈtków, organizacja IEEE
zdefiniowaïa standard 1003.1c. Pakiet obsïugi wÈtków, który tam zdefiniowano, nosi nazwÚ
Pthreads. Jest on obsïugiwany przez wiÚkszoĂÊ systemów uniksowych. W standardzie zdefiniowano ponad 60 wywoïañ funkcji. To o wiele za duĝo, by moĝna je byïo dokïadnie omówiÊ w tej
ksiÈĝce. Omówimy zatem kilka najwaĝniejszych. DziÚki temu Czytelnik uzyska obraz ich dziaïania. Wywoïania, które opiszemy, zostaïy wyszczególnione w tabeli 2.5.
Tabela 2.5. Niektóre wywoïania funkcji naleĝÈce do pakietu Pthreads
Wywoïanie obsïugi wÈtku

Opis

Pthread_create

Utworzenie nowego wÈtku

Pthread_exit

Zakoñczenie wÈtku wywoïujÈcego

Pthread_join

Oczekiwanie na zakoñczenie specyficznego wÈtku

Pthread_yield

Zwolnienie procesora w celu umoĝliwienia dziaïania innemu wÈtkowi

Pthread_attr_init

Utworzenie i zainicjowanie struktury atrybutów wÈtku

Pthread_attr_destroy

UsuniÚcie struktury atrybutów wÈtku

Wszystkie wÈtki pakietu Pthreads majÈ okreĂlone wïaĂciwoĂci. Kaĝdy z nich posiada identyfikator, zbiór rejestrów (ïÈcznie z licznikiem programu) oraz zbiór atrybutów zapisanych w pewnej strukturze. Do atrybutów tych naleĝy rozmiar stosu, parametry szeregowania oraz inne
elementy potrzebne do korzystania z wÈtku.
Nowy wÈtek tworzy siÚ za pomocÈ wywoïania pthread_create. Jako wartoĂÊ funkcji zwracany jest identyfikator nowo utworzonego wÈtku. Wywoïanie to nieprzypadkowo przypomina
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wywoïanie systemowe fork (z wyjÈtkiem parametrów). W tym przypadku identyfikator wÈtku
speïnia rolÚ identyfikatora PID, gïównie do celów identyfikacji wÈtków w innych wywoïaniach.
Kiedy wÈtek zakoñczy pracÚ, która zostaïa do niego przydzielona, moĝe zakoñczyÊ swoje
dziaïanie poprzez wywoïanie funkcji pthread_exit. Wywoïanie to zatrzymuje wÈtek i zwalnia
jego stos.
CzÚsto wÈtek musi czekaÊ, aĝ inny wÈtek zakoñczy swojÈ pracÚ. Dopiero póěniej moĝe
kontynuowaÊ dziaïanie. WÈtek oczekujÈcy na zakoñczenie specyficznego innego wÈtku wywoïuje
funkcjÚ pthread_join. Identyfikator wÈtku, który ma siÚ zakoñczyÊ, jest przekazywany jako
parametr.
Czasami siÚ zdarza, ĝe wÈtek nie jest logicznie zablokowany, ale czuje, ĝe dziaïa juĝ doĂÊ
dïugo, i chce daÊ innemu wÈtkowi szansÚ dziaïania. Cel ten moĝna osiÈgnÈÊ za pomocÈ wywoïania pthread_yield. Nie ma takiego wywoïania w przypadku procesów, poniewaĝ zakïada siÚ,
ĝe procesy ze sobÈ rywalizujÈ i kaĝdy z nich chce uzyskaÊ maksymalnie duĝo czasu procesora.
Poniewaĝ jednak wÈtki procesu wspóïdziaïajÈ ze sobÈ, a ich kod jest pisany przez tego samego
programistÚ, czasami programista chce, aby kaĝdy z wÈtków otrzymaï swojÈ szansÚ.
NastÚpne dwa wywoïania obsïugi wÈtków dotyczÈ atrybutów wÈtku. Wywoïanie Pthread_
´attr_init tworzy strukturÚ atrybutów powiÈzanÈ z wÈtkiem i inicjuje jÈ do wartoĂci domyĂlnych. WartoĂci te (takie jak priorytet) moĝna zmieniaÊ poprzez modyfikowanie pól w strukturze atrybutów.
Na koniec — wywoïanie pthread_attr_destroy usuwa strukturÚ atrybutów wÈtku i zwalnia
pamiÚÊ. Wywoïanie to nie ma wpïywu na wÈtki korzystajÈce z atrybutów. WÈtki te w dalszym
ciÈgu istniejÈ.
Aby uzyskaÊ lepszy obraz tego, jak dziaïa pakiet Pthreads, rozwaĝmy prosty przykïad z listingu 2.2. Gïówny program wykonuje siÚ w pÚtli NUMBER_OF_THREADS razy. W kaĝdej iteracji program wyĂwietla komunikat i tworzy nowy wÈtek. JeĂli tworzenie wÈtku nie powiedzie siÚ,
program wyĂwietla komunikat o bïÚdzie i koñczy dziaïanie. Po utworzeniu wszystkich wÈtków
program gïówny koñczy dziaïanie.
Listing 2.2. Przykïadowy program wykorzystujÈcy wÈtki
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NUMBER OF THREADS 10
void *print-hello-world(void *tid)
{
/* Funkcja wyĂwietla identyfikator wÈtku i koñczy dziaïanie. */
printf("Witaj, ¥wiecie. Pozdrowienia od wÈtku %d\n, tid);
pthread exit(NULL);
}
int main(int argc, char *argv[])
{
/* Program gïówny tworzy 10 wÈtków i koñczy dziaïanie. */
pthread_t threads[NUMBER_OF_THREADS];
int status, i;
for(i=0; i < NUMBER OF THREADS; i++) {
printf("Tu program gïówny. Tworzenie wÈtku %d\n, i);
status = pthread create(&threads[i], NULL, print hello world, (void *)i);
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if (status != 0) {
printf("Oops. Funkcja pthread_create zwróciïa kod bïÚdu %d\n, status);
exit(-1);
}
}
exit(NULL);
}

Podczas tworzenia wÈtek wyĂwietla jednowierszowy komunikat, w którym siÚ przedstawia,
a nastÚpnie koñczy dziaïanie. KolejnoĂÊ, w jakiej bÚdÈ siÚ pojawiaïy poszczególne komunikaty,
nie jest okreĂlona i moĝe byÊ róĝna w kolejnych uruchomieniach programu.
Pakiet Pthreads w ĝadnym razie nie ogranicza siÚ do funkcji opisanych powyĝej. Jest ich
znacznie wiÚcej. Niektóre z kolejnych wywoïañ opiszemy póěniej, po omówieniu zagadnienia
synchronizacji procesów i wÈtków.

2.2.4. Implementacja wÈtków w przestrzeni uĝytkownika
WÈtki moĝna implementowaÊ w dwóch róĝnych miejscach: w przestrzeni uĝytkownika i w jÈdrze.
Podziaï ten jest doĂÊ pïynny. Moĝliwe sÈ równieĝ implementacje hybrydowe. Poniĝej opiszemy
obie metody razem z ich zaletami i wadami.
Pierwsza metoda polega na umieszczeniu pakietu wÈtków w caïoĂci w przestrzeni uĝytkownika. JÈdro nic o nich nie wie. Z jego punktu widzenia procesy, którymi zarzÈdza, sÈ standardowe — jednowÈtkowe. Pierwsza i najbardziej oczywista zaleta tego rozwiÈzania polega na
tym, ĝe pakiet obsïugi wÈtków na poziomie przestrzeni uĝytkownika moĝna zaimplementowaÊ
w systemie operacyjnym, który nie obsïuguje wÈtków. Do tej kategorii w przeszïoĂci naleĝaïy
wszystkie systemy operacyjne i nawet dziĂ niektóre do niej naleĝÈ. Przy takim podejĂciu wÈtki
sÈ implementowane za pomocÈ biblioteki.
Wszystkie tego rodzaju implementacje majÈ takÈ samÈ ogólnÈ strukturÚ, co zilustrowano
na rysunku 2.9(a). WÈtki dziaïajÈ na bazie Ărodowiska wykonawczego — kolekcji procedur,
które nimi zarzÈdzajÈ. Do tej pory zapoznaliĂmy siÚ z czterema procedurami z tej grupy:
pthread_create, pthread_exit, pthread_join oraz pthread_yield. Zwykle jednak jest ich wiÚcej.

Rysunek 2.9. (a) Pakiet obsïugi wÈtków na poziomie uĝytkownika; (b) pakiet obsïugi wÈtków
zarzÈdzany przez jÈdro
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JeĂli wÈtki sÈ zarzÈdzane w przestrzeni uĝytkownika, kaĝdy proces potrzebuje swojej prywatnej tabeli wÈtków, która ma na celu Ăledzenie wÈtków w tym procesie. Tabela ta jest analogiczna do tabeli procesów w jÈdrze. Róĝnica polega na tym, ĝe Ăledzi ona wïaĂciwoĂci tylko na
poziomie wÈtku — np. licznik programu kaĝdego z wÈtków, wskaěnik stosu, rejestry, stan itp.
Tabela wÈtków jest zarzÈdzana przez Ărodowisko wykonawcze. Kiedy wÈtek przechodzi do stanu
gotowoĂci lub zablokowania, informacje potrzebne do jego wznowienia sÈ zapisywane w tabeli wÈtków, dokïadnie w taki sam sposób, w jaki jÈdro zapisuje informacje o procesach w tabeli procesów.
Kiedy wÈtek wykona operacjÚ, która moĝe spowodowaÊ jego lokalne zablokowanie, np.
oczekuje, aĝ inny wÈtek w tym samym procesie wykona jakÈĂ pracÚ, wykonuje procedurÚ ze
Ărodowiska wykonawczego. Procedura ta sprawdza, czy wÈtek musi byÊ przeïÈczony do stanu
zablokowania. JeĂli tak, to zapisuje rejestry wÈtku (tzn. wïasne) w tabeli wÈtków, szuka w tabeli
wÈtku gotowego do dziaïania i ïaduje rejestry maszyny zapisanymi wartoĂciami odpowiadajÈcymi nowemu wÈtkowi. Po przeïÈczeniu wskaěnika stosu i licznika programu nowy wÈtek automatycznie powraca do ĝycia. JeĂli maszyna posiada instrukcjÚ zapisujÈcÈ wszystkie rejestry oraz
innÈ instrukcjÚ, która je wszystkie ïaduje, przeïÈczenie wÈtku moĝna przeprowadziÊ za pomocÈ
zaledwie kilku instrukcji. Przeprowadzenie przeïÈczania wÈtków w taki sposób jest co najmniej
o jeden rzÈd wielkoĂci szybsze od wykonywania rozkazu puïapki do jÈdra. To silny argument
przemawiajÈcy za implementacjÈ pakietu zarzÈdzania wÈtkami na poziomie przestrzeni uĝytkownika.
Jest jednak jedna zasadnicza róĝnica w porównaniu z procesami. Kiedy wÈtek zakoñczy na
chwilÚ dziaïanie, np. gdy wywoïa funkcjÚ thread_yield, kod funkcji thread_yield moĝe zapisaÊ
informacje dotyczÈce wÈtku w samej tabeli wÈtków. Co wiÚcej, moĝe on nastÚpnie wywoïaÊ
zarzÈdcÚ wÈtków w celu wybrania innego wÈtku do uruchomienia. Procedura zapisujÈca stan
wÈtku oraz program szeregujÈcy sÈ po prostu lokalnymi procedurami, zatem wywoïanie ich
jest znacznie bardziej wydajne od wykonania wywoïania jÈdra; m.in. nie jest potrzebny rozkaz
puïapki, nie trzeba przeïÈczaÊ kontekstu, nie trzeba opróĝniaÊ pamiÚci podrÚcznej. W zwiÈzku
z tym zarzÈdzanie wÈtkami odbywa siÚ bardzo szybko.
Implementacja wÈtków na poziomie przestrzeni uĝytkownika ma takĝe inne zalety. DziÚki
temu kaĝdemu procesowi moĝna przypisaÊ wïasny, spersonalizowany algorytm szeregowania.
W przypadku niektórych aplikacji, np. zawierajÈcych wÈtek mechanizmu odĂmiecania, brak
koniecznoĂci przejmowania siÚ moĝliwoĂciÈ zatrzymania siÚ wÈtku w nieodpowiednim momencie
jest zaletÈ. Takie rozwiÈzanie okazuje siÚ równieĝ ïatwiejsze do skalowania, poniewaĝ wÈtki
zarzÈdzane na poziomie jÈdra niewÈtpliwie wymagajÈ przestrzeni na tabelÚ i stos w jÈdrze, a to,
w przypadku duĝej liczby wÈtków, moĝe byÊ problemem.
Pomimo lepszej wydajnoĂci implementacja wÈtków na poziomie przestrzeni uĝytkownika ma
równieĝ istotne wady. Pierwsza z nich dotyczy sposobu implementacji blokujÈcych wywoïañ
systemowych. PrzypuĂÊmy, ĝe wÈtek czyta z klawiatury, zanim zostanie wciĂniÚty jakikolwiek
klawisz. Zezwolenie wÈtkowi na wykonanie wywoïania systemowego jest niedopuszczalne,
poniewaĝ spowoduje to zatrzymanie wszystkich wÈtków. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe jednym z podstawowych celów korzystania z wÈtków jest umoĝliwienie wszystkim wÈtkom uĝywania wywoïañ blokujÈcych, a przy tym niedopuszczenie do tego, by zablokowany wÈtek miaï wpïyw na inne.
W przypadku blokujÈcych wywoïañ systemowych trudno znaleěÊ ïatwe rozwiÈzanie pozwalajÈce
na speïnienie tego celu.
Wszystkie wywoïania systemowe moĝna zmieniÊ na nieblokujÈce (np. odczyt z klawiatury
zwróciïby 0 bajtów, gdyby znaki nie byïy wczeĂniej zbuforowane), ale wymaganie zmian w systemie operacyjnym jest nieatrakcyjne. Poza tym jednym z argumentów przemawiajÈcych za
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obsïugÈ wÈtków na poziomie uĝytkownika byïa moĝliwoĂÊ wykorzystania takiego mechanizmu
w istniejÈcych systemach operacyjnych. Co wiÚcej, zmiana semantyki wywoïania read wymagaïaby modyfikacji wielu programów uĝytkowych.
JednÈ z moĝliwych alternatyw moĝna zastosowaÊ w przypadku, gdy moĝna z góry powiedzieÊ, czy wywoïanie jest blokujÈce. W niektórych wersjach Uniksa istnieje wywoïanie systemowe select, które pozwala procesowi wywoïujÈcemu na sprawdzenie, czy wywoïanie read
bÚdzie blokujÈce. JeĂli jest dostÚpne to wywoïanie, moĝna zastÈpiÊ procedurÚ bibliotecznÈ read
nowÈ wersjÈ, która najpierw wykonuje wywoïanie select, a nastÚpnie wywoïuje read tylko
wtedy, gdy jest to bezpieczne (tzn. nie spowoduje zablokowania). Jeĝeli wywoïanie read ma
doprowadziÊ do zablokowania, nie jest wykonywane. Zamiast wywoïania read uruchamiany jest
inny wÈtek. NastÚpnym razem, kiedy Ărodowisko wykonawcze otrzyma sterowanie, moĝe
sprawdziÊ ponownie, czy wykonanie wywoïania read jest bezpieczne. Takie podejĂcie wymaga
zmiany implementacji czÚĂci biblioteki wywoïañ systemowych, jest niewydajne i nieeleganckie,
ale moĝliwoĂci wyboru sÈ ograniczone. Kod wokóï wywoïania systemowego, który wykonuje
test, okreĂla siÚ osïonÈ lub opakowaniem (ang. wrapper).
W pewnym sensie podobnym problemem do blokujÈcych wywoïañ systemowych jest problem braku stron w pamiÚci (ang. page faults). Zagadnienie to omówimy w rozdziale 3. Na razie
wystarczy, jeĂli powiemy, ĝe komputery moĝna skonfigurowaÊ w taki sposób, aby w danym
momencie w gïównej pamiÚci znajdowaïa siÚ tylko czÚĂÊ programu. Jeĝeli program wywoïa lub
skoczy do instrukcji, której nie ma w pamiÚci, wystÚpuje warunek braku strony. Wtedy system operacyjny jest zmuszony do pobrania brakujÈcej instrukcji (wraz z jej sÈsiadami) z dysku.
Na tym wïaĂnie polega warunek braku strony. Podczas gdy potrzebna instrukcja jest wyszukiwana i wczytywana, proces pozostaje zablokowany. JeĂli wÈtek spowoduje warunek braku
strony, jÈdro, które nawet nie wie o istnieniu wÈtków, blokuje caïy proces do czasu zakoñczenia
dyskowej operacji wejĂcia-wyjĂcia. Robi to, mimo ĝe nie ma przeszkód, by inne wÈtki dziaïaïy.
Inny problem z pakietami obsïugi wÈtków na poziomie uĝytkownika polega na tym, ĝe jeĂli
wÈtek zacznie dziaïaÊ, to ĝaden inny wÈtek w tym procesie nigdy nie zacznie dziaïaÊ, o ile pierwszy wÈtek dobrowolnie nie zrezygnuje z procesora. W obrÚbie pojedynczego procesu nie ma
przerwañ zegara, dlatego nie ma moĝliwoĂci szeregowania procesów w trybie cyklicznym (tzn.
po kolei). JeĂli wÈtek z wïasnej woli nie przekaĝe sterowania do Ărodowiska wykonawczego, program szeregujÈcy nigdy nie bÚdzie miaï szansy dziaïania.
Jednym z moĝliwych rozwiÈzañ problemu wÈtków dziaïajÈcych bez przerwy jest zlecenie
Ărodowisku wykonawczemu ĝÈdania sygnaïu zegara (przerwania) co sekundÚ w celu przekazania mu kontroli. Takie rozwiÈzanie okazuje siÚ jednak toporne i trudne do zaprogramowania.
Okresowe przerwania zegara z wyĝszÈ czÚstotliwoĂciÈ nie zawsze sÈ moĝliwe, a nawet jeĂli tak
jest, koszt obliczeniowy takiej operacji moĝe byÊ wysoki. Co wiÚcej, wÈtek równieĝ moĝe potrzebowaÊ przerwania zegara, co przeszkadza wykorzystaniu zegara przez Ărodowisko wykonawcze.
Innym, rzeczywiĂcie druzgoczÈcym argumentem przeciwko wÈtkom zarzÈdzanym na poziomie przestrzeni uĝytkownika jest fakt, ĝe programiĂci, ogólnie rzecz biorÈc, potrzebujÈ wÈtków
w aplikacjach, w których wÈtki blokujÈ siÚ czÚsto — np. w wielowÈtkowym serwerze WWW.
WÈtki te bezustannie wykonujÈ wywoïania systemowe. Kiedy zostanie wykonany rozkaz puïapki
do jÈdra w celu realizacji wywoïania systemowego, jÈdro nie ma nic wiÚcej do roboty przy przeïÈczaniu wÈtków, w przypadku gdy stary wÈtek siÚ zablokowaï, a zlecenie jÈdru wykonania tej
czynnoĂci eliminuje potrzebÚ ciÈgïego wykonywania wywoïañ systemowych select sprawdzajÈcych, czy wywoïania systemowe read sÈ bezpieczne. Jaki jest sens istnienia wÈtków w aplikacjach caïkowicie powiÈzanych z procesorem, które rzadko siÚ blokujÈ? Nikt nie jest w stanie
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zaproponowaÊ sensownego rozwiÈzania problemu wyliczania liczb pierwszych lub grania w szachy
z wykorzystaniem wÈtków, poniewaĝ realizacja tych programów w ten sposób nie przynosi
istotnych korzyĂci.

2.2.5. Implementacja wÈtków w jÈdrze
Rozwaĝmy teraz sytuacjÚ, w której jÈdro wie o istnieniu wÈtków i to ono nimi zarzÈdza. ¥rodowisko wykonawcze w kaĝdym z procesów nie jest wymagane, co pokazano na rysunku 2.9(b).
Tabela wÈtków równieĝ nie wystÚpuje w kaĝdym procesie. Zamiast tego jÈdro dysponuje tabelÈ
wÈtków, która Ăledzi wszystkie wÈtki w systemie. Kiedy wÈtek chce utworzyÊ nowy wÈtek lub
zniszczyÊ istniejÈcy, wykonuje wywoïanie systemowe, które nastÚpnie realizuje utworzenie lub
zniszczenie wÈtku poprzez aktualizacjÚ tabeli wÈtków na poziomie jÈdra.
W tabeli wÈtków w jÈdrze sÈ zapisane rejestry, stan oraz inne informacje dla kaĝdego wÈtku.
Informacje sÈ takie same, jak w przypadku wÈtków zarzÈdzanych na poziomie uĝytkownika,
z tÈ róĝnicÈ, ĝe sÈ one umieszczone w jÈdrze, a nie w przestrzeni uĝytkownika (wewnÈtrz Ărodowiska wykonawczego). Informacje te stanowiÈ podzbiór informacji tradycyjnie utrzymywanych
przez jÈdro na temat jednowÈtkowych procesów — czyli stanu procesów. Oprócz tego jÈdro utrzymuje równieĝ tradycyjnÈ tabelÚ procesów, która sïuĝy do Ăledzenia procesów.
Wszystkie wywoïania, które mogÈ zablokowaÊ wÈtek, sÈ implementowane jako wywoïania
systemowe znaczÈco wiÚkszym kosztem niĝ wywoïanie procedury Ărodowiska wykonawczego.
Kiedy wÈtek siÚ zablokuje, jÈdro moĝe uruchomiÊ wÈtek z tego samego procesu (jeĂli jakiĂ jest
gotowy) lub wÈtek z innego procesu. W przypadku wÈtków zarzÈdzanych na poziomie przestrzeni uĝytkownika Ărodowisko wykonawcze uruchamia wÈtki z wïasnego procesu do czasu,
aĝ jÈdro zabierze mu procesor (lub nie bÚdzie wÈtków gotowych do dziaïania).
Ze wzglÚdu na relatywnie wiÚkszy koszt tworzenia i niszczenia wÈtków na poziomie jÈdra
niektóre systemy przyjmujÈ rozwiÈzanie „ekologiczne” i ponownie wykorzystujÈ swoje wÈtki.
W momencie niszczenia wÈtku jest on oznaczany jako niemoĝliwy do uruchomienia, ale poza tym
struktury danych jÈdra pozostajÈ bez zmian. Kiedy póěniej trzeba utworzyÊ nowy wÈtek, stary
wÈtek jest reaktywowany, co eliminuje koniecznoĂÊ wykonywania pewnych obliczeñ. Recykling
wÈtków jest równieĝ moĝliwy w przypadku wÈtków zarzÈdzanych w przestrzeni uĝytkownika,
ale poniewaĝ koszty zarzÈdzania wÈtkami sÈ znacznie niĝsze, motywacja do korzystania z tego
mechanizmu jest mniejsza.
WÈtki jÈdra nie wymagajÈ ĝadnych nowych nieblokujÈcych wywoïañ systemowych. Co wiÚcej, jeĂli jeden z wÈtków w procesie spowoduje warunek braku strony, jÈdro moĝe ïatwo
sprawdziÊ, czy proces zawiera inne wÈtki moĝliwe do uruchomienia. JeĂli tak, uruchamia jeden
z nich w oczekiwaniu na przesïanie z dysku wymaganej strony. GïównÈ wadÈ tego rozwiÈzania
jest fakt, ĝe koszty wywoïania systemowego sÈ znaczÈce. W zwiÈzku z tym, w przypadku duĝej
liczby operacji zarzÈdzania wÈtkami (tworzenia, niszczenia itp.), ponoszone koszty obliczeniowe
okazujÈ siÚ wysokie.
O ile wykorzystanie zarzÈdzania wÈtkami na poziomie jÈdra rozwiÈzuje niektóre problemy,
o tyle nie rozwiÈzuje ich wszystkich. Co siÚ np. stanie, jeĂli wielowÈtkowy proces wykona
wywoïanie fork? Czy nowy proces bÚdzie miaï tyle wÈtków, ile ma stary, czy tylko jeden?
W wielu przypadkach najlepszy wybór zaleĝy od tego, do czego bÚdzie sïuĝyï nowy proces. JeĂli
zamierza skorzystaÊ z wywoïania exec w celu uruchomienia nowego programu, prawdopodobnie wïaĂciwe bÚdzie stworzenie procesu z jednym wÈtkiem, jeĂli jednak ma on kontynuowaÊ
dziaïanie, reprodukcja wszystkich wÈtków wydaje siÚ wïaĂciwsza.
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Innym problemem sÈ sygnaïy. Jak pamiÚtamy, sygnaïy sÈ przesyïane do procesów, a nie do
wÈtków (przynajmniej w modelu klasycznym). Który wÈtek ma obsïuĝyÊ nadchodzÈcy sygnaï?
Moĝna wyobraziÊ sobie rozwiÈzanie, w którym wÈtki rejestrujÈ swoje zainteresowanie okreĂlonymi sygnaïami. DziÚki temu w przypadku nadejĂcia sygnaïu mógïby on byÊ skierowany do
wÈtku, który na ten sygnaï oczekuje. Co siÚ jednak stanie, jeĂli dwa wÈtki (lub wiÚksza liczba
wÈtków) zarejestrujÈ zainteresowanie tym samym sygnaïem? To tylko dwa problemy, jakie
stwarzajÈ wÈtki. Jest ich jednak wiÚcej.

2.2.6. Implementacje hybrydowe
Próbowano róĝnych rozwiÈzañ majÈcych na celu poïÈczenie zalet zarzÈdzania wÈtkami na poziomie uĝytkownika oraz zarzÈdzania nimi na poziomie jÈdra. Jednym ze sposobów jest uĝycie
wÈtków na poziomie jÈdra, a nastÚpnie zwielokrotnienie niektórych lub wszystkich wÈtków jÈdra
na wÈtki na poziomie uĝytkownika. Sposób ten pokazano na rysunku 2.10.

Rysunek 2.10. Zwielokrotnianie wÈtków uĝytkownika na bazie wÈtków jÈdra

W przypadku skorzystania z takiego podejĂcia programista moĝe okreĂliÊ, ile wÈtków jÈdra
chce wykorzystaÊ oraz na ile wÈtków poziomu uĝytkownika ma byÊ zwielokrotniony kaĝdy z nich.
Taki model daje najwiÚkszÈ elastycznoĂÊ.
Przy tym podejĂciu jÈdro jest Ăwiadome istnienia wyïÈcznie wÈtków poziomu jÈdra i tylko
nimi zarzÈdza. Niektóre spoĂród tych wÈtków mogÈ zawieraÊ wiele wÈtków poziomu uĝytkownika, stworzonych na bazie wÈtków jÈdra. WÈtki poziomu uĝytkownika sÈ tworzone, niszczone
i zarzÈdzane identycznie, jak wÈtki na poziomie uĝytkownika dziaïajÈce w systemie operacyjnym bez obsïugi wielowÈtkowoĂci. W tym modelu kaĝdy wÈtek poziomu jÈdra posiada pewien
zbiór wÈtków na poziomie uĝytkownika. WÈtki poziomu uĝytkownika po kolei korzystajÈ z wÈtku
poziomu jÈdra.

2.2.7. Mechanizm aktywacji zarzÈdcy
Chociaĝ zarzÈdzanie wÈtkami na poziomie jÈdra jest lepsze od zarzÈdzania nimi na poziomie
uĝytkownika pod pewnymi istotnymi wzglÚdami, jest ono równieĝ bezdyskusyjnie wolniejsze.
W zwiÈzku z tym poszukiwano sposobów poprawy tej sytuacji bez koniecznoĂci rezygnacji z ich
dobrych wïaĂciwoĂci. Poniĝej opiszemy jedno z zaproponowanych rozwiÈzañ, opracowane przez
zespóï kierowany przez Andersona [Anderson et al., 1992] i nazywane aktywacjÈ zarzÈdcy (ang. scheduler activations). Podobne prace zostaïy opisane w [Edlera et al., 1988] oraz [Scott et al., 1990].
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Celem dziaïania mechanizmu aktywacji zarzÈdcy jest naĂladowanie funkcji wÈtków jÈdra,
ale z zapewnieniem lepszej wydajnoĂci i elastycznoĂci — cech, które zwykle charakteryzujÈ
pakiety zarzÈdzania wÈtkami zaimplementowane w przestrzeni uĝytkownika. W szczególnoĂci
wÈtki uĝytkownika nie powinny wykonywaÊ specjalnych, nieblokujÈcych wywoïañ systemowych lub sprawdzaÊ wczeĂniej, czy wykonanie okreĂlonych wywoïañ systemowych jest bezpieczne. Niemniej jednak, kiedy wÈtek zablokuje siÚ na wywoïaniu systemowym lub sytuacji
braku strony, powinien mieÊ moĝliwoĂÊ uruchomienia innego wÈtku w ramach tego samego
procesu, jeĂli jakiĂ jest gotowy do dziaïania.
WydajnoĂÊ osiÈgniÚto dziÚki unikniÚciu niepotrzebnych przejĂÊ pomiÚdzy przestrzeniÈ uĝytkownika a przestrzeniÈ jÈdra. JeĂli np. wÈtek zablokuje siÚ w oczekiwaniu na to, aĝ inny wÈtek
wykona jakieĂ dziaïania, nie ma powodu informowania o tym jÈdra. DziÚki temu unika siÚ
kosztów zwiÈzanych z przejĂciami pomiÚdzy przestrzeniami jÈdra i uĝytkownika. ¥rodowisko
wykonawcze przestrzeni uĝytkownika moĝe samodzielnie zablokowaÊ wÈtek synchronizujÈcy
i zainicjowaÊ nowy.
Kiedy jest wykorzystywany mechanizm aktywacji zarzÈdcy, jÈdro przypisuje okreĂlonÈ liczbÚ
procesorów wirtualnych do kaĝdego procesu i umoĝliwia Ărodowisku wykonawczemu (przestrzeni uĝytkownika) na przydzielanie wÈtków do procesorów. Mechanizm ten moĝe byÊ równieĝ wykorzystany w systemie wieloprocesorowym, w którym zamiast procesorów wirtualnych
sÈ procesory fizyczne. Liczba procesorów wirtualnych przydzielonych do procesu zazwyczaj
poczÈtkowo wynosi jeden, ale proces moĝe poprosiÊ o wiÚcej, a takĝe zwróciÊ procesory, których
juĝ nie potrzebuje. JÈdro moĝe równieĝ zwróciÊ wirtualne procesory przydzielone wczeĂniej, w celu
przypisania ich procesom bardziej potrzebujÈcym.
Podstawowa zasada dziaïania tego mechanizmu polega na tym, ĝe jeĂli jÈdro dowie siÚ
o blokadzie wÈtku (np. z powodu uruchomienia blokujÈcego wywoïania systemowego lub braku
strony), to powiadamia o tym Ărodowisko wykonawcze procesu. W tym celu przekazuje na stos
w postaci parametrów numer zablokowanego wÈtku oraz opis zdarzenia, które wystÈpiïo. Powiadomienie moĝe byÊ zrealizowane dziÚki temu, ĝe jÈdro uaktywnia Ărodowisko wykonawcze znajdujÈce siÚ pod znanym adresem poczÈtkowym. Jest to mechanizm w przybliĝeniu analogiczny
do sygnaïów w Uniksie. Mechanizm ten okreĂla siÚ terminem wezwanie (ang. upcall).
Po uaktywnieniu w taki sposób Ărodowisko wykonawcze moĝe zmieniÊ harmonogram dziaïania swoich wÈtków. Zazwyczaj odbywa siÚ to poprzez oznaczenie bieĝÈcego wÈtku jako zablokowany oraz pobranie innego wÈtku z listy wÈtków bÚdÈcych w gotowoĂci, ustawienie jego
rejestrów i wznowienie dziaïania. Póěniej, kiedy jÈdro dowie siÚ, ĝe poprzedni wÈtek moĝe ponownie dziaïaÊ (np. potok, z którego czytaï dane, zawiera dane lub brakujÈca strona zostaïa pobrana
z dysku), wykonuje kolejne wezwanie do Ărodowiska wykonawczego w celu poinformowania go
o tym zdarzeniu. ¥rodowisko wykonawcze moĝe wówczas we wïasnej gestii natychmiast zrestartowaÊ zablokowany wÈtek lub umieĂciÊ go na liĂcie wÈtków do póěniejszego uruchomienia.
Jeĝeli wystÈpi przerwanie sprzÚtowe, gdy dziaïa wÈtek uĝytkownika, procesor przeïÈcza siÚ
do trybu jÈdra. JeĂli przerwanie jest spowodowane przez zdarzenie, którym przerwany proces
nie jest zainteresowany — np. zakoñczenie operacji wejĂcia-wyjĂcia innego procesu — to kiedy
procedura obsïugi przerwania zakoñczy dziaïanie, umieszcza przerwany wÈtek w tym samym
stanie, w jakim znajdowaï siÚ on przed wystÈpieniem przerwania. JeĂli jednak proces jest zainteresowany przerwaniem — np. nadejĂcie strony wymaganej przez jeden z wÈtków procesu —
przerwany proces nie jest wznawiany. Zamiast tego jest on zawieszany, a na tym samym wirtualnym procesorze zaczyna dziaïaÊ Ărodowisko wykonawcze — stan przerwanego wÈtku jest
w tym momencie umieszczony na stosie. W tym momencie Ărodowisko wykonawcze podej-
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muje decyzjÚ o tym, jakiemu wÈtkowi przydzieliÊ dany procesor: przerwanemu, nowo przygotowanemu do dziaïania czy jakiemuĂ innemu.
WadÈ mechanizmu aktywacji zarzÈdcy jest caïkowite poleganie na wezwaniach — jest to
pojÚcie, które narusza wewnÚtrznÈ strukturÚ kaĝdego systemu warstwowego. Zwykle warstwa n oferuje okreĂlone usïugi, które moĝe wywoïaÊ warstwa n+1, warstwa n nie moĝe jednak
wywoïywaÊ procedur w warstwie n+1. Mechanizm wezwañ narusza tÚ podstawowÈ zasadÚ.

2.2.8. WÈtki pop-up
WÈtki czÚsto siÚ przydajÈ w systemach rozproszonych. Istotnym przykïadem moĝe byÊ sposób
postÚpowania z nadchodzÈcymi komunikatami — np. ĝÈdaniami obsïugi. Tradycyjne podejĂcie
polega na tym, ĝe na komunikat oczekuje proces lub wÈtek zablokowany na wywoïaniu systemowym receive. Kiedy nadejdzie komunikat, wÈtek ten przyjmuje go, rozpakowuje, analizuje
zawartoĂÊ i przetwarza.
Moĝliwe jest jednak caïkiem inne podejĂcie — po dotarciu komunikatu system tworzy nowy
wÈtek do jego obsïugi. Taki wÈtek okreĂla siÚ jako wÈtek pop-up. Zilustrowano go na rysunku 2.11.
Zasadnicza zaleta wÈtków pop-up polega na tym, ĝe poniewaĝ sÈ one zupeïnie nowe, nie majÈ
ĝadnej historii — rejestrów, stosu, czegokolwiek, co musiaïoby byÊ odtworzone. Kaĝdy wÈtek
rozpoczyna siÚ jako nowy i wszystkie sÈ identyczne. DziÚki temu takie wÈtki moĝna tworzyÊ
szybko. Nowy wÈtek otrzymuje przychodzÈcy komunikat do przetworzenia. DziÚki zastosowaniu wÈtków pop-up opóěnienie pomiÚdzy przybyciem komunikatu a rozpoczÚciem jego przetwarzania jest bardzo niewielkie.

Rysunek 2.11. Tworzenie nowego wÈtku po przybyciu pakietu: (a) zanim nadejdzie komunikat;
(b) po nadejĂciu komunikatu

W przypadku wykorzystania wÈtków pop-up potrzebne jest pewne zaawansowane planowanie. Przykïadowo: w którym procesie dziaïa wÈtek? JeĂli system obsïuguje wÈtki dziaïajÈce
w kontekĂcie jÈdra, to wÈtek moĝe tam dziaïaÊ (dlatego wïaĂnie nie pokazaliĂmy jÈdra na
rysunku 2.11). Umieszczenie wÈtku pop-up w przestrzeni jÈdra zazwyczaj jest ïatwiejsze i szybsze niĝ umieszczenie go w przestrzeni uĝytkownika. Ponadto wÈtek pop-up w przestrzeni jÈdra
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moĝe ïatwo uzyskaÊ dostÚp do wszystkich tabel i urzÈdzeñ wejĂcia-wyjĂcia jÈdra, co moĝe byÊ
potrzebne do przetwarzania przerwañ. Z drugiej strony dziaïajÈcy bïÚdnie wÈtek jÈdra moĝe
zrobiÊ wiÚcej szkód niĝ bïÚdnie dziaïajÈcy wÈtek przestrzeni uĝytkownika. JeĂli np. dziaïa zbyt
dïugo i nie ma moĝliwoĂci jego wywïaszczenia, wchodzÈce dane mogÈ zostaÊ utracone.

2.2.9. Przystosowywanie kodu jednowÈtkowego
do obsïugi wielu wÈtków
Dla procesów jednowÈtkowych napisano wiele programów. Ich konwersja na postaÊ wielowÈtkowÈ jest znacznie trudniejsza, niĝ mogïoby siÚ wydawaÊ na pierwszy rzut oka. Poniĝej zaprezentujemy kilka problemów, które mogÈ wystÈpiÊ podczas takiej konwersji.
Na poczÈtek naleĝy sobie uĂwiadomiÊ, ĝe wÈtek, tak jak proces, zwykle skïada siÚ z wielu procedur. MogÈ one mieÊ zmienne lokalne, zmienne globalne i parametry. Zmienne lokalne i parametry nie powodujÈ ĝadnych problemów, tymczasem zmienne, które sÈ globalne dla wÈtku, ale
nie sÈ globalne dla caïego programu, sprawiajÈ problem. SÈ to zmienne, które sÈ globalne w tym
sensie, ĝe uĝywa ich wiele procedur w obrÚbie wÈtku (poniewaĝ mogÈ one wykorzystywaÊ
dowolne zmienne globalne), ale inne wÈtki nie powinny z nich korzystaÊ.
Dla przykïadu przeanalizujmy zmiennÈ errno wystÚpujÈcÈ w systemie UNIX: kiedy proces
(lub wÈtek) wykonuje wywoïanie systemowe, które koñczy siÚ niepowodzeniem, do zmiennej
errno jest zapisywany kod bïÚdu. Na rysunku 2.12 wÈtek nr 1 wykonuje wywoïanie systemowe
access po to, aby siÚ dowiedzieÊ, czy ma uprawnienia dostÚpu do okreĂlonego pliku. System
operacyjny zwraca odpowiedě w zmiennej globalnej errno. Po zwróceniu sterowania do wÈtku 1.,
ale jeszcze przed przeczytaniem przez niego zmiennej errno, program szeregujÈcy zdecydowaï, ĝe wÈtek nr 1 miaï przydzielony procesor wystarczajÈco dïugo i zdecydowaï przeïÈczyÊ go
do wÈtku 2. WÈtek 2. uruchomiï wywoïanie systemowe open, które siÚ nie powiodïo. Spowodowaïo to nadpisanie zmiennej errno, a kod dostÚpu wÈtku 1. zostaï utracony na zawsze. Kiedy
wÈtek 1. póěniej siÚ uruchomi, przeczyta nieprawidïowÈ wartoĂÊ i bÚdzie dziaïaï nieprawidïowo.

Rysunek 2.12. Konflikty pomiÚdzy wÈtkami spowodowane uĝyciem zmiennej globalnej

Moĝliwych jest wiele rozwiÈzañ tego problemu. Jedno z nich polega na caïkowitym wyïÈczeniu zmiennych globalnych. ChoÊ mogïoby siÚ wydawaÊ, ĝe jest to rozwiÈzanie idealne, koliduje ono z wiÚkszoĂciÈ istniejÈcych programów. Inne rozwiÈzanie to przypisanie kaĝdemu
wÈtkowi wïasnych, prywatnych zmiennych globalnych, tak jak pokazano na rysunku 2.13. W ten
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Rysunek 2.13. WÈtki mogÈ mieÊ prywatne zmienne globalne

sposób kaĝdy wÈtek bÚdzie miaï wïasnÈ, prywatnÈ kopiÚ zmiennej errno i innych zmiennych
globalnych, co pozwoli na unikniÚcie konfliktów. PrzyjÚcie tego rozwiÈzania tworzy nowy poziom
zasiÚgu: zmienne widoczne dla wszystkich procedur wÈtku. Poziom ten wystÚpuje obok istniejÈcych poziomów: zmienne widoczne tylko dla jednej procedury oraz zmienne widoczne w kaĝdym punkcie programu.
DostÚp do prywatnych zmiennych globalnych jest jednak nieco utrudniony, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ jÚzyków programowania zapewnia sposób wyraĝania zmiennych lokalnych i zmiennych
globalnych, ale nie ma form poĂrednich. Moĝna zaalokowaÊ fragment pamiÚci na zmienne globalne i przekazaÊ go do kaĝdej procedury w wÈtku w postaci dodatkowego parametru. Chociaĝ
nie jest to zbyt eleganckie rozwiÈzanie, okazuje siÚ skuteczne.
Alternatywnie moĝna stworzyÊ nowe procedury biblioteczne do tworzenia, ustawiania i czytania tych zmiennych globalnych na poziomie wÈtku. Pierwsze wywoïanie moĝe mieÊ nastÚpujÈcÈ
postaÊ:
create_global("bufptr");

Wywoïanie to alokuje pamiÚÊ dla wskaěnika o nazwie bufptr na stercie lub w specjalnym obszarze
pamiÚci zarezerwowanym dla wywoïujÈcego wÈtku. Niezaleĝnie od tego, gdzie jest zaalokowana pamiÚÊ, tylko wywoïujÈcy wÈtek ma dostÚp do zmiennej globalnej. JeĂli inny wÈtek utworzy
zmiennÈ globalnÈ o tej samej nazwie, otrzyma innÈ lokalizacjÚ w pamiÚci — takÈ, która nie koliduje z istniejÈcÈ.
Do dostÚpu do zmiennych globalnych potrzebne sÈ dwa wywoïania: jedno do ich zapisywania
i drugie do odczytu. Do zapisywania potrzebne jest wywoïanie postaci:
set_global("bufptr", &buf);

Wywoïanie to zapisuje wartoĂÊ wskaěnika w lokalizacji pamiÚci utworzonej wczeĂniej przez
wywoïanie do procedury create_global. Wywoïanie do przeczytania zmiennej globalnej moĝe mieÊ
nastÚpujÈcÈ postaÊ:
bufptr = read_global("bufptr");

Zwraca ono adres zapisany w zmiennej globalnej. DziÚki temu moĝna uzyskaÊ dostÚp do jej
danych.
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NastÚpny problem podczas przeksztaïcania programu jednowÈtkowego na wielowÈtkowy
polega na tym, ĝe wiele procedur bibliotecznych nie pozwala na tzw. wielobieĝnoĂÊ. Oznacza to,
ĝe nie ma moĝliwoĂci wywoïania innej procedury, jeĂli poprzednie wywoïanie siÚ nie zakoñczyïo.
I tak wysyïanie wiadomoĂci w sieci moĝna by z powodzeniem zaprogramowaÊ w taki sposób,
aby wiadomoĂÊ byïa tworzona w ustalonym buforze w obrÚbie biblioteki, a nastÚpnie byï wykonywany rozkaz puïapki do jÈdra w celu jej wysïania. Co siÚ stanie, jeĂli jeden wÈtek utworzyï
swojÈ wiadomoĂÊ w buforze, a nastÚpnie przerwanie zegara wymusiïo przeïÈczenie do drugiego
wÈtku, który natychmiast nadpisze bufor wïasnÈ wiadomoĂciÈ.
Podobnie procedury alokacji pamiÚci, jak malloc w Uniksie, utrzymujÈ kluczowe tabele
dotyczÈce wykorzystania pamiÚci — np. powiÈzanÈ listÚ dostÚpnych fragmentów pamiÚci. Podczas gdy procedura malloc jest zajÚta aktualizacjÈ tych list, mogÈ one czasowo byÊ w niespójnym stanie — zawieraÊ wskaěniki donikÈd. JeĂli nastÈpi przeïÈczenie wÈtku w chwili, gdy tabele
bÚdÈ niespójne i nadejdzie nowe wywoïanie z innego wÈtku, moĝe dojĂÊ do uĝycia nieprawidïowego wskaěnika, co w efekcie moĝe doprowadziÊ do awarii programu. Skuteczne wyeliminowanie wszystkich tych problemów oznacza koniecznoĂÊ przepisania od nowa caïej biblioteki.
Wykonanie takiego zadania nie jest proste. Istnieje realna moĝliwoĂÊ popeïnienia subtelnych
bïÚdów.
Innym rozwiÈzaniem jest wyposaĝenie kaĝdej procedury w kod opakowujÈcy, który ustawia
bit do oznaczenia biblioteki tak, jakby byïa uĝywana. Kaĝda próba innego wÈtku skorzystania
z procedury bibliotecznej, podczas gdy poprzednie wywoïanie nie zostaïo zakoñczone, jest blokowana. Chociaĝ takie rozwiÈzanie jest wykonalne, w duĝym stopniu eliminuje ono moĝliwoĂÊ
wykorzystania wspóïbieĝnoĂci.
InnÈ opcjÈ jest wykorzystanie sygnaïów. Niektóre sygnaïy z logicznego punktu widzenia sÈ
specyficzne dla wÈtku, a inne nie. JeĂli np. wÈtek wykonuje wywoïanie alarm, logiczne jest, aby
wynikowy sygnaï zostaï przesïany do wÈtku, który wykonaï wywoïanie. JeĂli jednak wÈtki sÈ
zaimplementowane w caïoĂci w przestrzeni uĝytkownika, jÈdro nie wie nawet o istnieniu wÈtków,
a zatem trudno mu skierowaÊ sygnaï do wïaĂciwego wÈtku. Dodatkowe komplikacje wystÚpujÈ
w przypadku, gdy proces pozwala na wystÚpowanie tylko jednego nieobsïuĝonego alarmu
w danym momencie, a kilka wÈtków niezaleĝnie wykonuje wywoïanie alarm.
Inne sygnaïy, np. przerwanie klawiatury, nie sÈ specyficzne dla wÈtku. Co powinno je przechwyciÊ? Wyznaczony wÈtek? Wszystkie wÈtki? Nowo utworzony wÈtek pop-up? Ponadto co
siÚ stanie, jeĂli jeden wÈtek zmieni procedury obsïugi sygnaïów bez informowania pozostaïych
wÈtków? A co siÚ wydarzy, kiedy jeden wÈtek bÚdzie chciaï przechwyciÊ okreĂlony sygnaï (np.
wciĂniÚcie przez uĝytkownika kombinacji Ctrl+C), a inny wÈtek bÚdzie potrzebowaï tego
sygnaïu do zakoñczenia procesu? Taka sytuacja moĝe wystÈpiÊ, jeĂli jeden wÈtek lub kilka wÈtków korzysta ze standardowych procedur bibliotecznych, a inne sÈ napisane przez uĝytkownika.
Jest oczywiste, ĝe ĝyczenia tych wÈtków kolidujÈ ze sobÈ. Ogólnie rzecz biorÈc, sygnaïy sÈ trudne
do zarzÈdzania w Ărodowisku jednowÈtkowym. PrzejĂcie do Ărodowiska wielowÈtkowego w ĝaden
sposób nie uïatwia zarzÈdzania nimi.
Ostatnim problemem zwiÈzanym z wÈtkami jest zarzÈdzanie stosem. W wielu systemach,
w przypadku wystÈpienia przepeïnienia stosu, jÈdro automatycznie dostarcza takiemu procesowi wiÚcej miejsca na stosie. JeĂli proces ma wiele wÈtków, musi równieĝ mieÊ wiele stosów.
JeĂli jÈdro nie posiada informacji o wszystkich tych stosach, nie moĝe ich automatycznie rozszerzaÊ, gdy wyczerpie siÚ na nich miejsce. W rzeczywistoĂci jÈdro moĝe nawet nie wiedzieÊ,
ĝe brak strony w pamiÚci jest zwiÈzany z rozszerzeniem siÚ stosu jakiegoĂ wÈtku.
Problemy te nie sÈ oczywiĂcie nie do rozwiÈzania, ale pokazujÈ, ĝe wprowadzenie wÈtków
do istniejÈcego systemu bez znaczÈcej jego przebudowy nie zadziaïa. Trzeba co najmniej zmo-
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dyfikowaÊ definicjÚ semantyki wywoïañ systemowych oraz biblioteki. Wszystkie te czynnoĂci
trzeba dodatkowo wykonaÊ tak, aby zachowaÊ wstecznÈ zgodnoĂÊ z istniejÈcymi programami,
przy zaïoĝeniu, ĝe wykorzystujÈ one procesy zawierajÈce po jednym wÈtku. WiÚcej informacji na
temat wÈtków moĝna znaleěÊ w nastÚpujÈcych pozycjach: [Hauser et al., 1993], [Marsh et al.,
1991] oraz [Rodrigues et al., 2010].

2.3. KOMUNIKACJA MI}DZY PROCESAMI
2.3.
KOMUNIKACJA MIĉDZY PROCESAMI

Procesy czÚsto muszÈ siÚ komunikowaÊ z innymi procesami. Przykïadowo w przypadku potoku
w powïoce wyjĂcie pierwszego procesu musi byÊ przekazane do drugiego procesu, i tak dalej,
do niĝszych warstw. Tak wiÚc wystÚpuje potrzeba komunikacji miÚdzy procesami. Najlepiej,
gdyby miaïa ona czytelnÈ strukturÚ i gdyby nie korzystano w niej z przerwañ. W poniĝszych
punktach przyjrzymy siÚ niektórym problemom zwiÈzanym z komunikacjÈ miÚdzyprocesowÈ
(ang. InterProcess Communication — IPC).
MówiÈc w skrócie: wiÈĝÈ siÚ z tym trzy problemy. O pierwszym byïa mowa juĝ wczeĂniej:
w jaki sposób jeden proces moĝe przekazywaÊ informacje do innego? Drugi polega na zapobieganiu sytuacji, w której dwa procesy (lub wiÚksza liczba procesów) wchodzÈ sobie wzajemnie
w drogÚ; np. dwa procesy w systemie rezerwacji biletów jednoczeĂnie próbujÈ przydzieliÊ ostatnie miejsce w samolocie — kaĝdy innemu klientowi. Trzeci wiÈĝe siÚ z odpowiednim kolejkowaniem, w przypadku gdy wystÚpujÈ zaleĝnoĂci: jeĂli proces A generuje dane, a proces B je drukuje, przed rozpoczÚciem drukowania proces B musi czekaÊ, aĝ proces A wygeneruje jakieĂ
dane. Wszystkie trzy wymienione problemy omówimy, poczÈwszy od nastÚpnego punktu.
Warto równieĝ wspomnieÊ o tym, ĝe dwa spoĂród tych problemów majÈ w równym stopniu
zastosowanie do wÈtków. Pierwszy z nich — przekazywanie informacji — jest ïatwy w odniesieniu do wÈtków, poniewaĝ wykorzystujÈ one wspólnÈ przestrzeñ adresowÈ — wÈtki w róĝnych przestrzeniach adresowych, które muszÈ siÚ komunikowaÊ, moĝna zaliczyÊ do tej samej
klasy problemów, do których naleĝy komunikacja pomiÚdzy procesami. Jednak pozostaïe dwa
problemy — powstrzymanie od „skakania sobie do oczu” i kolejkowanie — majÈ zastosowanie
do procesów w takim samym stopniu, jak do wÈtków. WystÚpujÈ te same problemy i moĝna
zastosowaÊ takie same rozwiÈzania. Poniĝej omówimy te problemy w kontekĂcie procesów.
PamiÚtajmy jednak o tym, ĝe te same problemy i rozwiÈzania majÈ zastosowanie takĝe do wÈtków.

2.3.1. WyĂcig
W niektórych systemach operacyjnych procesy, które ze sobÈ pracujÈ, mogÈ wykorzystywaÊ
pewien wspólny obszar pamiÚci, do którego wszystkie mogÈ zapisywaÊ i z którego wszystkie
mogÈ czytaÊ dane. Wspólne miejsce moĝe znajdowaÊ siÚ w pamiÚci gïównej (np. w strukturze
danych jÈdra) lub we wspóïdzielonym pliku. Lokalizacja wspólnej pamiÚci nie zmienia natury
komunikacji ani wystÚpujÈcych problemów. Aby zobaczyÊ, jak wyglÈda komunikacja miÚdzy procesami w praktyce, rozwaĝmy prosty, ale klasyczny przykïad: spooler drukarki. Kiedy proces
chce wydrukowaÊ plik, wpisuje nazwÚ pliku do specjalnego katalogu spoolera. Inny proces, demon
drukarki, okresowo sprawdza, czy sÈ jakieĂ pliki do wydrukowania. JeĂli sÈ, drukuje je, a nastÚpnie usuwa ich nazwy z katalogu.
Wyobraěmy sobie, ĝe katalog spoolera ma bardzo duĝÈ liczbÚ gniazd ponumerowanych
0, 1, 2, … Kaĝde z nich moĝe przechowywaÊ nazwÚ pliku. Wyobraěmy sobie równieĝ, ĝe istniejÈ dwie zmienne wspóïdzielone: out — wskazujÈca na nastÚpny plik do wydrukowania oraz
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in — wskazujÈca na nastÚpne wolne gniazdo w katalogu. Te dwie zmienne równie dobrze mogÈ

byÊ przechowywane w pliku o objÚtoĂci dwóch sïów, który byïby dostÚpny dla wszystkich procesów. W okreĂlonym momencie gniazda 0 – 3 sÈ puste (te pliki zostaïy juĝ wydrukowane),
natomiast gniazda 4 – 6 sÈ zajÚte (nazwy plików zostaïy umieszczone w kolejce do wydruku).
Mniej wiÚcej w tym samym czasie procesy A i B zdecydowaïy, ĝe chcÈ umieĂciÊ plik w kolejce
do wydruku. SytuacjÚ tÚ pokazano na rysunku 2.14.

Rysunek 2.14. Dwa procesy w tym samym czasie chcÈ uzyskaÊ dostÚp do wspólnej pamiÚci

W przypadkach, w których majÈ zastosowanie prawa Murphy’ego1, moĝe siÚ zdarzyÊ opisana
poniĝej sytuacja. Proces A czyta zmiennÈ in i zapisuje wartoĂÊ 7 w zmiennej lokalnej next_free_
´slot. W tym momencie zachodzi przerwanie zegara, a procesor decyduje, ĝe proces A dziaïaï
wystarczajÈco dïugo, dlatego przeïÈcza siÚ do procesu B. Proces B równieĝ czyta zmiennÈ in
i takĝe uzyskuje wartoĂÊ 7. On teĝ zapisuje jÈ w lokalnej zmiennej next_free_slot. W tym
momencie oba procesy uwaĝajÈ, ĝe nastÚpne wolne gniazdo ma numer 7.
Proces B kontynuuje dziaïanie. Zapisuje nazwÚ swojego pliku w gnieědzie nr 7 i aktualizuje
zmiennÈ in na 8. NastÚpnie wykonuje inne czynnoĂci.
W koñcu znów uruchamia siÚ proces A, zaczynajÈc w miejscu, w którym przerwaï dziaïanie. Odczytuje zmiennÈ next_free_slot, znajduje tam wartoĂÊ 7 i zapisuje swój plik w gnieědzie nr 7, usuwajÈc nazwÚ, którÈ przed chwilÈ umieĂciï tam proces B. NastÚpnie oblicza wartoĂÊ next_free_slot+1, co wynosi 8 i ustawia zmiennÈ in na 8. Katalog spoolera jest teraz
wewnÚtrznie spójny, dlatego demon drukarki nie zauwaĝy niczego zïego. Jednak proces B nigdy
nie otrzyma ĝadnych wyników.
Uĝytkownik B bÚdzie siÚ krÚciï w pobliĝu pokoju drukarek przez lata, bezskutecznie czekajÈc na wydruk, który nigdy nie nadejdzie. Taka sytuacja, kiedy dwa procesy (lub wiÚksza
liczba procesów) czytajÈ lub zapisujÈ wspóïdzielone dane, a rezultat zaleĝy od tego, który proces i kiedy bÚdzie dziaïaï, jest nazywana wyĂcigiem (ang. race condition). Debugowanie programów, w których wystÚpujÈ sytuacje wyĂcigu, w ogóle nie jest zabawne. Wyniki wiÚkszoĂci
testów wychodzÈ poprawnie, ale od czasu do czasu zdarza siÚ coĂ dziwnego i trudnego do wyjaĂnienia. Niestety, wraz ze wzrostem wykorzystania wspóïbieĝnoĂci, ze wzglÚdu na rosnÈcÈ
liczbÚ rdzeni instalowanych w komputerach, sytuacje wyĂcigu sÈ coraz bardziej powszechne.

1

JeĂli coĂ moĝe siÚ nie udaÊ, to siÚ nie uda.
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2.3.2. Regiony krytyczne
W jaki sposób uniknÈÊ sytuacji wyĂcigu? Kluczem do zapobiegania kïopotom w tej sytuacji,
a takĝe w wielu innych sytuacjach dotyczÈcych wspóïdzielonej pamiÚci, wspóïdzielonych plików
oraz innych wspóïdzielonych zasobów jest znalezienie sposobu na niedopuszczenie do tego, by
wiÚcej procesów niĝ jeden czytaïo lub zapisywaïo wspóïdzielone dane w tym samym czasie.
Inaczej mówiÈc, potrzebujemy wzajemnego wykluczenia, czyli sposobu na to, by zapewniÊ wyïÈcznoĂÊ korzystania ze wspóïdzielonego zasobu — jeĂli jeden proces go uĝywa, to inny proces jest
wykluczony z wykonywania tej samej operacji. TrudnoĂÊ w przykïadzie przytoczonym powyĝej
wystÈpiïa dlatego, ĝe proces B zaczÈï uĝywaÊ jednej ze wspóïdzielonych zmiennych, zanim
proces A przestaï z niej korzystaÊ. Wybór odpowiednich prymitywnych operacji do tego, aby
osiÈgnÈÊ warunki wzajemnego wykluczenia, jest jednym z gïównych problemów projektowych
w kaĝdym systemie operacyjnym. Problem ten bÚdziemy dokïadnie analizowaÊ w kolejnych
punktach.
Problem unikania sytuacji wyĂcigu moĝna równieĝ sformuïowaÊ w sposób abstrakcyjny. Przez
czÚĂÊ czasu proces jest zajÚty wykonywaniem wewnÚtrznych obliczeñ oraz innymi operacjami,
które nie prowadzÈ do sytuacji wyĂcigu. Czasami jednak proces musi skorzystaÊ ze wspóïdzielonej pamiÚci lub z plików, albo wykonaÊ inne kluczowe operacje prowadzÈce do wyĂcigu.
CzÚĂÊ programu, w której proces korzysta ze wspóïdzielonej pamiÚci, nazywa siÚ regionem
krytycznym lub sekcjÈ krytycznÈ. Gdyby moĝna byïo tak zaprojektowaÊ operacje, aby dwa procesy nigdy nie znalazïy siÚ w krytycznych regionach w tym samym czasie, problem wyĂcigu
byïby rozwiÈzany.
Chociaĝ speïnienie tego wymagania zabezpiecza przed sytuacjami wyĂcigu, nie wystarcza do
tego, by procesy wspóïbieĝne prawidïowo i wydajnie ze sobÈ wspóïpracowaïy, wykorzystujÈc
wspóïdzielone dane. Dobre rozwiÈzanie wymaga speïnienia czterech warunków:
1. ¿adne dwa procesy nie mogÈ jednoczeĂnie przebywaÊ wewnÈtrz swoich sekcji krytycznych.
2. Nie moĝna przyjmowaÊ ĝadnych zaïoĝeñ dotyczÈcych szybkoĂci lub liczby procesorów.
3. Proces dziaïajÈcy wewnÈtrz swojego regionu krytycznego nie moĝe blokowaÊ innych
procesów.
4. ¿aden proces nie powinien oczekiwaÊ w nieskoñczonoĂÊ na dostÚp do swojego regionu
krytycznego.
W sensie abstrakcyjnym wïaĂciwoĂci, które nas interesujÈ, pokazano na rysunku 2.15.
W tym przypadku proces A wchodzi do swojego regionu krytycznego w czasie T1. Nieco póěniej,
w czasie T2, proces B próbuje uzyskaÊ dostÚp do swojego regionu krytycznego, ale mu siÚ to
nie udaje, poniewaĝ inny proces juĝ znajduje siÚ w swojej sekcji krytycznej, a w danym momencie czasu zezwalamy tylko jednemu procesowi na korzystanie ze swojej sekcji krytycznej. W konsekwencji proces B jest czasowo zawieszony do czasu T3, kiedy proces A opuĂci swój region
krytyczny. W tym momencie proces B moĝe wejĂÊ do swojego regionu krytycznego. Wreszcie
proces B opuszcza swój region krytyczny (w momencie T4) i z powrotem mamy sytuacjÚ, w której ĝaden z procesów nie znajduje siÚ w swoim regionie krytycznym.
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Rysunek 2.15. Wzajemne wykluczanie z wykorzystaniem regionów krytycznych

2.3.3. Wzajemne wykluczanie
z wykorzystaniem aktywnego oczekiwania
W tym punkcie przeanalizujemy kilka propozycji osiÈgniÚcia warunków wzajemnego wykluczania. Chcemy doprowadziÊ do sytuacji, w której gdy jeden proces jest zajÚty aktualizacjÈ wspóïdzielonej pamiÚci w swoim regionie krytycznym, ĝaden inny proces nie moĝe wejĂÊ do swojego
regionu krytycznego.

WyïÈczanie przerwañ
W systemie jednoprocesorowym najprostszym rozwiÈzaniem jest spowodowanie, aby kaĝdy z procesów zablokowaï wszystkie przerwania natychmiast po wejĂciu do swojego regionu krytycznego i ponownie je wïÈczyï bezpoĂrednio przed opuszczeniem regionu krytycznego. JeĂli przerwania sÈ zablokowane, nie moĝna wygenerowaÊ przerwania zegara. W koñcu procesor jest
przeïÈczany od procesu do procesu w wyniku przerwania zegara lub innych przerwañ. Przy
wyïÈczonych przerwaniach procesor nie moĝe siÚ przeïÈczyÊ do innego procesu. Tak wiÚc, jeĂli
proces zablokuje przerwania, moĝe czytaÊ i aktualizowaÊ wspóïdzielonÈ pamiÚÊ bez obawy o to,
ĝe inny proces jÈ zmieni.
Takie podejĂcie jest, ogólnie rzecz biorÈc, nieatrakcyjne, poniewaĝ udzielenie procesom uĝytkownika prawa do wyïÈczania przerwañ nie jest zbyt rozsÈdne. PrzypuĂÊmy, ĝe jakiĂ proces
wyïÈczyï przerwania i nigdy ich nie wïÈczyï. To byïby koniec systemu. Co wiÚcej, w systemie
wieloprocesorowym (z dwoma procesorami lub ewentualnie wiÚkszÈ ich liczbÈ) wyïÈczenie
przerwañ dotyczy tylko tego procesora, który uruchomiï instrukcjÚ disable. Inne procesory
bÚdÈ kontynuowaïy dziaïanie i mogÈ skorzystaÊ ze wspóïdzielonej pamiÚci.
Z drugiej strony zablokowanie przerwañ na czas wykonywania kilku instrukcji — np. aktualizacji zmiennych lub list — jest czÚsto wygodne dla samego jÈdra. Gdyby przerwanie wystÈpiïo w czasie, gdy lista gotowych procesów znajduje siÚ w stanie niespójnym, mogïoby dojĂÊ do
sytuacji wyĂcigu. Konkluzja jest nastÚpujÈca: zablokowanie przerwañ czÚsto jest przydatnÈ
technikÈ wewnÈtrz samego systemu operacyjnego, ale nie nadaje siÚ jako mechanizm wzajemnego wykluczania ogólnego przeznaczenia dla procesów uĝytkownika.
Prawdopodobieñstwo osiÈgniÚcia warunków wzajemnego wykluczania za pomocÈ blokowania przerwañ — nawet w obrÚbie jÈdra — staje siÚ coraz mniejsze ze wzglÚdu na rosnÈcÈ liczbÚ
wielordzeniowych ukïadów nawet w tanich komputerach PC. Dwa rdzenie wystÚpujÈ juĝ
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powszechnie, cztery instaluje siÚ w maszynach wyĝszej klasy, a w niedalekiej przyszïoĂci
moĝna spodziewaÊ siÚ maszyn z oĂmioma lub szesnastoma rdzeniami. W systemie wielordzeniowym (tzn. wieloprocesorowym) wyïÈczenie przerwañ w jednym procesorze nie uniemoĝliwia
innym procesorom przeszkadzania w operacjach, które wykonuje pierwszy procesor. W konsekwencji wymagane jest stosowanie bardziej zaawansowanych mechanizmów.

Blokowanie zmiennych
W drugiej kolejnoĂci przeanalizujmy rozwiÈzanie programowe. Rozwaĝmy sytuacjÚ, w której
mamy pojedynczÈ, wspóïdzielonÈ zmiennÈ (blokada), która poczÈtkowo ma wartoĂÊ 0. Kiedy
proces chce wejĂÊ do regionu krytycznego, najpierw sprawdza zmiennÈ blokada. JeĂli blokada
ma wartoĂÊ 0, proces ustawia jÈ na 1 i wchodzi do regionu krytycznego. JeĂli blokada ma wartoĂÊ 1, proces czeka do chwili, kiedy bÚdzie ona miaïa wartoĂÊ 0. Tak wiÚc wartoĂÊ 0 oznacza, ĝe
ĝaden proces nie znajduje siÚ w swoim regionie krytycznym, natomiast wartoĂÊ 1 oznacza, ĝe niektóre procesy sÈ w swoich regionach krytycznych.
Niestety, ten pomysï ma tÚ samÈ krytycznÈ wadÚ, jakÈ miaï katalog spoolera. Zaïóĝmy, ĝe
proces przeczytaï zmiennÈ blokada i zauwaĝyï, ĝe ma ona wartoĂÊ 0. Zanim ustawiï zmiennÈ na 1,
zaczÈï dziaïaÊ inny proces i ustawiï zmiennÈ blokada na 1. Kiedy pierwszy proces wznowi dziaïanie, równieĝ ustawi zmiennÈ blokada na 1 i dwa procesy znajdÈ siÚ w swoich regionach krytycznych w tym samym czasie.
Moĝna by sÈdziÊ, ĝe problem da siÚ obejĂÊ poprzez odczytanie wartoĂci zmiennej blokada,
a nastÚpnie ponowne sprawdzenie jej wartoĂci bezpoĂrednio przed modyfikacjÈ, ale w rzeczywistoĂci to nie pomaga. Znów wystÚpuje sytuacja wyĂcigu, jeĂli drugi proces zmodyfikuje zmiennÈ
bezpoĂrednio po tym, jak pierwszy proces zakoñczyï drugi test.

¥cisïa naprzemiennoĂÊ
Trzecie podejĂcie do problemu wzajemnego wykluczania zaprezentowano na listingu 2.3. Fragment tego programu, podobnie jak prawie wszystkie w tej ksiÈĝce, zostaï napisany w jÚzyku C.
Wybrano go, poniewaĝ rzeczywiste systemy operacyjne zwykle sÈ napisane w jÚzyku C (lub
czasami w C++), a nader rzadko w takich jÚzykach jak Java, Python czy Haskell. JÚzyk C ma
rozbudowane moĝliwoĂci, jest wydajny i przewidywalny — sÈ to cechy o kluczowym znaczeniu
dla pisania systemów operacyjnych. Java nie jest przewidywalna. Moĝe jej bowiem zabraknÈÊ
pamiÚci w kluczowym momencie, co spowoduje koniecznoĂÊ wywoïania procesu odĂmiecania
w celu odzyskania pamiÚci w najmniej odpowiednim czasie. Nie moĝe siÚ to zdarzyÊ w jÚzyku C,
poniewaĝ proces odĂmiecania w jÚzyku C nie wystÚpuje. Porównanie iloĂciowe jÚzyków C, C++,
Java i czterech innych moĝna znaleěÊ w [Prechelt, 2000].
W kodzie na listingu 2.3 o moĝliwoĂci wejĂcia procesu do regionu krytycznego w celu odczytania lub aktualizacji wspóïdzielonej pamiÚci decyduje zmienna turn, która poczÈtkowo ma
wartoĂÊ 0. Najpierw proces 0 bada zmiennÈ turn, odczytuje, ĝe ma ona wartoĂÊ 0 i wchodzi do
regionu krytycznego. Proces 1 równieĝ odczytuje, ĝe ma ona wartoĂÊ 0, dlatego pozostaje w pÚtli
i co jakiĂ czas bada zmiennÈ turn, aby trafiÊ na moment, w którym osiÈgnie ona wartoĂÊ 1. CiÈgïe
testowanie zmiennej do czasu, aĝ osiÈgnie ona pewnÈ wartoĂÊ, nosi nazwÚ aktywnego oczekiwania. Naleĝy raczej unikaÊ stosowania tej techniki, poniewaĝ jest ona marnotrawstwem czasu
procesora. Stosuje siÚ jÈ tylko wtedy, kiedy moĝna siÚ spodziewaÊ, ĝe oczekiwanie nie bÚdzie
trwaïo zbyt dïugo. BlokadÚ wykorzystujÈcÈ aktywne oczekiwanie okreĂla siÚ terminem blokady
pÚtlowej (ang. spin lock).
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Listing 2.3. Proponowane rozwiÈzanie dla problemu regionów krytycznych: (a) proces 0,
(b) proces 1. W obu przypadkach naleĝy zwróciÊ uwagÚ na Ăredniki koñczÈce instrukcje while
(a)
while (TRUE){
while (turn != 0)
/* pÚtla */ ;
region_krytyczny( );
turn = 1;
region_niekrytyczny();
}

(b)
while (TRUE) {
while (turn != 1)
/* pÚtla */;
region_krytyczny( );
turn = 0;
region_niekrytyczny();
}

Kiedy proces 0 opuszcza region krytyczny, ustawia zmiennÈ turn na 1. DziÚki temu proces 1
moĝe wejĂÊ do swojego regionu krytycznego. Zaïóĝmy, ĝe proces 1 szybko opuĂciï swój region
krytyczny, tak ĝe oba procesy znajdujÈ siÚ teraz w regionach niekrytycznych, a zmienna turn
ma wartoĂÊ 0. Teraz proces 0 szybko uruchamia swojÈ pÚtlÚ, opuszcza swój region krytyczny
i ustawia zmiennÈ turn na 1. Od tej chwili oba procesy dziaïajÈ poza regionami krytycznymi.
Nagle proces 0 koñczy dziaïanie w swoim regionie niekrytycznym i powraca na poczÈtek
pÚtli. Niestety, w tym momencie nie jest uprawniony do wejĂcia do regionu krytycznego, poniewaĝ zmienna turn ma wartoĂÊ 1, a proces 1 jest zajÚty dziaïaniem w regionie niekrytycznym.
Proces 0 oczekuje zatem w pÚtli while do czasu, aĝ proces 1 ustawi zmiennÈ turn na 0. MówiÈc
inaczej, dziaïanie po kolei nie jest dobrym pomysïem, jeĂli jeden z procesów jest znacznie wolniejszy niĝ drugi.
Sytuacja ta narusza warunek nr 3 sformuïowany powyĝej: proces 0 jest blokowany przez
proces, który nie znajduje siÚ w swoim regionie krytycznym. WróÊmy do katalogu spoolera
omówionego powyĝej — jeĂli teraz powiÈzalibyĂmy region krytyczny z czytaniem i zapisywaniem katalogu spoolera, proces 0 nie mógïby drukowaÊ innego pliku, poniewaĝ proces 1 jest
zajÚty czymĂ innym.
W rzeczywistoĂci rozwiÈzanie to wymaga, aby dwa procesy ĂciĂle naprzemiennie wchodziïy
do swoich regionów krytycznych, np. plików w spoolerze. ¿aden z procesów nie ma prawa do
skorzystania ze spoolera dwa razy z rzÚdu. Podczas gdy ten algorytm pozwala na unikniÚcie
wszystkich sytuacji wyĂcigu, nie jest to powaĝne rozwiÈzanie, poniewaĝ narusza ono warunek 3.

RozwiÈzanie Petersona
DziÚki poïÈczeniu idei kolejki ze zmiennymi blokujÈcymi i ostrzegawczymi holenderski matematyk Thomas Dekker po raz pierwszy opracowaï programowe rozwiÈzanie wzajemnego
wykluczania, niewymagajÈce Ăcisïej naprzemiennoĂci. Opis algorytmu Dekkera moĝna znaleěÊ
w [Dijkstra, 1965].
W 1981 roku Gary L. Peterson znalazï znacznie prostszy sposób osiÈgniÚcia wzajemnego
wykluczania. DziÚki temu rozwiÈzanie Dekkera staïo siÚ przestarzaïe. Algorytm Petersona
pokazano na listingu 2.4. Algorytm ten skïada siÚ z dwóch procedur napisanych w ANSI C.
Oznacza to, ĝe dla wszystkich zdefiniowanych i uĝywanych funkcji muszÈ byÊ dostarczone
prototypy funkcji. Jednak dla zaoszczÚdzenia miejsca w tym i w kolejnych przykïadach nie pokaĝemy prototypów.
Listing 2.4. RozwiÈzanie problemu wzajemnego wykluczania zaproponowane przez Petersona
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N
2
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/* Czyja jest kolej? */
/* Wszystkie zmienne majÈ poczÈtkowo wartoĂÊ 0
(FALSE) */
/* Argument process ma wartoĂÊ 0 lub 1 */

void enter_region(int process);
{
int other;
/* Liczba innych procesów */
other = 1 Ř process;
/* Przeciwieñstwo argumentu process */
interested[process] = TRUE;
/* Proces pokazuje, ĝe jest zainteresowany */
turn = process;
/* Ustawienie flagi */
while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* Instrukcja null */;
}
void leave_region(int process)
/* Argument process oznacza proces, który opuszcza
region krytyczny */
{
interested[process] = FALSE;
/* Oznacza wyjĂcie z regionu krytycznego */
}

Przed skorzystaniem ze zmiennych wspóïdzielonych (tzn. przed wejĂciem do swojego regionu
krytycznego) kaĝdy z procesów wywoïuje funkcjÚ enter_region i przekazuje do niej parametr
oznaczajÈcy wïasny numer procesu (0 lub 1). Wywoïanie to wymusza oczekiwanie, jeĂli jest
taka potrzeba, do momentu, aĝ wejĂcie do regionu krytycznego bÚdzie bezpieczne. Po zakoñczeniu korzystania ze zmiennych wspóïdzielonych proces wywoïuje funkcjÚ leave_region, by
w ten sposób zaznaczyÊ, ĝe zakoñczyï korzystanie z regionu krytycznego i inny proces moĝe
wejĂÊ do niego, jeĂli jest taka potrzeba.
Przyjrzyjmy siÚ, w jaki sposób dziaïa to rozwiÈzanie. PoczÈtkowo ĝaden z procesów nie
znajduje siÚ w swoim regionie krytycznym. Teraz proces 0 wywoïuje funkcjÚ enter_region.
Oznacza on swoje zainteresowanie skorzystaniem z regionu krytycznego poprzez ustawienie
swojego elementu tablicy, a nastÚpnie ustawia zmiennÈ turn na 0. Poniewaĝ proces 1 nie jest
zainteresowany korzystaniem z regionu, funkcja enter_region natychmiast zwraca sterowanie.
JeĂli proces 1 wykona teraz wywoïanie funkcji enter_region, zawiesi siÚ do czasu, aĝ element
interested[0] bÚdzie miaï wartoĂÊ FALSE — zdarzenie to zajdzie tylko wtedy, gdy proces 0 wywoïa
funkcjÚ leave_region w celu opuszczenia regionu krytycznego.
Rozwaĝmy teraz przypadek, w którym oba procesy wywoïujÈ funkcjÚ enter_region prawie
jednoczeĂnie. Oba zapiszÈ numer swojego procesu w zmiennej turn. Zawsze liczyï siÚ bÚdzie
ten zapis, który zostaï wykonany jako drugi. Pierwszy zostanie nadpisany i bÚdzie utracony.
Zaïóĝmy, ĝe proces 1 zapisaï wartoĂÊ jako drugi, zatem zmienna turn ma wartoĂÊ 1. Kiedy
obydwa procesy dojdÈ do instrukcji while, proces 0 wykona jÈ zero razy i wejdzie do swojego
regionu krytycznego. Proces 1 bÚdzie wykonywaï pÚtlÚ i nie bÚdzie mógï wejĂÊ do swojego regionu
krytycznego, dopóki proces 0 nie opuĂci swojego regionu krytycznego.

Instrukcja TSL
Teraz przyjrzyjmy siÚ rozwiÈzaniu wymagajÈcemu trochÚ pomocy ze strony sprzÚtu. Niektóre
komputery, zwïaszcza te, które zaprojektowano do pracy z wieloma procesorami, majÈ instrukcjÚ
nastÚpujÈcej postaci:
TSL REGISTER,LOCK

Instrukcja TSL (Test and Set Lock — testuj i ustaw blokadÚ) dziaïa w nastÚpujÈcy sposób: odczytuje
zawartoĂÊ sïowa pamiÚci lock do rejestru RX, a nastÚpnie zapisuje niezerowÈ wartoĂÊ pod adresem
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pamiÚci lock. Dla operacji czytania sïowa i zapisywania go jest zagwarantowana niepodzielnoĂÊ
— do zakoñczenia instrukcji ĝaden z procesorów nie moĝe uzyskaÊ dostÚpu do sïowa pamiÚci.
Procesor, który uruchamia instrukcjÚ TSL, blokuje magistralÚ pamiÚci. W ten sposób uniemoĝliwia innym procesorom korzystanie z pamiÚci, dopóki sam nie zakoñczy z niÈ operacji.
Warto zwróciÊ uwagÚ na fakt, ĝe zablokowanie magistrali pamiÚci bardzo siÚ róĝni od wyïÈczenia przerwañ. W przypadku zablokowania przerwañ, jeĂli po wykonaniu operacji odczytu na
sïowie pamiÚci bÚdzie wykonany zapis, drugi procesor korzystajÈcy z magistrali w dalszym ciÈgu
ma moĝliwoĂÊ dostÚpu do sïowa pamiÚci pomiÚdzy odczytem a zapisem. Zablokowanie przerwañ w procesorze 1 nie ma ĝadnego wpïywu na procesor 2. Jedynym sposobem na to, by zablokowaÊ procesorowi 2 dostÚp do pamiÚci do chwili zakoñczenia pracy przez procesor 1, jest zablokowanie magistrali. To wymaga specjalnego mechanizmu sprzÚtowego (dokïadniej ustawienia
linii informujÈcej o tym, ĝe magistrala jest zablokowana i nie jest dostÚpna dla procesorów, poza
tym, który jÈ zablokowaï).
Aby skorzystaÊ z instrukcji TSL, uĝyjemy wspóïdzielonej zmiennej lock, pozwalajÈcej na
koordynacjÚ dostÚpu do wspóïdzielonej pamiÚci. JeĂli zmienna lock ma wartoĂÊ 0, dowolny
proces moĝe ustawiÊ jÈ na 1 za pomocÈ instrukcji TSL, a nastÚpnie czytaÊ lub zapisywaÊ wspóïdzielonÈ pamiÚÊ. Po zakoñczeniu operacji proces ustawia zmiennÈ lock z powrotem na 0, korzystajÈc ze standardowej instrukcji move.
W jaki sposób moĝna skorzystaÊ z tej instrukcji w celu uniemoĝliwienia dwóm procesom
jednoczesnego dostÚpu do swoich regionów krytycznych? RozwiÈzanie pokazano na listingu 2.5.
Pokazano tam procedurÚ skïadajÈcÈ siÚ z czterech instrukcji w fikcyjnym (ale typowym) jÚzyku
asemblera. Pierwsza instrukcja kopiuje starÈ wartoĂÊ zmiennej lock do rejestru, po czym ustawia
zmiennÈ lock na 1. NastÚpnie stara wartoĂÊ jest porównywana z wartoĂciÈ 0. WartoĂÊ róĝna od
zera oznacza, ĝe wczeĂniej ustawiono blokadÚ, dlatego program wraca do poczÈtku i testuje
zmiennÈ jeszcze raz. PrÚdzej czy póěniej zmienna przyjmie wartoĂÊ 0 (kiedy proces znajdujÈcy
siÚ w danej chwili w regionie krytycznym zakoñczy w nim pracÚ), a procedura zwróci sterowanie, wczeĂniej ustawiwszy blokadÚ. Usuwanie blokady jest bardzo proste. Program po prostu
zapisuje 0 w zmiennej lock. Nie sÈ potrzebne ĝadne specjalne instrukcje synchronizacji.
Listing 2.5. Wchodzenie i opuszczanie regionu krytycznego z wykorzystaniem instrukcji TSL
enter_region:
TSL REGISTER,LOCK
CMP REGISTER,#0
JNE enter_region
RET

leave_region:
MOVE LOCK,#0
RET

|
|
|
|
|
|

Skopiowanie zmiennej lock do rejestru i ustawienie jej na 1
Czy zmienna lock miaïa wartoĂÊ zero?
WartoĂÊ róĝna od zera oznacza, ĝe byïa blokada, zatem
wracamy na poczÈtek pÚtli
Zwrócenie sterowania do wywoïujÈcego. WejĂcie do regionu
krytycznego

| Zapisanie 0 w zmiennej lock
| Zwrócenie sterowania do wywoïujÈcego

Jedno z rozwiÈzañ problemu regionu krytycznego jest teraz proste. Przed wejĂciem do regionu
krytycznego proces wywoïuje funkcjÚ enter_region. Funkcja ta realizuje aktywne oczekiwanie
do chwili, kiedy blokada bÚdzie zwolniona. NastÚpnie ustawia blokadÚ i zwraca sterowanie. Po
opuszczeniu regionu krytycznego proces wywoïuje procedurÚ leave_region, która zapisuje 0
w zmiennej lock. Podobnie jak w przypadku wszystkich rozwiÈzañ, które bazujÈ na regionach
krytycznych, aby metoda mogïa dziaïaÊ, procesy muszÈ w odpowiednich momentach wywoïaÊ
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instrukcje enter_region i leave_region. JeĂli jakiĂ proces bÚdzie „oszukiwaï”, warunek wzajemnego wykluczania nie bÚdzie mógï byÊ speïniony. Inaczej mówiÈc, regiony krytyczne dziaïajÈ
tylko wtedy, gdy procesy wspóïpracujÈ.
AlternatywÈ dla instrukcji TSL jest XCHG. Jej dziaïanie polega na zamianie zawartoĂci dwóch
lokalizacji — np. rejestru i sïowa pamiÚci. Kod bazujÈcy na rozkazie XCHG zaprezentowano na
listingu 2.6. Jak moĝna zauwaĝyÊ, zasadniczo jest on identyczny jak rozwiÈzanie z instrukcjÈ TSL.
NiskopoziomowÈ synchronizacjÚ w oparciu o rozkaz XCHG wykorzystujÈ wszystkie procesory
x86 firmy Intel.
Listing 2.6. Wchodzenie i opuszczanie regionu krytycznego z wykorzystaniem instrukcji XCHG
enter_region:
MOVE REGISTER,#1
XCHG REGISTER,LOCK
CMP REGISTER,#0
JNE enter_region
RET
leave_region:
MOVE LOCK,#0
RET

| Umieszczenie 1 w rejestrze
| Wymiana zawartoĂci pomiÚdzy rejestrem a zmiennÈ lock.
| Czy zmienna lock miaïa wartoĂÊ zero?
| WartoĂÊ róĝna od zera oznacza, ĝe byïa blokada, zatem
| wracamy na poczÈtek pÚtli.
| Zwrócenie sterowania do wywoïujÈcego. WejĂcie do regionu
| krytycznego
| Zapisanie 0 w zmiennej lock
| Zwrócenie sterowania do wywoïujÈcego

2.3.4. Wywoïania sleep i wakeup
Zarówno rozwiÈzanie Petersona, jak i rozwiÈzanie bazujÈce na rozkazach TSL lub XCHG sÈ prawidïowe, ale oba sÈ obarczone defektem polegajÈcym na koniecznoĂci korzystania z aktywnego
oczekiwania. W skrócie dziaïanie tych rozwiÈzañ moĝna ujÈÊ nastÚpujÈco: jeĂli proces chce wejĂÊ
do swojego regionu krytycznego, sprawdza, czy wejĂcie jest dozwolone. JeĂli nie, proces pozostaje w pÚtli w oczekiwaniu na to, aĝ region stanie siÚ dostÚpny.
Przy takim podejĂciu nie tylko jest marnotrawiony czas procesora, ale dodatkowo moĝe
ono przynosiÊ nieoczekiwane efekty. Rozwaĝmy przykïad komputera z dwoma procesami — H
o wysokim priorytecie i L o niskim priorytecie. Reguïy szeregowania sÈ takie, ĝe proces H
dziaïa zawsze, kiedy jest w stanie gotowoĂci. W pewnym momencie, kiedy proces L znajduje
siÚ w swoim regionie krytycznym, proces H zyskuje gotowoĂÊ (np. koñczy wykonywanie operacji wejĂcia-wyjĂcia). W tym momencie H rozpoczyna aktywne oczekiwanie, ale poniewaĝ
proces L nigdy nie bÚdzie zaplanowany w czasie, gdy dziaïa proces H, proces L nigdy nie otrzyma
szansy opuszczenia swojego regionu krytycznego. W zwiÈzku z tym proces H wykonuje pÚtlÚ
nieskoñczonÈ. SytuacjÚ tÚ czasami okreĂla siÚ jako problem inwersji priorytetów.
Przyjrzyjmy siÚ teraz pewnym prymitywom komunikacji miÚdzyprocesorowej — operacjom, które w momentach, kiedy procesy nie mogÈ wejĂÊ do swoich regionów, blokujÈ je, zamiast
marnotrawiÊ czas procesora. Do najprostszych naleĝy para sleep i wakeup. sleep to wywoïanie
systemowe, które powoduje zablokowanie procesu wywoïujÈcego — tzn. zawieszenie go do
czasu, kiedy inny proces go obudzi. Wywoïanie wakeup ma jeden parametr — identyfikator procesu, który ma byÊ obudzony. Alternatywnie zarówno operacja sleep, jak i wakeup majÈ po jednym parametrze — adresie pamiÚci wykorzystywanym w celu dopasowania operacji sleep do
operacji wakeup.
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Problem producent-konsument
W celu zaprezentowania przykïadu uĝycia tych prymitywów rozwaĝmy problem producent-konsument (znany takĝe jako problem ograniczonego bufora — ang. bounded-buffer). Dwa procesy
wspóïdzielÈ bufor o staïym rozmiarze. Jeden z nich, producent, umieszcza informacje w buforze,
natomiast drugi, konsument, je z niego pobiera (moĝna równieĝ uogólniÊ problem dla m producentów i n konsumentów; my jednak bÚdziemy rozwaĝaÊ przypadek tylko jednego producenta
i jednego konsumenta, poniewaĝ to zaïoĝenie upraszcza rozwiÈzania).
Problemy powstajÈ w przypadku, kiedy producent chce umieĂciÊ nowy element w buforze,
który jest juĝ peïny. RozwiÈzaniem dla producenta jest przejĂcie do stanu uĂpienia i zamówienie „budzenia” w momencie, kiedy konsument usunie z bufora jeden lub kilka elementów. Na
podobnej zasadzie, jeĂli konsument zechce usunÈÊ element z bufora i zobaczy, ĝe bufor jest
pusty, przechodzi do stanu uĂpienia i pozostaje w nim dopóty, dopóki producent nie umieĂci
jakichĂ elementów w buforze i nie obudzi konsumenta.
To podejĂcie wydaje siÚ doĂÊ proste, ale prowadzi do sytuacji wyĂcigu, podobnej do tych,
z jakimi mieliĂmy do czynienia wczeĂniej, podczas omawiania katalogu spoolera. Do Ăledzenia
liczby elementów w buforze potrzebna bÚdzie zmienna count. JeĂli maksymalna liczba elementów, jakie mogÈ siÚ zmieĂciÊ w buforze, wynosi N, w kodzie producenta trzeba bÚdzie najpierw
sprawdziÊ, czy count równa siÚ N. JeĂli tak, to producent przechodzi do stanu uĂpienia. JeĂli
nie, producent dodaje element do bufora i inkrementuje zmiennÈ count.
Kod konsumenta jest podobny: najpierw testowana jest zmienna count w celu sprawdzenia,
czy ma wartoĂÊ 0. JeĂli tak, przechodzi do stanu uĂpienia. JeĂli ma wartoĂÊ niezerowÈ, usuwa
element z bufora i dekrementuje licznik. Kaĝdy z procesów sprawdza równieĝ, czy naleĝy obudziÊ inny proces. JeĂli tak, to go budzi. Kod dla producenta i konsumenta zaprezentowano na
listingu 2.7.
Listing 2.7. Problem producent-konsument z krytycznÈ sytuacjÈ wyĂcigu
#define N 100
/* liczba miejsc w buforze */
int count = 0;
/* liczba elementów w buforze */
void producer(void)
{
int item;
while (TRUE) {
/* pÚtla nieskoñczona */
item = produce_item( );
/* wygenerowanie nastÚpnego elementu */
if (count == N) sleep( );
/* jeĂli bufor jest peïny, przejĂcie do uĂpienia */
insert_item(item);
/* umieszczenie elementu w buforze */
count = count + 1;
/* inkrementacja licznika elementów w buforze */
if (count == 1) wakeup(consumer);
/* czy bufor byï pusty? */
}
}
void consumer(void)
{
int item;
while (TRUE) {
/* pÚtla nieskoñczona */
if (count == 0) sleep( );
/* jeĂli bufor jest pusty, przejĂcie do uĂpienia */
item = remove_item( );
/* pobranie elementu z bufora */
count = count Ř 1;
/* dekrementacja licznika elementów w buforze */
if (count == N Ř 1) wakeup(producer);
/* czy bufor byï peïny? */
consume_item(item);
/* wyĂwietlenie elementu */
}
}
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W celu wyraĝenia wywoïañ systemowych, takich jak sleep i wakeup w jÚzyku C, pokaĝemy je
jako wywoïania do procedur bibliotecznych. Nie sÈ one czÚĂciÈ standardowej biblioteki C, ale
przypuszczalnie bÚdÈ dostÚpne w kaĝdym systemie, w którym sÈ wykorzystywane wspomniane
wywoïania systemowe. Procedury insert_item i remove_item, których nie pokazano, obsïugujÈ
operacje umieszczania elementów w buforze i pobierania elementów z bufora.
Teraz powróÊmy na chwilÚ do sytuacji wyĂcigu. Moĝe siÚ ona zdarzyÊ ze wzglÚdu na to, ĝe
dostÚp do zmiennej count jest nieograniczony. W konsekwencji prawdopodobna wydaje siÚ nastÚpujÈca sytuacja: bufor jest pusty, a konsument wïaĂnie przeczytaï zmiennÈ count i dowiedziaï
siÚ, ĝe ma ona wartoĂÊ 0. W tym momencie program szeregujÈcy zadecydowaï, ĝe czasowo
przerwie dziaïanie konsumenta i uruchomi producenta. Producent wstawiï element do bufora,
przeprowadziï inkrementacjÚ zmiennej count i zauwaĝyï, ĝe teraz ma ona wartoĂÊ 1. Na podstawie tego, ĝe zmienna count wczeĂniej miaïa wartoĂÊ 0, producent sÈdzi, ĝe konsument jest
uĂpiony, a w zwiÈzku z tym wywoïuje wakeup w celu zbudzenia go.
Niestety, konsument nie jest jeszcze logicznie uĂpiony, zatem sygnaï pobudki nie zadziaïa.
Kiedy konsument ponownie zadziaïa, sprawdzi wartoĂÊ zmiennej count, którÈ przeczytaï wczeĂniej, dowie siÚ, ĝe ma ona wartoĂÊ 0 i przejdzie do stanu uĂpienia. PrÚdzej czy póěniej producent wypeïni bufor i równieĝ przejdzie do uĂpienia. Oba procesy bÚdÈ spaïy na zawsze.
Sedno tego problemu polega na tym, ĝe sygnaï wakeup wysïany do procesu, który jeszcze nie
spaï, zostaï utracony. Gdyby nie zostaï utracony, wszystko dziaïaïoby jak naleĝy. Szybkim rozwiÈzaniem problemu jest modyfikacja reguï polegajÈca na dodaniu bitu oczekiwania na sygnaï
wakeup. Bit ten jest ustawiany w przypadku, gdy sygnaï wakeup zostanie wysïany do procesu,
który nie jest uĂpiony. Kiedy proces spróbuje póěniej przejĂÊ do stanu uĂpienia, to w przypadku
gdy jest ustawiony bit oczekiwania na sygnaï wakeup, zostanie on wyïÈczony, ale proces nie
przejdzie do stanu uĂpienia. Bit oczekiwania na sygnaï wakeup jest skarbonkÈ pozwalajÈcÈ na
przechowywanie sygnaïów wakeup. Konsument zeruje bit oczekiwania na sygnaï wakeup w kaĝdej
iteracji pÚtli.
O ile pojedynczy bit oczekiwania na sygnaï wakeup rozwiÈzuje problem w tym prostym
przykïadzie, o tyle ïatwo skonstruowaÊ przykïady z trzema procesami lub wiÚkszÈ ich liczbÈ,
w których jeden bit oczekiwania na sygnaï wakeup nie wystarczy. Moĝna by stworzyÊ kolejnÈ
ïatkÚ i dodaÊ jeszcze jeden bit oczekiwania na sygnaï wakeup lub stworzyÊ ich 8, albo nawet 32,
ale zasadniczy problem i tak pozostanie.

2.3.5. Semafory
Taka byïa sytuacja w 1965 roku, kiedy Dijkstra zaproponowaï uĝycie zmiennej caïkowitej do
zliczania liczby zapisanych sygnaïów wakeup. W swojej propozycji przedstawiï nowy typ zmiennej, którÈ nazwaï semaforem. Semafor moĝe mieÊ wartoĂÊ 0, co wskazuje na brak zapisanych
sygnaïów wakeup, lub jakÈĂ wartoĂÊ dodatniÈ, gdyby istniaï jeden zalegïy sygnaï wakeup lub wiÚcej
takich sygnaïów.
Dijkstra zaproponowaï dwie operacje: down i up (odpowiednio uogólnienia operacji sleep
i wakeup). Operacja down na semaforze sprawdza, czy wartoĂÊ zmiennej jest wiÚksza od 0. JeĂli
tak, dekrementuje tÚ wartoĂÊ (tzn. wykonuje operacjÚ up z argumentem 1 dla zapisanych sygnaïów wakeup) i kontynuuje. JeĂli wartoĂÊ wynosi 0, proces jest przeïÈczany na chwilÚ w stan
uĂpienia bez wykonywania operacji down. Sprawdzanie wartoĂci, modyfikowanie jej i ewentualnie przechodzenie do stanu uĂpienia jest wykonywane w pojedynczej i niepodzielnej akcji. Istnieje gwarancja, ĝe kiedy rozpocznie siÚ operacja na semaforze, ĝaden inny proces nie bÚdzie mógï
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uzyskaÊ do niego dostÚpu, aĝ operacja zakoñczy siÚ lub zostanie zablokowana. Ta niepodzielnoĂÊ ma absolutnie kluczowe znaczenie dla rozwiÈzywania problemów synchronizacji i unikania sytuacji wyĂcigu. Niepodzielne akcje, w których grupa powiÈzanych operacji albo jest wykonywana bez przerwy, albo nie jest wykonywana wcale, sÈ niezwykle waĝne w wielu obszarach
informatyki.
Operacja up inkrementuje wartoĂÊ wskazanego semafora. JeĂli na tym semaforze byï uĂpiony
jeden proces lub wiÚcej procesów, które nie mogïy wykonaÊ wczeĂniejszej operacji down, to
system wybiera jeden z nich (np. losowo) i zezwala na dokoñczenie operacji down. Tak wiÚc po
wykonaniu operacji up na semaforze, na którym byïy uĂpione procesy, semafor w dalszym ciÈgu
bÚdzie miaï wartoĂÊ 0, ale bÚdzie na nim uĂpiony o jeden proces mniej. Operacja inkrementacji
semafora i budzenia jednego procesu równieĝ jest niepodzielna. ¿aden proces nigdy nie blokuje wykonania operacji up, podobnie jak w poprzednim modelu ĝaden proces nie mógï blokowaÊ operacji wakeup.
Tak na marginesie — w oryginalnym artykule Dijkstra zamiast nazw operacji down i up uĝyï
odpowiednio nazw P i V. Poniewaĝ nie majÈ one znaczenia mnemonicznego dla ludzi nieznajÈcych jÚzyka holenderskiego i niewielkie znaczenie dla tych, którzy go znajÈ — Proberen (próbuj) i Verhogen (podnieĂ) — zamiast nich bÚdziemy uĝywaÊ nazw down i up. Po raz pierwszy
operacje te wprowadzono w jÚzyku programowania Algol 68.

RozwiÈzanie problemu producent-konsument
z wykorzystaniem semaforów
Semafory rozwiÈzujÈ problem utraconych sygnaïów wakeup, co zaprezentowano na listingu 2.8.
Aby dziaïaïy prawidïowo, istotne znaczenie ma zaimplementowanie ich w sposób niepodzielny.
OczywistÈ metodÈ jest zaimplementowanie operacji up i down w postaci wywoïañ systemowych.
System operacyjny na czas sprawdzania semafora powinien zablokowaÊ przerwania, zaktualizowaÊ semafor i jeĂli trzeba — przeïÈczyÊ proces do stanu uĂpienia. Poniewaĝ wszystkie te
dziaïania zajmujÈ tylko kilka instrukcji, zablokowanie przerwañ nie przynosi szkody. W przypadku uĝycia wielu procesorów kaĝdy semafor powinien byÊ chroniony przez zmiennÈ blokady.
W celu sprawdzenia, ĝe tylko jeden procesor w danym momencie bada semafor, moĝna uĝyÊ
instrukcji TSL lub XCHG.
Listing 2.8. RozwiÈzanie problemu producent-konsument z wykorzystaniem semaforów
#define N 100
/* liczba miejsc w buforze */
typedef int semaphore;
/* semafory to specjalny rodzaj danych typu int */
semaphore muteks = 1;
/* zarzÈdza dostÚpem do regionu krytycznego */
semaphore empty = N;
/* zlicza puste miejsca w buforze */
semaphore full = 0;
/* zlicza zajÚte miejsca w buforze */
void producer(void)
{
int item;
while (TRUE) {
/* TRUE jest staïÈ o wartoĂci 1 */
item = produce_item( ); /* wygenerowanie wartoĂci do umieszczenia w buforze */
down(&empty);
/* dekrementacja licznika pustych */
down(&muteks);
/* wejĂcie do regionu krytycznego */
insert_item(item);
/* umieszczenie nowego elementu w buforze */
up(&muteks);
/* opuszczenie regionu krytycznego */
up(&full);
/* inkrementacja licznika zajÚtych miejsc */
}
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}
void consumer(void)
{
int item;
while (TRUE) {
down(&full);
down(&muteks);
item = remove_item( );
up(&muteks);
up(&empty);
consume_item(item);
}
}
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/* pÚtla nieskoñczona */
/* dekrementacja licznika zajÚtych */
/* wejĂcie do regionu krytycznego */
/* pobranie elementu z bufora */
/* opuszczenie regionu krytycznego */
/* inkrementacja licznika pustych miejsc */
/* wykonanie operacji z elementem */

Naleĝy zdaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe uĝycie instrukcji TSL lub XCHG w celu uniemoĝliwienia
kilku procesorom korzystania z semafora w tym samym czasie róĝni siÚ od aktywnego oczekiwania producenta lub konsumenta na opróĝnienie lub wypeïnienie bufora. Operacja na semaforze zajmuje tylko kilka mikrosekund, podczas gdy oczekiwanie producenta lub konsumenta
mogïo trwaÊ dowolnie dïugo.
W pokazanym rozwiÈzaniu uĝyto trzech semaforów: semafor full sïuĝy do zliczania gniazd,
które sÈ zajÚte, semafor empty sïuĝy do zliczania gniazd, które sÈ puste, natomiast semafor mutex
zapewnia, aby producent i konsument nie korzystali z bufora jednoczeĂnie. Semafor full poczÈtkowo ma wartoĂÊ 0, empty ma poczÈtkowÈ wartoĂÊ równÈ liczbie gniazd w buforze, natomiast
mutex poczÈtkowo ma wartoĂÊ 1. Semafory inicjowane wartoĂciÈ 1 i uĝywane przez dwa procesy
lub wiÚkszÈ ich liczbÚ po to, by zyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe tylko jeden z nich moĝe wejĂÊ do swojego
regionu krytycznego w tym samym czasie, nazywajÈ siÚ semaforami binarnymi. JeĂli proces
wykona operacjÚ down bezpoĂrednio przed wejĂciem do swojego regionu krytycznego i up bezpoĂrednio po jego opuszczeniu, wzajemne wykluczanie jest zapewnione.
Teraz, kiedy dysponujemy dobrymi prymitywami komunikacji miÚdzy procesami, powróÊmy
na chwilÚ do sekwencji przerwañ pokazanej na rysunku 2.5. W systemie, który uĝywa semaforów, naturalnym sposobem ukrycia przerwañ jest powiÈzanie semafora, poczÈtkowo ustawionego na 0, z kaĝdym urzÈdzeniem wejĂcia-wyjĂcia. BezpoĂrednio po uruchomieniu urzÈdzenia
wejĂcia-wyjĂcia, proces zarzÈdzajÈcy wykonuje operacjÚ down na powiÈzanym z nim semaforze,
a tym samym natychmiast siÚ blokuje. Kiedy nadejdzie przerwanie, procedura obsïugi przerwania wykonuje operacjÚ up na powiÈzanym semaforze. DziÚki temu proces jest gotowy do ponownego uruchomienia. W tym modelu krok 5. z rysunku 2.5 skïada siÚ z wykonania operacji up na
semaforze powiÈzanym z urzÈdzeniem. DziÚki temu w kroku 6. program szeregujÈcy moĝe
uruchomiÊ menedĝera urzÈdzeñ. OczywiĂcie w przypadku, gdy kilka procesów bÚdzie gotowych, program szeregujÈcy bÚdzie mógï uruchomiÊ w nastÚpnej kolejnoĂci waĝniejszy proces.
Niektóre z wykorzystanych algorytmów szeregowania omówimy w dalszej czÚĂci niniejszego
rozdziaïu.
W przykïadzie z listingu 2.8 uĝyliĂmy semaforów na dwa sposoby. Róĝnica pomiÚdzy nimi
jest na tyle waĝna, ĝe naleĝy jÈ wyjaĂniÊ. Semafor mutex jest wykorzystywany do wzajemnego
wykluczania. Sïuĝy do tego, by moĝna byïo zagwarantowaÊ, ĝe tylko jeden proces w danym czasie
odczytuje bufor i powiÈzane z nim zmienne. To wzajemne wykluczanie jest wymagane w celu
przeciwdziaïania chaosowi. Zagadnienie wzajemnego wykluczania oraz sposobów osiÈgniÚcia
tego stanu omówimy w nastÚpnym punkcie.
Poza wzajemnym wykluczaniem semafory wykorzystuje siÚ do synchronizacji. Semafory
full i empty sÈ potrzebne do tego, by zagwarantowaÊ, ĝe okreĂlone sekwencje zdarzeñ wystÈpiÈ
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lub nie. W tym przypadku zapewniajÈ one, ĝe producent przestanie dziaïaÊ, kiedy bufor bÚdzie
peïny, oraz ĝe konsument przestanie dziaïaÊ, kiedy bufor bÚdzie pusty. To zastosowanie róĝni
siÚ od realizacji wzajemnego wykluczania.

2.3.6. Muteksy
JeĂli nie jest potrzebna wïaĂciwoĂÊ zliczania, czasami uĝywa siÚ uproszczonej wersji semaforów
zwanych muteksami (ang. mutex). Muteksy nadajÈ siÚ wyïÈcznie do zarzÈdzania wzajemnym
wykluczaniem niektórych wspóïdzielonych zasobów lub fragmentu kodu. SÈ one ïatwe i wydajne
do implementacji. DziÚki temu okazujÈ siÚ szczególnie przydatne w pakietach obsïugi wÈtków,
które w caïoĂci sÈ implementowane w przestrzeni uĝytkownika.
Muteks jest zmiennÈ, która moĝe znajdowaÊ siÚ w jednym z dwóch stanów: „odblokowany”
lub „zablokowany”. W efekcie do jego zaprezentowania jest potrzebny tylko 1 bit. W praktyce
w tej roli czÚsto wykorzystuje siÚ dane integer, przy czym wartoĂÊ 0 oznacza „odblokowany”,
natomiast wszystkie inne wartoĂci oznaczajÈ „zablokowany”. Z muteksami wykorzystuje siÚ dwie
procedury. Kiedy wÈtek (lub proces) potrzebuje dostÚpu do regionu krytycznego, wywoïuje
funkcjÚ mutex_lock. JeĂli muteks jest juĝ odblokowany (co oznacza, ĝe jest dostÚpny region krytyczny), wywoïanie koñczy siÚ sukcesem i wÈtek wywoïujÈcy moĝe wejĂÊ do regionu krytycznego.
Z drugiej strony, jeĂli muteks jest juĝ zablokowany, wÈtek wywoïujÈcy zablokuje siÚ do
czasu, kiedy wÈtek znajdujÈcy siÚ w regionie krytycznym zakoñczy w nim dziaïania i wywoïa
funkcjÚ mutex_unlock. JeĂli na muteksie jest zablokowanych wiele wÈtków, losowo wybierany
jest jeden z nich i otrzymuje zgodÚ na zaïoĝenie blokady.
Poniewaĝ muteksy sÈ tak proste, moĝna je z ïatwoĂciÈ zaimplementowaÊ w przestrzeni uĝytkownika, pod warunkiem ĝe bÚdÈ dostÚpne instrukcje TSL lub XCHG. Kod operacji mutex_lock
i mutex_unlock, które moĝna wykorzystaÊ z pakietem obsïugi wÈtków poziomu uĝytkownika
pokazano na listingu 2.9. RozwiÈzanie z instrukcjÈ XCHG jest w zasadzie takie samo.
Listing 2.9. Implementacja operacji muteks_lock i muteks_unlock
muteks_lock:
TSL REGISTER,MUTEKS
CMP REGISTER,#0
JZE ok
CALL thread_yield
JMP muteks_lock
ok: RET
muteks_unlock:
MOVE MUTEKS,#0
RET

| skopiowanie muteksa do rejestru i ustawienie go na 1
| Czy muteks miaï wartoĂÊ zero?
| JeĂli miaï wartoĂÊ zero, byï odblokowany, zatem
funkcja koñczy dziaïanie.
| Muteks jest zajÚty — zaplanowanie innego wÈtku
| ponowienie próby
| Zwrócenie sterowania do procesu wywoïujÈcego.
| WejĂcie do regionu krytycznego
| Zapisanie 0 w muteksie
| Zwrócenie sterowania do procesu wywoïujÈcego

Kod operacji mutex_lock jest podobny do kodu operacji enter_region z listingu 2.5 z jednÈ
zasadniczÈ róĝnicÈ. Kiedy funkcja enter_region nie zdoïa wejĂÊ do regionu krytycznego, wielokrotnie powtarza testowanie blokady (aktywne oczekiwanie). Kiedy skoñczy siÚ przydzielony
czas, zaczyna dziaïaÊ inny proces. PrÚdzej czy póěniej proces utrzymujÈcy blokadÚ zacznie dziaïaÊ i jÈ zwolni.
W przypadku zastosowania wÈtków (uĝytkownika) sytuacja jest inna, poniewaĝ nie ma zegara,
który zatrzymuje zbyt dïugo dziaïajÈce wÈtki. W konsekwencji wÈtek chcÈcy uzyskaÊ blokadÚ
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poprzez aktywne oczekiwanie bÚdzie wykonywaï siÚ w pÚtli nieskoñczonej. W zwiÈzku z tym
nigdy nie uzyska blokady, poniewaĝ nigdy nie pozwoli ĝadnemu innemu wÈtkowi na uruchomienie siÚ i zwolnienie blokady.
W tym miejscu ujawnia siÚ róĝnica pomiÚdzy funkcjami enter_region i mutex_lock. Kiedy tej
drugiej nie uda siÚ ustawiÊ blokady, wywoïuje funkcjÚ thread_yield po to, by przekazaÊ procesor
do innego wÈtku. W konsekwencji nie ma aktywnego oczekiwania. Kiedy wÈtek uruchomi siÚ
nastÚpnym razem, ponownie analizuje blokadÚ.
Poniewaĝ thread_yield to wywoïanie do procesu zarzÈdzajÈcego wÈtkami w przestrzeni uĝytkownika, jest ono bardzo szybkie. W konsekwencji ani wywoïanie mutex_lock, ani mutex_unlock
nie wymagajÈ ĝadnych wywoïañ jÈdra. DziÚki ich wykorzystaniu wÈtki poziomu uĝytkownika
mogÈ siÚ synchronizowaÊ w caïoĂci w przestrzeni uĝytkownika, z wykorzystaniem procedur
wymagajÈcych zaledwie kilku instrukcji.
Opisany powyĝej system muteksa jest prymitywnym zbiorem wywoïañ. W przypadku kaĝdego
oprogramowania zawsze wystÚpuje potrzeba dodatkowych wïasnoĂci. Prymitywy synchronizacji
nie sÈ tu wyjÈtkiem — np. czasami w pakiecie obsïugi wÈtków jest wywoïanie mutex_trylock,
które albo ustanawia blokadÚ, albo zwraca kod bïÚdu, ale nie blokuje siÚ. Wywoïanie to daje
wÈtkowi moĝliwoĂÊ decydowania o tym, co zrobiÊ w nastÚpnej kolejnoĂci, jeĂli istniejÈ jakieĂ
alternatywy do oczekiwania.
Istnieje pewien subtelny problem, który na razie przemilczeliĂmy, a który warto jawnie
przedstawiÊ. W przypadku pakietu obsïugi wÈtków dziaïajÈcego w przestrzeni uĝytkownika nie
ma problemu z tym, ĝe do tego samego muteksa ma dostÚp wiele wÈtków, poniewaĝ wszystkie
wÈtki dziaïajÈ we wspólnej przestrzeni adresowej. Jednak w przypadku wiÚkszoĂci wczeĂniej
omawianych rozwiÈzañ takich problemów — np. algorytmu Petersona i semaforów — przyjmuje siÚ zaïoĝenie, ĝe przynajmniej do fragmentu wspóïdzielonej pamiÚci (np. do okreĂlonego
sïowa) ma dostÚp wiele procesów. JeĂli procesy posïugujÈ siÚ rozdzielnymi przestrzeniami adresowymi, tak jak powiedzieliĂmy, to w jaki sposób mogÈ one wspóïdzieliÊ zmiennÈ turn z algorytmu Petersona, semafory albo wspólny bufor?
SÈ dwie odpowiedzi. Po pierwsze niektóre ze wspóïdzielonych struktur danych, np. semafory, mogÈ byÊ przechowywane w jÈdrze, a dostÚp do nich jest moĝliwy tylko za pomocÈ wywoïañ systemowych. Takie podejĂcie eliminuje problem. Po drugie w wiÚkszoĂci systemów operacyjnych (wïÈcznie z systemami UNIX i Windows) istnieje mechanizm, który pozwala procesom
wspóïdzieliÊ pewnÈ czÚĂÊ swojej przestrzeni adresowej z innymi procesami. W ten sposób
bufory i inne struktury danych mogÈ byÊ wspóïdzielone. W najgorszej sytuacji, kiedy nie jest moĝliwe nic innego, moĝna wykorzystaÊ wspóïdzielony plik.
JeĂli dwa procesy lub wiÚksza ich liczba wspóïdzielÈ wiÚkszoĂÊ lub caïoĂÊ swoich przestrzeni adresowych, róĝnica pomiÚdzy procesami a wÈtkami staje siÚ w pewnym stopniu rozmyta, niemniej jednak istnieje. Dwa procesy, które wspóïdzielÈ przestrzeñ adresowÈ, posïugujÈ
siÚ róĝnymi otwartymi plikami, licznikami czasu alarmów i innymi wïaĂciwoĂciami procesów,
podczas gdy wÈtki w obrÚbie pojedynczego procesu je wspóïdzielÈ. Ponadto wiele procesów
wspóïdzielÈcych przestrzeñ adresowÈ nie dorównuje wydajnoĂciÈ wielu wÈtkom dziaïajÈcym
w przestrzeni uĝytkownika, poniewaĝ w ich zarzÈdzaniu aktywny udziaï bierze jÈdro.

Futeksy
Wraz ze wzrostem znaczenia wspóïbieĝnoĂci istotne stajÈ siÚ skuteczne mechanizmy synchronizacji i blokowania, poniewaĝ zapewniajÈ wydajnoĂÊ. Blokady pÚtlowe (ang. spin locks) sÈ szybkie, jeĂli czas oczekiwania jest krótki, w przeciwnym razie powodujÈ marnotrawienie cykli
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procesora. Z tego powodu, w przypadku gdy rywalizacja jest duĝa, bardziej wydajne jest zablokowanie procesu i zlecenie jÈdru, aby odblokowanie go nastÈpiïo dopiero wtedy, gdy blokada
zostanie zwolniona. Niestety, to powoduje odwrotny problem: sprawdza siÚ w przypadku duĝej
rywalizacji, ale ciÈgïe przeïÈczanie do jÈdra jest kosztowne, gdy rywalizacji nie ma zbyt wiele.
Co gorsza, to, ile bÚdzie rywalizacji o blokady, nie jest ïatwe do przewidzenia.
Ciekawym rozwiÈzaniem, które stara siÚ poïÈczyÊ najlepsze cechy z obu Ăwiatów, sÈ tzw.
futeksy czyli szybkie muteksy w przestrzeni uĝytkownika (ang. fast user space muteks). Futeks
jest wïasnoĂciÈ Linuksa, która implementuje podstawowe blokowanie (podobnie jak muteks),
ale unika odwoïywania siÚ do jÈdra, jeĂli nie jest to bezwzglÚdnie konieczne. Poniewaĝ przeïÈczanie siÚ do jÈdra i z powrotem jest doĂÊ kosztowne, zastosowanie futeksów znacznie poprawia wydajnoĂÊ. Futeks skïada siÚ z dwóch czÚĂci: usïugi jÈdra i biblioteki uĝytkownika. Usïuga
jÈdra zapewnia „kolejkÚ oczekiwania”, która umoĝliwia oczekiwanie na blokadÚ wielu procesom.
Procesy nie bÚdÈ dziaïaÊ, jeĂli jÈdro wyraěnie ich nie odblokuje. Umieszczenie procesu w kolejce
oczekiwania wymaga (kosztownego) wywoïania systemowego, dlatego naleĝy go unikaÊ. Z tego
powodu, w przypadku braku rywalizacji, futeks dziaïa w caïoĂci w przestrzeni uĝytkownika.
W szczególnoĂci procesy wspóïdzielÈ zmiennÈ blokady — to wyszukana nazwa dla 32-bitowej
liczby integer, speïniajÈcej rolÚ blokady. Zaïóĝmy, ĝe poczÈtkowo blokada ma wartoĂÊ 1 — co
zgodnie z zaïoĝeniem oznacza, ĝe blokada jest wolna. WÈtek przechwytuje blokadÚ przez wykonanie atomowej operacji „dekrementacji ze sprawdzeniem” (atomowe funkcje w Linuksie skïadajÈ siÚ z wywoïania asemblerowego inline wewnÈtrz funkcji C i sÈ zdefiniowane w plikach
nagïówkowych). NastÚpnie wÈtek sprawdza wynik, aby przekonaÊ siÚ, czy blokada jest wolna.
JeĂli nie byïa w stanie zablokowanym, nie ma problemu — wÈtek z powodzeniem przechwyciï
blokadÚ. JeĂli jednak blokada jest utrzymywana przez inny wÈtek, to wÈtek starajÈcy siÚ o blokadÚ musi czekaÊ. W tym przypadku biblioteka obsïugi futeksu nie wykonuje pÚtli, ale uĝywa
wywoïania systemowego w celu umieszczenia wÈtku w kolejce oczekiwania w jÈdrze. W tej
sytuacji koszt przeïÈczenia do jÈdra jest uzasadniony, poniewaĝ wÈtek i tak byï zablokowany.
Gdy wÈtek zakoñczy operacjÚ wymagajÈcÈ blokady, zwalnia jÈ, wykonujÈc atomowÈ operacjÚ
„inkrementacji ze sprawdzaniem”. NastÚpnie sprawdza wynik, aby zobaczyÊ, czy jakieĂ procesy
nadal sÈ zablokowane w kolejce oczekiwania w jÈdrze. JeĂli tak, informuje jÈdro, ĝe moĝe ono
teraz odblokowaÊ jeden lub wiÚcej spoĂród tych procesów. JeĂli nie ma rywalizacji, jÈdro w ogóle
nie wykonuje ĝadnych operacji.

Muteksy w pakiecie Pthreads
W pakiecie Pthreads dostÚpnych jest kilka funkcji, które moĝna wykorzystaÊ do synchronizacji
wÈtków. Podstawowy mechanizm wykorzystuje zmiennÈ muteksa, który moĝna zablokowaÊ lub
odblokowaÊ. Muteks strzeĝe dostÚpu do kaĝdego regionu krytycznego. WÈtek, który zamierza
wejĂÊ do regionu krytycznego, najpierw próbuje zablokowaÊ skojarzony z nim muteks. JeĂli
muteks jest odblokowany, wÈtek moĝe od razu wejĂÊ do regionu krytycznego. W niepodzielnej
operacji jest ustawiana blokada, dziÚki czemu inne wÈtki nie mogÈ wejĂÊ do regionów krytycznych. JeĂli muteks jest juĝ zablokowany, wÈtek wywoïujÈcy blokuje siÚ do czasu, kiedy muteks
zostanie odblokowany. JeĂli na ten sam muteks czeka wiele wÈtków, to kiedy zostanie on odblokowany, tylko jeden wÈtek moĝe dziaïaÊ. WÈtek ten ponownie blokuje muteks. Blokady te nie
sÈ obowiÈzkowe. ObowiÈzek zapewnienia poprawnego ich uĝywania przez wÈtki spoczywa na
programiĂcie.
Najwaĝniejsze wywoïania zwiÈzane z muteksami pokazano w tabeli 2.6. Jak moĝna byïo
oczekiwaÊ, moĝliwe jest ich tworzenie i usuwanie. Wywoïania sïuĝÈce do wykonania tych ope-
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racji to odpowiednio pthread_mutex_init i pthread_mutex_destroy. Moĝna je równieĝ zablokowaÊ — za pomocÈ wywoïania pthread_mutex__lock, które próbuje ustanowiÊ blokadÚ i zatrzymuje
swoje dziaïanie, jeĂli muteks jest juĝ zablokowany. Istnieje równieĝ taka moĝliwoĂÊ, ĝe próba
zablokowania muteksa siÚ nie powiedzie i wywoïanie zwróci kod o bïÚdzie. Dzieje siÚ tak, jeĂli
muteks byï wczeĂniej zablokowany. Do tego celu sïuĝy wywoïanie pthread_mutex_trylock. Wywoïanie to pozwala wÈtkowi na skutecznÈ realizacjÚ aktywnego oczekiwania, jeĂli jest ono potrzebne.
Na koniec wywoïanie Pthread_mutex_unlock odblokowuje muteksa i zwalnia dokïadnie jeden
wÈtek, jeĂli istnieje jeden wÈtek oczekujÈcy lub wiÚksza liczba takich wÈtków. Muteksy mogÈ
równieĝ mieÊ atrybuty, ale sÈ one uĝywane tylko w specjalistycznych zastosowaniach.
Oprócz muteksów pakiet Pthreads oferuje inny mechanizm synchronizacji: zmienne warunkowe. Muteksy sÈ dobre do zezwalania na dostÚp lub blokowania dostÚpu do regionu krytycznego.
Zmienne warunkowe pozwalajÈ wÈtkom blokowaÊ siÚ z powodu niespeïnienia okreĂlonego
warunku. Prawie zawsze te dwie metody sÈ wykorzystywane razem. Spróbujmy teraz przyjrzeÊ
siÚ interakcjom pomiÚdzy wÈtkami, muteksami i zmiennymi warunkowymi.
Tabela 2.6. Niektóre wywoïania pakietu Pthreads dotyczÈce muteksów
Wywoïanie obsïugi wÈtku

Opis

Pthread_muteks_init

Tworzy muteks

Pthread_muteks_destroy

Niszczy istniejÈcy muteks

Pthread_muteks_lock

Ustanawia blokadÚ muteksa lub zatrzymuje dziaïanie wÈtku

Pthread_muteks_trylock

Ustanawia blokadÚ muteksa lub zwraca bïÈd

Pthread_muteks_unlock

Zwalnia blokadÚ

W roli prostego przykïadu ponownie rozwaĝmy scenariusz producent-konsument: jeden
wÈtek umieszcza elementy w buforze, a drugi je z niego pobiera. JeĂli producent odkryje, ĝe
w buforze nie ma wiÚcej pustych miejsc, musi zablokowaÊ siÚ do czasu, aĝ jakieĂ bÚdÈ wolne.
Muteksy pozwalajÈ na wykonywanie sprawdzenia w sposób niepodzielny, tak aby inne wÈtki
nie przeszkadzaïy, jednak kiedy producent odkryje, ĝe bufor jest peïny, potrzebuje sposobu na
zablokowanie siÚ w sposób umoĝliwiajÈcy póěniejsze przebudzenie. Moĝna to zapewniÊ za pomocÈ
zmiennych warunkowych.
Niektóre wywoïania zwiÈzane ze zmiennymi warunkowymi pokazano w tabeli 2.7. Jak moĝna
oczekiwaÊ, istniejÈ wywoïania do tworzenia i usuwania zmiennych warunkowych. MogÈ one
mieÊ atrybuty — istniejÈ róĝne wywoïania pozwalajÈce na ich zarzÈdzanie (nie pokazano ich na
rysunku). Podstawowe operacje na zmiennych warunkowych to pthread_cond_wait i pthread_c
´ond_signal. Pierwsze blokuje wÈtek wywoïujÈcy do chwili, kiedy jakiĂ inny wÈtek wyĂle do
niego sygnaï (uĝywajÈc drugiego z wywoïañ). Powody blokowania i oczekiwania nie sÈ oczywiĂcie czÚĂciÈ protokoïu oczekiwania i sygnalizacji. WÈtek blokujÈcy czÚsto oczekuje, aĝ wÈtek
sygnalizujÈcy wykona jakÈĂ pracÚ, zwolni jakieĂ zasoby lub przeprowadzi jakÈĂ innÈ operacjÚ.
Tylko wtedy wÈtek blokujÈcy moĝe kontynuowaÊ swoje dziaïanie. Zmienne warunkowe pozwalajÈ na realizacjÚ oczekiwania i blokowania w sposób niepodzielny. Wywoïanie pthread_cond_
´broadcast jest wykorzystywane w przypadku, gdy istnieje wiele wÈtków, które potencjalnie
wszystkie sÈ zablokowane i oczekujÈ na ten sam sygnaï.
Zmienne warunkowe i muteksy zawsze sÈ wykorzystywane wspólnie. Stosowany schemat
polega na tym, ĝe jeden wÈtek blokuje muteks, a kiedy nie moĝe uzyskaÊ tego, co potrzebuje,
oczekuje na zmiennÈ warunkowÈ. Ostatecznie inny wÈtek przesyïa sygnaï i wÈtek moĝe kontynuowaÊ dziaïanie. Wywoïanie pthread_cond_wait w niepodzielny sposób odblokowuje muteks
wstrzymywany przez wÈtek. Z tego powodu muteks jest jednym z parametrów wywoïania.
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Tabela 2.7. Niektóre wywoïania pakietu Pthreads dotyczÈce zmiennych warunkowych
Wywoïanie obsïugi wÈtku

Opis

Pthread_cond_init

Utworzenie zmiennej warunkowej

Pthread_cond_destroy

Zniszczenie zmiennej warunkowej

Pthread_cond_wait

Zablokowanie w oczekiwaniu na sygnaï

Pthread_cond_signal

Przesïanie sygnaïu do innego wÈtku i obudzenie go

Pthread_cond_broadcast

Przesïanie sygnaïu do wielu wÈtków i obudzenie ich wszystkich

Warto równieĝ zwróciÊ uwagÚ, ĝe zmienne warunkowe (w odróĝnieniu od semaforów) nie
majÈ pamiÚci. W przypadku wysïania sygnaïu do zmiennej warunkowej, na którÈ nie oczekuje
ĝaden wÈtek, sygnaï jest tracony. ProgramiĂci muszÈ zwracaÊ bacznÈ uwagÚ na to, aby sygnaïy
nie byïy tracone.
Aby zaprezentowaÊ przykïad uĝycia muteksów razem ze zmiennymi warunkowymi, na listingu 2.10 pokazano proste rozwiÈzanie problemu producent-konsument z pojedynczym buforem. Kiedy producent wypeïni bufor, przed wygenerowaniem nowego elementu musi czekaÊ
do czasu, aĝ konsument go opróĝni. Podobnie kiedy konsument usunie element, musi czekaÊ, aĝ
producent wygeneruje jakiĂ inny. ChoÊ pokazany przykïad jest bardzo prosty, ilustruje podstawowe mechanizmy. Instrukcja, która chce przenieĂÊ wÈtek w stan uĂpienia, zawsze powinna
sprawdzaÊ, czy zostaï speïniony warunek, poniewaĝ wÈtek moĝe byÊ budzony za pomocÈ sygnaïu
Uniksa lub z innych powodów.
Listing 2.10. Wykorzystanie wÈtków w celu rozwiÈzania problemu producent-konsument
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#define MAX 1000000000
/* ile liczb generujemy */
pthread_mutex_t the_mutex;
pthread_cond_t condc, condp;
int buffer = 0;
/* bufor uĝywany pomiÚdzy producentem a konsumentem */
void *producer(void *ptr)
/* generowanie danych */
{ int i;
for (i= 1; i <= MAX; i++) {
pthread_mutex_lock(&the_mutex);
/* uzyskanie wyïÈcznego dostÚpu
do bufora */
while (buffer != 0) pthread_cond_wait(&condp, &the_mutex);
buffer = i;
/* umieszczenie elementu w buforze */
pthread_cond_signal(&condc);
/* obudzenie konsumenta */
pthread_mutex_unlock(&the_mutex);
/* zwolnienie blokady bufora */
}
pthread_exit(0);
}
void *consumer(void *ptr)
/* konsumpcja danych */
{ int i;
for (i = 1; i <= MAX; i++) {
pthread_mutex_lock(&the_mutex);
/* uzyskanie wyïÈcznego dostÚpu
do bufora */
while (buffer ==0 ) pthread_cond_wait(&condc, &the_mutex);
buffer = 0;
/* pobranie elementu z bufora */
pthread_cond_signal(&condp);
/* obudzenie producenta */
pthread_mutex_unlock(&the_mutex);
/* zwolnienie blokady bufora */
}
pthread_exit(0);
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}
int main(int argc, char **argv)
{
pthread_t pro, con;
pthread_mutex_init(&the_mutex, 0);
pthread_cond_init(&condc, 0);
pthread_cond_init(&condp, 0);
pthread_create(&con, 0, consumer, 0);
pthread_create(&pro, 0, producer, 0);
pthread_join(pro, 0);
pthread_join(con, 0);
pthread_cond_destroy(&condc);
pthread_cond_destroy(&condp);
pthread_mutex_destroy(&the_mutex);
}

2.3.7. Monitory
W przypadku uĝycia semaforów i muteksów komunikacja miÚdzy procesami wydaje siÚ ïatwa.
Zgadza siÚ? Nic bardziej mylnego. Przyjrzyjmy siÚ dokïadniej kolejnoĂci operacji down przed
wstawieniem lub usuniÚciem elementów z bufora w kodzie na listingu 2.8. Zaïóĝmy, ĝe dwie
operacje down w kodzie producenta zamieniono miejscami. W zwiÈzku z tym zmienna mutex zostaïa
poddana dekrementacji przed wykonaniem operacji empty, a nie po niej. Gdyby bufor byï w caïoĂci
wypeïniony, producent by siÚ zablokowaï, ustawiajÈc zmiennÈ mutex na 0. W konsekwencji
przy nastÚpnej próbie dostÚpu konsumenta do bufora, wykonaïby on operacjÚ down w odniesieniu
do zmiennej mutex (teraz o wartoĂci 0) i teĝ by siÚ zablokowaï. Oba procesy pozostaïyby zablokowane na zawsze i nigdy nie wykonaïyby ĝadnej pracy.
Ta niefortunna sytuacja nazywa siÚ zakleszczeniem (ang. deadlock). Zakleszczenia bÚdziemy
omawiaÊ bardziej szczegóïowo w rozdziale 6.
Problem ten wskazano po to, by pokazaÊ, jak bardzo trzeba byÊ ostroĝnym podczas pracy
z semaforami. Wystarczy popeïniÊ jeden subtelny bïÈd i wszystko siÚ zatrzymuje. To tak jak
programowanie w jÚzyku asemblera, tylko ĝe jeszcze trudniejsze, poniewaĝ bïÚdami sÈ sytuacje
wyĂcigu, zakleszczenia i inne formy nieprzewidywalnych i trudnych do powtórzenia zachowañ.
Aby pisanie prawidïowych programów byïo ïatwiejsze, [Brinch Hansen, 1973] i [Hoare, 1974]
zaproponowali prymityw synchronizacji wyĝszego poziomu, zwany monitorem. Ich propozycje
nieco siÚ róĝniïy, co opisano poniĝej. Monitor jest kolekcjÈ procedur, zmiennych i struktur danych
pogrupowanych ze sobÈ w specjalnym rodzaju moduïu lub pakietu. Procesy mogÈ wywoïywaÊ
procedury w monitorze, kiedy tylko tego chcÈ, ale z poziomu procedur zadeklarowanych poza
monitorem nie mogÈ bezpoĂrednio korzystaÊ z wewnÚtrznych struktur danych monitora. Na
listingu 2.11 zilustrowano monitor napisany w wymyĂlonym jÚzyku Pidgin Pascal. Nie moĝna tu
uĝyÊ jÚzyka C, poniewaĝ monitory sÈ konstrukcjami jÚzyka, a jÚzyk C ich nie posiada.
Listing 2.11. Monitor
monitor example
integer i;
condition c;
procedure producer();
.
.
.
end;
procedure consumer();
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.
.
.
end;
end monitor;

Monitory majÈ waĝnÈ wïaĂciwoĂÊ, dziÚki której przydajÈ siÚ jako mechanizm implementacji
wzajemnego wykluczania: w dowolnym momencie w monitorze moĝe byÊ aktywny tylko jeden
proces. Monitory sÈ konstrukcjÈ jÚzyka programowania. DziÚki temu kompilator wie, ĝe majÈ one
specjalny charakter, i wywoïania do procedur monitora moĝe obsïugiwaÊ inaczej niĝ wywoïania
innych procedur. Zazwyczaj kiedy proces wywoïa procedurÚ monitora, w kilku pierwszych instrukcjach procedury nastÚpuje sprawdzenie, czy w obrÚbie monitora jest aktywny jakiĂ inny proces. JeĂli tak, to proces wywoïujÈcy zostanie zawieszony do czasu opuszczenia monitora przez
inny proces. Jeĝeli ĝaden inny proces nie korzysta z monitora, proces wywoïujÈcy moĝe do
niego wejĂÊ.
Implementacja wzajemnego wykluczania dla procedur monitora leĝy w gestii kompilatora,
ale powszechnie stosowanym sposobem jest uĝycie muteksa lub semafora binarnego. Poniewaĝ
to kompilator, a nie programista zapewnia wzajemne wykluczanie, istnieje znacznie mniejsze
ryzyko wystÈpienia problemów. Osoba piszÈca monitor nie musi wiedzieÊ, w jaki sposób kompilator zapewnia wzajemne wykluczanie. Wystarczy wiedzieÊ, ĝe dziÚki przeksztaïceniu wszystkich regionów krytycznych w procedury monitora ĝadne dwa procesy nigdy jednoczeĂnie nie
wejdÈ do swoich regionów krytycznych.
Chociaĝ, jak widzieliĂmy powyĝej, monitory zapewniajÈ ïatwy sposób osiÈgniÚcia wzajemnego
wykluczania, to nie wystarcza. Potrzebny jest równieĝ sposób na to, by procesy siÚ blokowaïy w czasie, gdy nie mogÈ kontynuowaÊ dziaïania. W przypadku problemu producent-konsument moĝna
ïatwo umieĂciÊ wszystkie testy sprawdzajÈce, czy bufor jest peïny lub czy jest on pusty w procedurach monitora. Jak jednak powinien zablokowaÊ siÚ producent, jeĂli siÚ okaĝe, ĝe bufor jest peïny?
RozwiÈzaniem jest wprowadzenie zmiennych warunkowych razem z dwiema operacjami,
które sÈ na nich wykonywane: wait i signal. Kiedy procedura monitora wykryje, ĝe nie moĝe
kontynuowaÊ dziaïania (np. producent odkryje, ĝe bufor jest peïny), wykonuje operacjÚ wait na
wybranej zmiennej warunkowej, np. full. Operacja ta powoduje zablokowanie procesu wywoïujÈcego. Pozwala ona równieĝ innemu procesowi, który wczeĂniej nie mógï wejĂÊ do monitora,
aby teraz do niego wszedï. Zmienne warunkowe oraz wspomniane operacje omawialiĂmy wczeĂniej, w kontekĂcie pakietu Pthreads.
Inny proces, np. konsument, moĝe obudziÊ swojego uĂpionego partnera poprzez przesïanie
sygnaïu z wykorzystaniem zmiennej warunkowej, na którÈ jego partner oczekuje. Aby uniknÈÊ
jednoczesnego wystÚpowania dwóch aktywnych procesów w monitorze, potrzebna jest reguïa,
która informuje o tym, co siÚ dzieje po wykonaniu operacji signal. Charles A.R. Hoare zaproponowaï umoĝliwienie dziaïania przebudzonemu procesowi i zawieszenie drugiego z nich. Per
Brinch Hansen zaproponowaï uĂciĂlenie problemu poprzez wymaganie od procesu wykonujÈcego operacjÚ signal natychmiastowego opuszczenia monitora. Inaczej mówiÈc, instrukcja signal
moĝe wystÚpowaÊ w procedurze monitora tylko jako ostatnia. My skorzystamy z propozycji
Brincha Hansena, poniewaĝ jest ona pojÚciowo prostsza, a poza tym ïatwiejsza do zaimplementowania. JeĂli operacja signal zostanie wykonana na zmiennej warunkowej, na którÈ oczekuje
kilka procesów, tylko jeden z nich — okreĂlony przez systemowego zarzÈdcÚ procesów — zostanie wznowiony.
Na marginesie warto dodaÊ, ĝe istnieje trzecie rozwiÈzanie, którego nie zaproponowaï ani
Hoare, ani Brinch Hansen. Polega ono na umoĝliwieniu procesowi wysyïajÈcemu sygnaï kontynuowania dziaïania i pozwolenie procesowi oczekujÈcemu na rozpoczÚcie dziaïania dopiero
wtedy, gdy proces wysyïajÈcy sygnaï opuĂci monitor.
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Zmienne warunkowe nie sÈ licznikami. Nie akumulujÈ one sygnaïów do póěniejszego wykorzystania tak, jak to robiÈ semafory. W zwiÈzku z tym, jeĂli zostanie wysïany sygnaï do zmiennej warunkowej, na który nikt nie czeka, zostanie on utracony na zawsze. Inaczej mówiÈc, operacja wait musi byÊ wykonana przed operacjÈ signal. DziÚki tej regule implementacja staje siÚ
znacznie prostsza. W praktyce nie jest to problem, poniewaĝ jeĂli jest taka potrzeba, moĝna
z ïatwoĂciÈ ĂledziÊ stan wszystkich procesów z wykorzystaniem zmiennych. Proces, który
chce wysïaÊ sygnaï, moĝe sprawdziÊ zmienne i zobaczyÊ, ĝe ta operacja nie jest konieczna.
Szkielet problemu producent-konsument z wykorzystaniem monitorów pokazano na listingu 2.12. RozwiÈzanie zaprezentowano w wymyĂlonym jÚzyku Pidgin Pascal. Zaleta zastosowania go w tym przypadku polega na tym, ĝe jest on prosty i dokïadnie odzwierciedla model
Hoare’a i Brincha Hansena.
Listing 2.12. Szkielet rozwiÈzania problemu producent-konsument z wykorzystaniem monitorów.
Tylko jedna procedura monitora jest aktywna w danym momencie. Bofor zawiera N gniazd
monitor ProducerConsumer
condition full, empty;
integer count;
procedure insert(item: integer);
begin
if count = N then wait(full);
insert item(item);
count := count + 1;
if count = 1 then signal(empty)
end;
function remove: integer;
begin
if count = 0 then wait(empty);
remove = remove item;
count := count Ř 1;
if count = N Ř 1 then signal(full)
end;
count := 0;
end monitor;
procedure producer;
begin
while true do
begin
item = produce item;
ProducerConsumer.insert(item)
end
end;
procedure consumer;
begin
while true do
begin
item = ProducerConsumer.remove;
consume item(item)
end
end;
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Moĝna by sÈdziÊ, ĝe operacje wait i signal sÈ podobne do operacji sleep i wakeup, które
omawialiĂmy wczeĂniej i które powodowaïy sytuacjÚ wyĂcigu. To prawda, one sÈ bardzo podobne,
ale z jednÈ zasadniczÈ róĝnicÈ: operacje sleep i wakeup zawodzÈ, kiedy jeden proces próbuje przejĂÊ
w stan uĂpienia, natomiast drugi próbuje go obudziÊ. W przypadku monitorów to nie moĝe siÚ
zdarzyÊ. Automatyczne wzajemne wykluczanie procedur monitora gwarantuje, ĝe jeĂli np. producent wewnÈtrz monitora odkryje, ĝe bufor jest peïny, to bÚdzie mógï wykonaÊ operacjÚ wait
bez obawy o to, ĝe program szeregujÈcy zechce przeïÈczyÊ siÚ do konsumenta bezpoĂrednio
przed zakoñczeniem wykonywania operacji wait. Konsument nie zostanie nawet wpuszczony
do monitora, zanim operacja wait siÚ nie zakoñczy, a producent zostanie oznaczony jako niezdolny do dziaïania.
Chociaĝ Pidgin Pascal jest jÚzykiem wymyĂlonym, istniejÈ rzeczywiste jÚzyki programowania obsïugujÈce monitory. Nie zawsze jednak sÈ one zaimplementowane w takiej formie, jakÈ
zaproponowali Hoare i Brinch Hansen. Jednym z takich jÚzyków jest Java. To jÚzyk obiektowy
obsïugujÈcy wÈtki na poziomie uĝytkownika. Pozwala równieĝ na grupowanie metod (procedur) w klasy. DziÚki dodaniu sïowa kluczowego synchronized w deklaracji metody Java gwarantuje, ĝe kiedy dowolny wÈtek zacznie uruchamiaÊ tÚ metodÚ, ĝaden inny wÈtek nie bÚdzie mógï
uruchomiÊ ĝadnej innej metody tego obiektu zadeklarowanej ze sïowem kluczowym synchronized.
Bez sïowa kluczowego synchronized nie ma gwarancji przeplatania.
RozwiÈzanie problemu producent-konsument z wykorzystaniem monitorów w Javie pokazano na listingu 2.13. RozwiÈzanie skïada siÚ z czterech klas. Klasa zewnÚtrzna — Producer
´Consumer — tworzy i uruchamia dwa wÈtki — p i c. Druga i trzecia klasa, odpowiednio producer
i consumer, zawierajÈ kod producenta i konsumenta. Wreszcie — klasa our_monitor jest monitorem. Zawiera dwa zsynchronizowane wÈtki wykorzystywane do wstawiania elementów do
wspóïdzielonego bufora i do pobierania ich z niego. W odróĝnieniu od poprzednich przykïadów
na listingu pokazano kompletny kod operacji insert i remove.
Listing 2.13. RozwiÈzanie problemu producent-konsument w Javie
public class ProducerConsumer {
static final int N = 100;
static producer p = new producer( );

// staïa okreĂlajÈca rozmiar bufora
// utworzenie egzemplarza nowego
// wÈtku producenta
static consumer c = new consumer( );
// utworzenie egzemplarza nowego
// wÈtku producenta
static our_monitor mon = new our_monitor( ); // utworzenie egzemplarza nowego
// monitora
public static void main(String args[ ]) {
p.start( );
// rozpoczÚcie wÈtku producenta
c.start( );
// rozpoczÚcie wÈtku konsumenta
}
static class producer extends Thread {
public void run( ) {
// metoda run zawiera kod wÈtku
int item;
while (true) {
// pÚtla producenta
item = produce_item();
mon.insert(item);
}
}
private int produce_item( ) { ... } // tworzenie elementu
}
static class consumer extends Thread {
public void run( ) {
// metoda run zawiera kod wÈtku
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int item;
while (true) {
// pÚtla konsumenta
item = mon.remove( );
consume_item(item);
}
}
private void consume_item(int item) { ... } // skonsumowanie elementu
}
static class our_monitor {
// to jest monitor
private int buffer[ ] = new int[N];
private int count = 0, lo = 0, hi = 0;
// liczniki i indeksy
public synchronized void insert(int val) {
if (count == N) go_to_sleep( ); // jeĂli bufor jest peïny, wÈtek przechodzi
// w stan uĂpienia
buffer [hi] = val; // wstawienie elementu do bufora
hi = (hi + 1) % N; // miejsce, w którym bÚdzie umieszczony nastÚpny element
count = count + 1; // teraz w buforze znajduje siÚ o jeden element wiÚcej
if (count == 1) notify( ); // obudzenie konsumenta, jeĂli byï uĂpiony
}
public synchronized int remove( ) {
int val;
if (count == N) go_to_sleep( ); // jeĂli bufor jest pusty, wÈtek przechodzi
// w stan uĂpienia
val = buffer [lo]; // pobranie elementu z bufora
lo = (lo + 1) % N; // miejsce, z którego bÚdzie pobrany nastÚpny element
count = count - 1; // teraz w buforze znajduje siÚ o jeden element mniej
if (count == N Ř 1) notify( ); // obudzenie producenta, jeĂli byï uĂpiony
return val;
}
private void go_to_sleep( ) { try{wait( );}
´catch(InterruptedException exc) {};}
}
}

WÈtki producenta i konsumenta sÈ funkcjonalnie identyczne do ich odpowiedników we
wszystkich naszych poprzednich przykïadach. Producent zawiera pÚtlÚ nieskoñczonÈ, w której
sÈ generowane dane umieszczane póěniej we wspólnym buforze. Konsument równieĝ zawiera
pÚtlÚ nieskoñczonÈ, w której sÈ pobierane dane ze wspólnego bufora i wykonywane na nich
pewne operacje.
InteresujÈcym fragmentem tego programu jest klasa our_monitor, która zawiera bufor,
zmienne administracyjne oraz dwie zsynchronizowane metody. Kiedy producent jest aktywny
wewnÈtrz metody insert, wie na pewno, ĝe konsument nie moĝe byÊ aktywny wewnÈtrz metody
remove. W zwiÈzku z tym moĝna bezpiecznie zaktualizowaÊ zmienne i bufor bez obaw o wystÈpienie sytuacji wyĂcigu. Zmienna count kontroluje liczbÚ elementów znajdujÈcych siÚ w buforze.
Moĝe ona przyjÈÊ dowolnÈ wartoĂÊ od 0 do wartoĂci NŘ1 wïÈcznie. Zmienna lo jest indeksem
gniazda bufora, z którego ma byÊ pobrany nastÚpny element. Na podobnej zasadzie zmienna hi
jest indeksem gniazda bufora, gdzie ma byÊ umieszczony nastÚpny element. Dozwolona jest
sytuacja, w której lo = hi. Oznacza to, ĝe w buforze znajduje siÚ 0 lub N elementów. WartoĂÊ
zmiennej count mówi o tym, który przypadek zachodzi.
Metody zsynchronizowane w Javie róĝniÈ siÚ od klasycznych monitorów w zasadniczy sposób: w Javie nie ma wbudowanych zmiennych warunkowych. Zamiast nich sÈ dwie procedury:
wait i notify, które stanowiÈ odpowiedniki operacji sleep i wakeup. Róĝnica polega na tym, ĝe kiedy
sÈ uĝywane wewnÈtrz metod zsynchronizowanych, nie sÈ przedmiotem wyĂcigu. Teoretycznie
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metodÚ wait moĝna przerwaÊ. Do tego wïaĂnie sïuĝy otaczajÈcy jÈ kod. W jÚzyku Java obsïuga
wyjÈtków musi byÊ jawna. Dla naszych celów wyobraěmy sobie, ĝe metoda go_to_sleep przenosi
wÈtek do stanu uĂpienia.
DziÚki temu, ĝe wzajemne wykluczanie regionów krytycznych w przypadku zastosowania
monitorów jest automatyczne, moĝliwoĂÊ popeïnienia bïÚdów w programowaniu wspóïbieĝnym
jest znacznie mniejsza niĝ w przypadku wykorzystania semaforów. Pomimo to monitory takĝe
majÈ pewne wady. Nie bez powodu nasze dwa przykïady monitorów napisano w jÚzyku Pidgin
Pascal, a nie w jÚzyku C, jak inne przykïady w tej ksiÈĝce. Jak powiedzieliĂmy wczeĂniej, monitory sÈ konstrukcjÈ jÚzyka programowania. Kompilator musi je rozpoznaÊ i w jakiĂ sposób zorganizowaÊ wzajemne wykluczanie. W jÚzykach C, Pascalu i wiÚkszoĂci innych jÚzyków nie ma
monitorów, zatem nie moĝna oczekiwaÊ od kompilatorów tych jÚzyków wymuszania reguï wzajemnego wykluczania. W rzeczywistoĂci kompilator nie ma moĝliwoĂci stwierdzenia, które procedury byïy w monitorach, a które nie.
W wymienionych jÚzykach nie ma równieĝ semaforów, ale dodanie semaforów jest ïatwe:
wystarczy dodaÊ do biblioteki dwie krótkie procedury asemblerowe sïuĝÈce do wydawania
wywoïañ systemowych up i down. Kompilatory nie muszÈ nawet wiedzieÊ, ĝe takie wywoïania
istniejÈ. OczywiĂcie systemy operacyjne muszÈ mieÊ informacje o semaforach. JeĂli jednak dysponujemy systemem operacyjnym bazujÈcym na semaforach, to moĝemy dla nich napisaÊ programy uĝytkowe w jÚzykach C i C++ (lub nawet w jÚzyku asemblera, jeĂli ktoĂ ma skïonnoĂci
do masochizmu). W przypadku monitorów potrzebujemy jÚzyka, który ma tÚ konstrukcjÚ wbudowanÈ.
Innym problemem dotyczÈcym monitorów, a takĝe semaforów, jest to, ĝe zostaïy one zaprojektowane do rozwiÈzywania problemu wzajemnego wykluczania dla jednego lub kilku procesorów majÈcych dostÚp do wspólnej pamiÚci. DziÚki umieszczeniu semaforów we wspólnej
pamiÚci i zabezpieczeniu ich za pomocÈ instrukcji TSL lub XCHG moĝemy uniknÈÊ wyĂcigu. W przypadku systemu rozproszonego, skïadajÈcego siÚ z wielu procesorów poïÈczonych w sieci lokalnej, gdzie kaĝdy dysponuje prywatnÈ pamiÚciÈ, prymitywy te stajÈ siÚ nieodpowiednie. Wniosek
jest nastÚpujÈcy: semafory sÈ zbyt niskopoziomowe, a z monitorów, z wyjÈtkiem kilku jÚzyków
programowania, nie moĝna korzystaÊ. ¿aden z prymitywów nie zezwala równieĝ na wymianÚ
informacji pomiÚdzy maszynami. Potrzebne jest inne rozwiÈzanie.

2.3.8. Przekazywanie komunikatów
Tym innym rozwiÈzaniem jest przekazywanie komunikatów. W tej metodzie komunikacji miÚdzy procesami wykorzystywane sÈ dwa prymitywy: send i receive, które podobnie do semaforów i w odróĝnieniu od monitorów sÈ wywoïaniami systemowymi, a nie konstrukcjami jÚzyka.
W zwiÈzku z tym moĝna je ïatwo zaimplementowaÊ w postaci procedur bibliotecznych nastÚpujÈcej postaci:
send(destination, &message);

oraz:
receive(source, &message);

Pierwsza wysyïa komunikat do okreĂlonej lokalizacji docelowej, natomiast druga odbiera komunikat z okreĂlonego ěródïa (lub z dowolnego, jeĂli odbiorcy jest wszystko jedno). JeĂli nie jest
dostÚpny ĝaden komunikat, odbiorca moĝe siÚ zablokowaÊ do czasu nadejĂcia jakiegoĂ komunikatu. Alternatywnie moĝe on natychmiast zwróciÊ sterowanie, przekazujÈc kod bïÚdu.
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Problemy projektowe systemów przekazywania komunikatów
Z systemami przekazywania komunikatów zwiÈzanych jest wiele istotnych problemów projektowych, które nie wystÚpujÈ w przypadku semaforów albo monitorów, zwïaszcza jeĂli komunikujÈce siÚ ze sobÈ procesy dziaïajÈ na róĝnych maszynach poïÈczonych przez sieÊ. Przykïadowo
komunikaty mogÈ byÊ utracone w sieci.
W celu zabezpieczenia siÚ przed utratÈ komunikatów nadawca i odbiorca mogÈ ustaliÊ, ĝe
natychmiast po odebraniu komunikatu odbiorca przeĂle specjalny komunikat potwierdzajÈcy. JeĂli
odbiorca nie odbierze potwierdzenia w ciÈgu okreĂlonego przedziaïu czasu, ponawia transmisjÚ
komunikatu.
Rozwaĝmy teraz, co siÚ stanie, jeĂli komunikat zostanie odebrany prawidïowo, ale potwierdzenie wysïane do nadawcy zostanie utracone. Nadawca ponowi transmisjÚ komunikatu, w zwiÈzku
z czym odbiorca otrzyma go dwukrotnie. Istotne znaczenie ma to, aby odbiorca potrafiï odróĝniÊ nowy komunikat od ponownej transmisji starego. Zazwyczaj problem jest rozwiÈzywany
poprzez umieszczenie kolejnego numeru porzÈdkowego w kaĝdym nowym komunikacie. JeĂli
odbiorca otrzyma komunikat o takim samym numerze porzÈdkowym, jaki miaï poprzedni komunikat, bÚdzie wiedziaï, ĝe komunikat jest duplikatem, który moĝna zignorowaÊ. PomyĂlna komunikacja w warunkach zawodnego przekazywania komunikatów stanowi zasadniczÈ czÚĂÊ badañ
nad sieciami komputerowymi. WiÚcej informacji na ten temat moĝna znaleěÊ w [Tanenbaum
i Wetherall, 2010].
Systemy komunikatów muszÈ równieĝ rozwiÈzaÊ problem nadawania nazw procesom. Powinny
one byÊ takie, aby specyfikacja procesów w wywoïaniach send i receive byïa jednoznaczna.
W systemach komunikatów problemem jest równieĝ uwierzytelnianie: w jaki sposób klient
moĝe stwierdziÊ, ĝe komunikuje siÚ z rzeczywistym serwerem plików, a nie z oszustem?
Na drugim koñcu spektrum sÈ problemy projektowe, które majÈ znaczenie w przypadku, gdy
nadawca i odbiorca dziaïajÈ na tej samej maszynie. Jednym z takich problemów jest wydajnoĂÊ.
Kopiowanie komunikatów z jednego procesu do innego zawsze jest wolniejsze niĝ wykonywanie operacji na semaforach lub wejĂcie do monitora. Przeprowadzono wiele prac majÈcych na
celu zapewnienie odpowiedniej wydajnoĂci przekazywania komunikatów. Przykïadowo
[Cheriton, 1984] zasugerowaï takie ograniczenie rozmiaru komunikatu, aby zmieĂciï siÚ on
w rejestrach maszyny. Przekazywanie komunikatów mogïoby siÚ wówczas odbywaÊ z wykorzystaniem rejestrów.

RozwiÈzanie problem producent-konsument
za pomocÈ przekazywania komunikatów
Spróbujmy teraz przyjrzeÊ siÚ temu, w jaki sposób moĝna rozwiÈzaÊ problem producent-konsument
z wykorzystaniem przekazywania komunikatów i bez wspóïdzielonej pamiÚci. RozwiÈzanie zaprezentowano na listingu 2.14. Zakïadamy, ĝe wszystkie komunikaty sÈ tego samego rozmiaru,
a komunikaty przesïane, ale jeszcze nie odebrane, sÈ automatycznie buforowane przez system
operacyjny. W tym rozwiÈzaniu wykorzystywana jest caïkowita liczba N komunikatów. To
analogia do N miejsc w buforze umieszczonym we wspóïdzielonej pamiÚci. Konsument rozpoczyna dziaïanie poprzez wysïanie N pustych komunikatów do producenta. Za kaĝdym razem,
kiedy producent ma element do przekazania konsumentowi, pobiera pusty komunikat i przesyïa peïny. W ten sposób caïkowita liczba komunikatów w systemie pozostaje staïa w czasie.
W zwiÈzku z tym moĝna je zapisaÊ w okreĂlonej iloĂci pamiÚci, która jest z góry znana.
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Listing 2.14. RozwiÈzanie problemu producent-konsument z wykorzystaniem N komunikatów
#define N 100
void producer(void)
{
int item;
message m;
while (TRUE) {
item = produce_item( );
receive(consumer, &m);
build_message(&m, item);
send(consumer, &m);

/* liczba miejsc w buforze */

/* bufor komunikatów */
/* wygenerowanie wartoĂci do umieszczenia
w buforze */
/* oczekiwanie na nadejĂcie pustego komunikatu */
/* skonstruowanie komunikatu do wysïania */
/* wysïanie elementu do konsumenta */

}
}
void consumer(void)
{
int item, i;
message m;
for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); /* wysïanie N pustych komunikatów */
while (TRUE) {
receive(producer, &m);
/* pobranie komunikatu zawierajÈcego element */
item = extract_item(&m);
/* wyodrÚbnienie elementu z komunikatu */
send(producer, &m);
/* wysïanie pustej odpowiedzi */
consume_item(item);
/* wykonanie operacji z elementem */
}
}

JeĂli producent pracuje szybciej niĝ konsument, to wszystkie komunikaty siÚ zapeïniÈ.
W oczekiwaniu na konsumenta producent bÚdzie zablokowany do momentu, kiedy nadejdzie
pusty komunikat. JeĂli konsument pracuje szybciej, zachodzi sytuacja odwrotna: wszystkie
komunikaty zostajÈ opróĝnione w oczekiwaniu, aĝ producent je zapeïni. Konsument bÚdzie zablokowany do momentu, kiedy nadejdzie peïny komunikat.
Przy przekazywaniu komunikatów jest moĝliwych wiele wariantów. Na poczÈtek przyjrzyjmy
siÚ sposobowi adresowania komunikatów. Jednym ze sposobów jest przypisanie kaĝdemu procesowi unikatowego adresu i adresowanie komunikatów za pomocÈ procesów. Innym sposobem jest utworzenie nowej struktury danych, zwanej skrzynkÈ pocztowÈ. Skrzynka pocztowa
jest miejscem przeznaczonym na buforowanie okreĂlonej liczby komunikatów, zwykle okreĂlonych w momencie tworzenia skrzynki. W przypadku uĝycia skrzynek pocztowych parametrami adresowymi w wywoïaniach send i receive sÈ skrzynki pocztowe, a nie procesy. Kiedy
proces podejmuje próbÚ wysïania komunikatu do pustej skrzynki pocztowej, jest zawieszany do
momentu, kiedy komunikat zostanie pobrany ze skrzynki i powstanie w niej miejsce na nowy.
W przypadku problemu producent-konsument, zarówno producent, jak i konsument tworzÈ
skrzynki pocztowe wystarczajÈco duĝe, by pomieĂciÊ N komunikatów. Producent wysyïa komunikaty zawierajÈce dane do skrzynki pocztowej konsumenta, a konsument wysyïa puste komunikaty do skrzynki pocztowej producenta. W przypadku uĝycia skrzynek pocztowych mechanizm
buforowania jest czytelny: docelowa skrzynka pocztowa zawiera komunikaty, które zostaïy
wysïane do procesu docelowego, ale jeszcze nie zostaïy zaakceptowane.
Przeciwlegïym ekstremum do posiadania skrzynek pocztowych jest caïkowite wyeliminowanie buforowania. W przypadku zastosowania tego podejĂcia, jeĂli zostanie wykonana operacja send przed wykonaniem operacji receive, proces wysyïajÈcy bÚdzie zablokowany do chwili
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wykonania operacji receive. W tym momencie komunikat moĝe byÊ skopiowany bezpoĂrednio
od nadawcy do odbiorcy bez buforowania. Na podobnej zasadzie, jeĂli najpierw zostanie wykonana operacja receive, odbiorca jest blokowany do momentu wykonania operacji send. StrategiÚ
tÚ czÚsto okreĂla siÚ terminem rendez-vous (z fr. spotkanie). Jest ona ïatwiejsza do zaimplementowania od mechanizmu z buforowaniem, ale mniej elastyczna, poniewaĝ nadawca i odbiorca sÈ
zmuszeni do dziaïania w trybie naprzemiennym.
Przekazywanie komunikatów jest mechanizmem powszechnie stosowanym w systemach
programowania równolegïego; np. jednym ze znanych systemów przekazywania komunikatów jest
MPI (Message-Passing Interface). Jest on powszechnie wykorzystywany do obliczeñ naukowych.
WiÚcej informacji na ten temat moĝna znaleěÊ w nastÚpujÈcych pozycjach: [Gropp et al., 1994],
[Snir et al., 1996].

2.3.9. Bariery
Ostatni mechanizm synchronizacji, który omówimy, jest przeznaczony w wiÚkszym stopniu
dla grup procesów niĝ dla sytuacji dwóch procesów typu producent-konsument. Niektóre aplikacje sÈ podzielone na fazy i przestrzegajÈ reguïy, wedïug której proces nie moĝe przejĂÊ do
nastÚpnej fazy, jeĂli wszystkie procesy nie sÈ gotowe do przejĂcia do nastÚpnej fazy. Takie dziaïanie moĝna uzyskaÊ dziÚki umieszczeniu bariery na koñcu kaĝdej fazy. Kiedy proces osiÈgnie
barierÚ, jest blokowany do czasu, aĝ wszystkie procesy osiÈgnÈ barierÚ. Pozwala to grupom procesów na synchronizacjÚ. Dziaïanie bariery zilustrowano na rysunku 2.16.

Rysunek 2.16. Wykorzystanie bariery: (a) procesy zbliĝajÈce siÚ do bariery; (b) wszystkie
procesy oprócz jednego zablokowane na barierze; (c) kiedy ostatni proces dotrze do bariery,
wszystkie sÈ przepuszczane

Na rysunku 2.16(a) widaÊ cztery procesy zbliĝajÈce siÚ do bariery. Oznacza to, ĝe procesy
te wykonujÈ obliczenia i jeszcze nie osiÈgnÚïy koñca bieĝÈcej fazy. Po pewnym czasie pierwszy
proces koñczy obliczenia pierwszej fazy. NastÚpnie uruchamia prymityw bariery — ogólnie
rzecz biorÈc, poprzez wywoïanie procedury bibliotecznej. NastÚpnie proces jest zawieszany.
Nieco póěniej drugi, a nastÚpnie trzeci proces koñczÈ pierwszÈ fazÚ i takĝe uruchamiajÈ prymityw bariery. SytuacjÚ tÚ pokazano na rysunku 2.16(b). Na koniec, kiedy ostatni proces — C —
dotrze do bariery, wszystkie procesy sÈ zwalniane, tak jak pokazano na rysunku 2.16(c).
Jako przykïad problemu wymagajÈcego barier rozwaĝmy typowy problem relaksacji znany
z fizyki lub inĝynierii. Zwykle mamy macierz, która zawiera pewne wartoĂci poczÈtkowe. WartoĂci
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te mogÈ reprezentowaÊ np. temperatury w róĝnych punktach arkusza metalu. PrzypuĂÊmy, ĝe
chcemy obliczyÊ, ile czasu upïynie, aĝ efekt podgrzewania pïomieniem jednego naroĝnika
arkusza rozprzestrzeni siÚ na caïy arkusz.
PoczÈwszy od bieĝÈcych wartoĂci macierzy wartoĂci, wykonywane jest przeksztaïcenie,
w wyniku którego otrzymujemy drugÈ wersjÚ macierzy. StosujÈc np. prawa termodynamiki, obliczamy temperatury punktów po upïywie czasu T. NastÚpnie proces jest powtarzany i w ten
sposób, w miarÚ nagrzewania siÚ arkusza, sÈ obliczane temperatury w punktach próbnych. Wraz
z upïywem czasu algorytm generuje seriÚ macierzy — kaĝda odpowiada okreĂlonemu punktowi
w czasie.
Wyobraěmy sobie teraz, ĝe macierz jest bardzo duĝa (np. 1 milion×1 milion). W zwiÈzku
z tym do przyspieszenia obliczeñ sÈ potrzebne procesy wspóïbieĝne (ewentualnie w systemie
wieloprocesorowym). Róĝne procesy dziaïajÈ na róĝnych czÚĂciach macierzy. W ich wyniku sÈ
obliczane nowe elementy na podstawie starych, zgodnie z prawami fizyki. Jednak ĝaden proces
nie moĝe rozpoczÈÊ siÚ w iteracji n+1 do czasu, aĝ zakoñczy siÚ iteracja n — tzn. do czasu, aĝ
wszystkie procesy zakoñczÈ swoje bieĝÈce operacje. Sposobem na osiÈgniÚcie tego celu jest
zaprogramowanie kaĝdego procesu w taki sposób, by wykonaï operacjÚ bariery po zakoñczeniu
swojej czÚĂci bieĝÈcej operacji. Kiedy wszystkie procesy zakoñczÈ dziaïanie, bÚdzie gotowa nowa
macierz (stanowiÈca dane wejĂciowe do kolejnej iteracji), a wszystkie procesy zostanÈ jednoczeĂnie zwolnione i bÚdÈ mogïy rozpoczÈÊ nowÈ iteracjÚ.

2.3.10. Unikanie blokad: odczyt-kopiowanie-aktualizacja
Najszybsze blokady to caïkowity brak blokad. Pytanie brzmi: czy bez blokowania moĝemy pozwoliÊ na równoczesny dostÚp do odczytu i zapisu wspólnej struktury danych? Ogólnie odpowiedě
jest oczywiĂcie przeczÈca. Wyobraěmy sobie proces A sortujÈcy tablicÚ liczb w czasie, kiedy
proces B oblicza ĂredniÈ. Poniewaĝ A przemieszcza wartoĂci wewnÈtrz tablicy, B moĝe napotkaÊ pewne wartoĂci wielokrotnie, natomiast innych nie napotyka wcale. Wynik takiej operacji
jest nieprzewidywalny, ale prawie na pewno bÚdzie bïÚdny.
Jednak w niektórych przypadkach moĝemy pozwoliÊ procesowi piszÈcemu na zaktualizowanie struktury danych, mimo ĝe inne procesy nadal jej uĝywajÈ. Sztuka polega na zagwarantowaniu, by kaĝdy proces czytajÈcy mógï odczytaÊ starÈ lub nowÈ wersjÚ danych, ale nigdy nie
odczytywaï jakiegoĂ dziwnego poïÈczenia starej i nowej wersji. Jako przykïad rozwaĝmy drzewo
pokazane na rysunku 2.17. Procesy czytajÈce (czytelnicy) przeglÈdajÈ drzewo od korzenia do
liĂci. W górnej poïowie rysunku dodajemy nowy wÚzeï X. Aby to zrobiÊ, tworzymy wÚzeï tuĝ
przed tym, zanim stanie siÚ on widoczny w drzewie: inicjujemy wszystkie wartoĂci w wÚěle X,
wïÈcznie ze wskaěnikami do jego potomków. NastÚpnie za pomocÈ atomowej operacji zapisu
ustalamy, ĝe wÚzeï X jest potomkiem wÚzïa A. ¿aden czytelnik nigdy nie odczyta niespójnej
wersji. NastÚpnie, w dolnej czÚĂci rysunku, usuwamy wÚzïy B i D. Najpierw ustalamy, ĝe lewostronnym potomkiem wÚzïa A jest C. Wszystkie procesy-czytelnicy, które byïy w wÚěle A, przejdÈ
do wÚzïa C i nigdy nie zobaczÈ wÚzïów B lub D. Innymi sïowy, bÚdÈ widzieÊ wyïÈcznie nowÈ wersjÚ. Na podobnej zasadzie wszystkie procesy-czytelnicy, które w tym momencie sÈ w wÚěle B
lub D, bÚdÈ przeglÈdaïy wczeĂniejsze wskaěniki struktury danych i bÚdÈ widziaïy tylko starÈ
wersjÚ. Wszystko dziaïa poprawnie. Nigdy nie ma potrzeby, aby cokolwiek blokowaÊ. UsuniÚcie
wÚzïów B i D dziaïa bez blokowania struktury danych dlatego, ĝe operacja RCU (odczyt-kopiowanie-aktualizacja — ang. Read-Copy-Update) oddziela od siebie dwie fazy aktualizacji: usuniÚcie
i odtworzenie (ang. reclamation).
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Rysunek 2.17. Operacja odczyt-kopiowanie-aktualizacja: wstawienie wÚzïa do drzewa, a nastÚpnie
usuniÚcie gaïÚzi — bez blokad

Jest jednak pewien problem. Tak dïugo, jak nie mamy pewnoĂci, ĝe nie ma wiÚcej czytelników wÚzïów B lub D, nie moĝemy ich usunÈÊ. Ile zatem powinniĂmy czekaÊ? MinutÚ? DziesiÚÊ minut? Musimy czekaÊ, aĝ ostatni czytelnik opuĂci te wÚzïy. W operacjach RCU dokïadnie
okreĂla siÚ maksymalny czas, przez który czytelnik moĝe utrzymywaÊ referencjÚ do struktury
danych. Po upïywie tego okresu moĝemy bezpiecznie odzyskaÊ pamiÚÊ. W szczególnoĂci procesy-czytelnicy uzyskujÈ dostÚp do struktury danych w tzw. sekcji krytycznej strony odczytu
(ang. read-side critical section), która moĝe zawieraÊ dowolny kod, pod warunkiem ĝe nie wykonuje on blokady (ang. lock) lub uĂpienia (ang. sleep). W takim przypadku dokïadnie znamy maksymalny czas oczekiwania. Ustalamy zwïaszcza okres karencji (ang. grace period) jako dowolny
czas, o którym wiemy, ĝe kaĝdy wÈtek jest poza sekcjÈ krytycznÈ strony odczytu co najmniej raz.
Wszystko bÚdzie dobrze, jeĂli przed odzyskaniem pamiÚci bÚdziemy czekaÊ przez okres równy
co najmniej karencji. Poniewaĝ kod w sekcji krytycznej strony odczytu nie moĝe wykonywaÊ
operacji lock ani sleep, prosty warunek polega na poczekaniu tak dïugo, aĝ wszystkie wÈtki
zrealizujÈ przeïÈczenie kontekstu.

2.4. SZEREGOWANIE
2.4.
SZEREGOWANIE

Kiedy w komputerze jest wykorzystywana wieloprogramowoĂÊ, czÚsto wiele procesów lub
wÈtków jednoczeĂnie rywalizuje o procesor. Sytuacja taka wystÚpuje w przypadku, kiedy dwa
lub wiÚksza liczba procesów jednoczeĂnie znajdujÈ siÚ w stanie gotowoĂci. JeĂli tylko jeden procesor
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jest dostÚpny, trzeba dokonaÊ wyboru, który proces ma siÚ uruchomiÊ w nastÚpnej kolejnoĂci.
Ta czÚĂÊ systemu operacyjnego, która dokonuje wyboru, nazywa siÚ programem szeregujÈcym
(ang. scheduler), a algorytm, który ona wykorzystuje, nazywa siÚ algorytmem szeregowania. Tematy
te bÚdÈ przedmiotem kolejnych punktów.
Wiele problemów, które dotyczÈ szeregowania procesów, dotyczy równieĝ szeregowania
wÈtków, choÊ niektóre róĝniÈ siÚ pomiÚdzy sobÈ. JeĂli jÈdro zarzÈdza wÈtkami, szeregowanie
zwykle jest wykonywane na poziomie wÈtków. W tym przypadku nie ma wielkiego znaczenia lub
zupeïnie nie ma znaczenia to, do którego procesu naleĝy okreĂlony wÈtek. Najpierw skoncentrujemy siÚ na problemach szeregowania, które dotyczÈ zarówno procesów, jak i wÈtków. Póěniej
jawnie zajmiemy siÚ szeregowaniem wÈtków oraz pewnymi unikatowymi problemami, jakie sÈ
z tym zwiÈzane. W rozdziale 8. zajmiemy siÚ ukïadami wielordzeniowymi.

2.4.1. Wprowadzenie do szeregowania
W starych czasach systemów wsadowych, kiedy dane wejĂciowe miaïy formÚ obrazów kart na
taĂmie magnetycznej, algorytm szeregowania byï prosty: polegaï na uruchomieniu nastÚpnego
zadania na taĂmie. W przypadku systemów wieloprogramowych algorytm szeregowania byï
bardziej zïoĝony, poniewaĝ na obsïugÚ oczekiwaïo wielu uĝytkowników. Niektóre komputery
mainframe w dalszym ciÈgu ïÈczÈ usïugi wsadowe z systemami z podziaïem czasu. W zwiÈzku
z tym program szeregujÈcy musi zdecydowaÊ, czy w nastÚpnej kolejnoĂci powinien byÊ obsïuĝony interaktywny uĝytkownik przy terminalu, czy zadanie wsadowe (nawiasem mówiÈc, zadanie wsadowe moĝe byÊ ĝÈdaniem uruchomienia wielu programów po kolei, ale dla potrzeb tego
podrozdziaïu przyjmiemy, ĝe jest to po prostu ĝÈdanie uruchomienia pojedynczego programu).
Poniewaĝ czas procesora jest deficytowym zasobem na tych maszynach, dobry program szeregujÈcy moĝe znaczÈco poprawiÊ postrzeganÈ wydajnoĂÊ systemu, a tym samym satysfakcjÚ uĝytkownika. W konsekwencji podejmowano wiele wysiïków w celu opracowania inteligentnych
i wydajnych algorytmów szeregowania.
Powstanie komputerów osobistych zmieniïo sytuacjÚ na dwa sposoby. Po pierwsze przez
wiÚkszoĂÊ czasu jest tylko jeden aktywny proces. Uĝytkownik rozpoczynajÈcy edycjÚ dokumentu w edytorze tekstów zwykle jednoczeĂnie nie kompiluje w tle programu. Kiedy uĝytkownik wpisuje polecenie w edytorze, program szeregujÈcy nie ma zbyt wiele pracy z wyznaczeniem procesu, który naleĝy uruchomiÊ — edytor tekstu jest jedynym kandydatem.
Po drugie komputery staïy siÚ przez lata o tyle szybsze, ĝe czas procesora nie jest juĝ dla
nich deficytowym zasobem. W wiÚkszoĂci programów dla komputerów osobistych ograniczeniem jest tempo, w jakim uĝytkownik moĝe dostarczaÊ dane wejĂciowe (poprzez wpisywanie
lub klikanie), a nie tempo, w jakim procesor je przetwarza. Nawet kompilacje — najwaĝniejszy
poĝeracz cykli procesora w przeszïoĂci — obecnie w wiÚkszoĂci przypadków zajmujÈ zaledwie
kilka sekund. Gdyby nawet dwa programy dziaïaïy jednoczeĂnie — np. edytor tekstu i arkusz
kalkulacyjny — nie ma wielkiego znaczenia, który z nich uruchomi siÚ w pierwszej kolejnoĂci,
poniewaĝ uĝytkownik najprawdopodobniej oczekuje na zakoñczenie obydwóch. W konsekwencji szeregowanie nie ma wielkiego znaczenia na prostych komputerach osobistych. OczywiĂcie
istniejÈ aplikacje, które praktycznie zjadajÈ procesor ĝywcem — np. renderowanie jednogodzinnego filmu wideo w wysokiej rozdzielczoĂci z jednoczesnym modyfikowaniem kolorów w kaĝdej ze 108 tysiÚcy ramek (w systemie NTSC) lub 90 tysiÚcy ramek (w systemie PAL) wymaga
ogromnej mocy obliczeniowej. Podobne aplikacje sÈ jednak raczej wyjÈtkiem niĝ reguïÈ.
W przypadku serwerów sieciowych sytuacja znaczÈco siÚ zmienia. Wówczas wiele procesów
zwykle rywalizuje o procesor, zatem szeregowanie odgrywa istotnÈ rolÚ. Kiedy np. procesor
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wybiera pomiÚdzy uruchomieniem procesu zbierajÈcego dzienne statystyki a takim, który obsïuguje ĝÈdania uĝytkowników, uĝytkownik bÚdzie o wiele bardziej zadowolony, jeĂli to ten drugi
uzyska przydziaï procesora w pierwszej kolejnoĂci.
Cecha „obfitoĂci zasobów” nie dotyczy równieĝ wielu urzÈdzeñ mobilnych, takich jak smartfony (moĝe z wyjÈtkiem najmocniejszych modeli), oraz wÚzïów w sieciach sensorowych. W tego
rodzaju urzÈdzeniach procesory CPU bywajÈ sïabe, a iloĂÊ pamiÚci jest niewielka. Ponadto ze
wzglÚdu na to, ĝe w tych urzÈdzeniach ĝywotnoĂÊ baterii jest jednym z najwaĝniejszych ograniczeñ, niektóre programy szeregujÈce dÈĝÈ do optymalizacji zuĝycia energii.
Oprócz wyboru wïaĂciwego procesu do uruchomienia program szeregujÈcy musi równieĝ
dbaÊ o wydajne wykorzystanie procesora, poniewaĝ przeïÈczanie procesów jest kosztownÈ operacjÈ. Na poczÈtek musi nastÈpiÊ przeïÈczenie z trybu uĝytkownika do trybu jÈdra. NastÚpnie
naleĝy zapisaÊ stan bieĝÈcego procesu, wïÈcznie z zapisaniem jego rejestrów w tabeli procesów, tak by mogïy byÊ ponownie zaïadowane póěniej. W wielu systemach trzeba zapisaÊ takĝe
mapÚ pamiÚci (np. bity odwoïañ do pamiÚci w tabeli stron). NastÚpnie trzeba wybraÊ nowy
proces poprzez uruchomienie algorytmu szeregujÈcego. Potem naleĝy ponownie zaïadowaÊ
moduï MMU z wykorzystaniem mapy pamiÚci nowego procesu. Na koniec trzeba uruchomiÊ
nowy proces. Oprócz tego wszystkiego przeïÈczenie procesu zazwyczaj dezaktualizuje caïÈ
pamiÚÊ cache, co wymusza jej dynamiczne ïadowanie z pamiÚci gïównej. Operacja ta musi byÊ
wykonana dwukrotnie (przy wejĂciu do trybu jÈdra i podczas jego opuszczania). Podsumujmy:
wykonywanie zbyt wielu operacji przeïÈczania procesów w ciÈgu sekundy moĝe doprowadziÊ
do zuĝycia znaczÈcej iloĂci czasu procesora. W zwiÈzku z tym zalecana jest ostroĝnoĂÊ.

Zachowanie procesów
Niemal wszystkie procesy naprzemiennie wykonujÈ obliczenia z (dyskowymi) ĝÈdaniami wejĂcia-wyjĂcia, co pokazano na rysunku 2.18. Zwykle procesor dziaïa nieprzerwanie przez jakiĂ
czas, a nastÚpnie wykonywane jest wywoïanie systemowe do odczytania danych z pliku lub zapisania danych do pliku. Kiedy obsïuga wywoïania systemowego siÚ zakoñczy, procesor ponownie
wykonuje obliczenia do czasu, aĝ bÚdzie potrzebowaï wiÚcej danych lub bÚdzie musiaï zapisaÊ wiÚcej
danych itd. Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe niektóre operacje wejĂcia-wyjĂcia liczÈ siÚ jako obliczenia.
Kiedy np. procesor kopiuje fragmenty do pamiÚci wideo w celu aktualizacji ekranu, to wykonuje
obliczenia, a nie operacje wejĂcia-wyjĂcia, poniewaĝ wykorzystuje do tego procesor. Operacja wejĂcia-wyjĂcia w sensie, w jakim rozumiemy to w niniejszym przykïadzie, zachodzi wtedy, gdy proces
wchodzi do stanu zablokowania w oczekiwaniu na to, aĝ urzÈdzenie zewnÚtrzne zakoñczy pracÚ.
WaĝnÈ rzeczÈ, na którÈ naleĝy zwróciÊ uwagÚ na rysunku 2.18, jest to, ĝe niektóre procesy,
np. ten z rysunku 2.18(a), poĂwiÚcajÈ wiÚkszoĂÊ czasu na obliczenia, podczas gdy inne, jak ten
z rysunku 2.18(b), przez wiÚkszoĂÊ czasu oczekujÈ na zakoñczenie operacji wejĂcia-wyjĂcia.
Pierwsze okreĂla siÚ jako zorientowane na obliczenia, drugie to procesy zorientowane na
wejĂcie-wyjĂcie. Procesy zorientowane na obliczenia zazwyczaj majÈ dïugie serie wykorzystania
procesora, a w zwiÈzku z tym rzadko oczekujÈ na operacje wejĂcia-wyjĂcia, natomiast procesy
zorientowane na wejĂcie-wyjĂcie majÈ krótkie serie wykorzystania procesora, a zatem czÚsto
oczekujÈ na zakoñczenie operacji wejĂcia-wyjĂcia. ZwróÊmy uwagÚ, ĝe kluczowym czynnikiem
jest dïugoĂÊ trwania serii wykorzystania procesora, a nie serii wykorzystania wejĂcia-wyjĂcia.
Procesy zorientowane na wejĂcie-wyjĂcie sÈ takie dlatego, ĝe pomiÚdzy ĝÈdaniami wejĂcia-wyjĂcia
nie wykonujÈ zbyt wielu obliczeñ, a nie dlatego, ĝe ich ĝÈdania wejĂcia-wyjĂcia sÈ szczególnie
dïugotrwaïe. Wydanie sprzÚtowego ĝÈdania odczytania bloku dysku zajmuje tyle samo czasu
niezaleĝnie od tego, jak duĝo lub jak maïo czasu zajmie przetworzenie danych, kiedy nadejdÈ.
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Rysunek 2.18. Serie wykorzystania procesora CPU przeplatajÈ siÚ z okresami oczekiwania
na zakoñczenie operacji wejĂcia-wyjĂcia. (a) Proces zorientowany na obliczenia; (b) proces
zorientowany na operacje wejĂcia-wyjĂcia

Warto zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe w miarÚ jak procesory stajÈ siÚ coraz szybsze, procesy w coraz
wiÚkszym stopniu sÈ zorientowane na wejĂcie-wyjĂcie. Efekt ten wystÚpuje dlatego, ĝe postÚp
w dziedzinie procesorów jest znacznie szybszy niĝ w dziedzinie dysków. OczywiĂcie w przypadku,
gdy kilka procesów bÚdzie gotowych, zarzÈdca bÚdzie mógï uruchomiÊ w nastÚpnej kolejnoĂci
waĝniejszy proces. Podstawowa idea w tym przypadku polega na tym, ĝe jeĂli proces zorientowany na wejĂcie-wyjĂcie chce dziaïaÊ, powinien szybko otrzymaÊ swojÈ szansÚ. DziÚki temu
bÚdzie mógï wysïaÊ swoje ĝÈdanie operacji dyskowej, przez co zadba o to, by dysk miaï co robiÊ.
Jak widzieliĂmy na rysunku 2.4, kiedy procesy sÈ zorientowane na wejĂcie-wyjĂcie, potrzeba ich
doĂÊ duĝo, aby procesor byï przez caïy czas zajÚty.

Kiedy wykonywaÊ szeregowanie?
Kluczowym problemem zwiÈzanym z szeregowaniem jest odpowiedě na pytanie o to, kiedy
naleĝy podejmowaÊ decyzje dotyczÈce szeregowania. Okazuje siÚ, ĝe istnieje wiele sytuacji,
w których jest potrzebne szeregowanie. Po pierwsze w momencie tworzenia nowego procesu
trzeba podjÈÊ decyzjÚ o tym, czy ma byÊ uruchomiony proces-rodzic, czy proces-dziecko. Poniewaĝ oba procesy sÈ w stanie gotowoĂci, jest to normalna decyzja zwiÈzana z szeregowaniem
i moĝe byÊ podjÚta w dowolny sposób — co oznacza, ĝe program szeregujÈcy moĝe zdecydowaÊ
o uruchomieniu w nastÚpnej kolejnoĂci rodzica lub dziecka.
Po drugie decyzjÚ dotyczÈcÈ szeregowania naleĝy podjÈÊ w momencie, gdy proces koñczy
dziaïanie. Proces, który siÚ zakoñczyï, nie moĝe dïuĝej dziaïaÊ (poniewaĝ juĝ nie istnieje), dlatego trzeba wybraÊ jakiĂ inny proces ze zbioru gotowych procesów. JeĂli ĝaden z procesów nie
jest gotowy, w normalnych warunkach zaczyna dziaïaÊ systemowy proces bezczynnoĂci.
Po trzecie, kiedy proces blokuje wejĂcia-wyjĂcia na semaforze (lub z jakiegoĂ innego powodu),
trzeba wybraÊ inny proces do uruchomienia. Czasami w wyborze moĝe odgrywaÊ rolÚ powód
blokowania. JeĂli np. A jest waĝnym procesem i oczekuje na to, aĝ B wyjdzie ze swojego regionu
krytycznego, zezwolenie procesowi B na dziaïanie w nastÚpnej kolejnoĂci pozwoli mu na opuszczenie swojego regionu krytycznego, a tym samym umoĝliwi dziaïanie procesowi A. Problem
polega jednak na tym, ĝe program szeregujÈcy zwykle nie posiada informacji pozwalajÈcych na
wziÚcie pod uwagÚ tej zaleĝnoĂci.
Wreszcie: decyzjÚ szeregowania procesów trzeba podjÈÊ w momencie wystÈpienia przerwania wejĂcia-wyjĂcia. JeĂli przerwanie pochodzi od urzÈdzenia wejĂcia-wyjĂcia, które zakoñczyïo
pracÚ, niektóre procesy zablokowane w oczekiwaniu na zakoñczenie operacji wejĂcia-wyjĂcia
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mogÈ byÊ teraz gotowe do dziaïania. Do kompetencji programu szeregujÈcego naleĝy decyzja
o tym, czy naleĝy uruchomiÊ proces, który wïaĂnie uzyskaï gotowoĂÊ, ten, który dziaïaï w czasie
wystÈpienia przerwania, czy jakiĂ inny.
JeĂli zegar sprzÚtowy dostarcza okresowych przerwañ z czÚstotliwoĂciÈ 50 lub 60 Hz lub
jakÈĂ innÈ, decyzje szeregowania mogÈ byÊ podejmowane z kaĝdym przerwaniem zegara lub co
k-te przerwanie zegara. Algorytmy szeregowania moĝna podzieliÊ na dwie kategorie, w zaleĝnoĂci od sposobu postÚpowania z przerwaniami zegara. Algorytm szeregowania bez wywïaszczania (ang. nonpreemptive) wybiera proces do uruchomienia, a nastÚpnie pozwala mu dziaïaÊ do
czasu zablokowania (na operacji wejĂcia-wyjĂcia lub w oczekiwaniu na inny proces) albo do
momentu, kiedy proces z wïasnej woli zwolni CPU. Nawet jeĂli proces bÚdzie dziaïaï przez wiele
godzin, nie bÚdzie zmuszony do zawieszenia. W rezultacie podczas przerwañ zegara nie sÈ podejmowane decyzje dotyczÈce szeregowania. Po zakoñczeniu przetwarzania przerwania zegarowego
wznawiany jest proces dziaïajÈcy przed wystÈpieniem przerwania, chyba ĝe wïaĂnie upïynÈï
wymagany czas oczekiwania procesu o wyĝszym priorytecie.
Dla odróĝnienia algorytm szeregowania z wywïaszczaniem (ang. preemptive) wybiera proces
i pozwala mu dziaïaÊ maksymalnie przez ustalony czas. JeĂli na koñcu przydzielonego przedziaïu czasu proces dalej dziaïa, jest zawieszany i program szeregujÈcy wybiera inny proces do
uruchomienia (jeĂli jest dostÚpny). Aby byïa moĝliwa realizacja szeregowania z wywïaszczaniem,
na koñcu przedziaïu czasowego musi nastÈpiÊ przerwanie zegara. DziÚki temu program szeregujÈcy odzyskuje kontrolÚ nad procesorem. JeĂli nie jest dostÚpne przerwanie zegara, jedynÈ opcjÈ
okazuje siÚ szeregowanie bez wywïaszczania.

Kategorie algorytmów szeregowania
Nie powinno byÊ zaskoczeniem, ĝe w róĝnych Ărodowiskach potrzebne sÈ róĝne algorytmy
szeregowania. Sytuacja ta wystÚpuje dlatego, ĝe róĝne obszary aplikacji (i róĝne rodzaje systemów operacyjnych) realizujÈ róĝne cele. Inaczej mówiÈc, programy szeregujÈce dziaïajÈce
w róĝnych systemach powinny stosowaÊ inne kryteria optymalizacji. Warto wyróĝniÊ trzy Ărodowiska:
1. Wsadowe.
2. Interaktywne.
3. Czasu rzeczywistego.
Systemy wsadowe sÈ ciÈgle powszechnie uĝywane w biznesie do wykonywania takich zadañ jak
generowanie list pïac, inwentaryzacje, obliczanie uznañ i obciÈĝeñ, naliczanie odsetek (w bankach), przetwarzanie roszczeñ o odszkodowania (w firmach ubezpieczeniowych) oraz innych
okresowych zadañ. W systemach wsadowych nie ma uĝytkowników, którzy niecierpliwie oczekujÈ przy terminalach na szybkÈ odpowiedě na krótkie ĝÈdanie. W konsekwencji w tych systemach akceptowalne sÈ algorytmy bez wywïaszczania lub algorytmy z wywïaszczaniem o dïugich
przedziaïach czasu dla kaĝdego procesu. Takie podejĂcie zmniejsza liczbÚ przeïÈczeñ procesów,
a tym samym poprawia wydajnoĂÊ. Algorytmy wsadowe sÈ w zasadzie doĂÊ ogólne i czÚsto
stosuje siÚ je równieĝ w innych sytuacjach. W zwiÈzku z tym warto, by przestudiowaïy je takĝe
te osoby, które nie sÈ zwiÈzane z obliczeniami przemysïowymi i komputerami typu mainframe.
W Ărodowiskach, w których sÈ interaktywni uĝytkownicy, wywïaszczanie ma kluczowe znaczenie, aby nie dopuĂciÊ do tego, by jeden proces okupowaï procesor i blokowaï innym dostÚp
do niego. Nawet jeĂli nie ma takiego procesu, który celowo dziaïa w nieskoñczonoĂÊ, jeden proces
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moĝe zablokowaÊ moĝliwoĂÊ dziaïania innym niechcÈcy — z powodu bïÚdu w programie. Wywïaszczanie jest potrzebne w celu zapobiegania takim zachowaniom. Do tej kategorii naleĝÈ równieĝ
serwery, poniewaĝ standardowo obsïugujÈ one wielu (zdalnych) uĝytkowników, którzy — wszyscy — bardzo siÚ spieszÈ. Uĝytkownicy komputerów zawsze siÚ spieszÈ.
W systemach z ograniczeniami czasu rzeczywistego, choÊ moĝe siÚ to wydawaÊ dziwne,
wywïaszczanie czasami nie jest potrzebne. Procesy wiedzÈ bowiem, ĝe nie mogÈ dziaïaÊ przez
dïugi czas, dlatego zwykle wykonujÈ swojÈ pracÚ i szybko siÚ blokujÈ. Róĝnica w porównaniu
z systemami interaktywnymi polega na tym, ĝe w systemach czasu rzeczywistego dziaïajÈ
wyïÈcznie takie programy, których celem jest wspomaganie jednej aplikacji. Systemy interaktywne sÈ ogólnego przeznaczenia i mogÈ w nich dziaïaÊ dowolne programy, które nie tylko ze
sobÈ nie wspóïpracujÈ, ale nawet sÈ wobec siebie zïoĂliwe.

Cele algorytmów szeregowania
Aby zaprojektowaÊ algorytm szeregowania, trzeba wiedzieÊ, jakie cele powinien on speïniaÊ. Niektóre cele zaleĝÈ od Ărodowiska (wsadowe, interaktywne, czasu rzeczywistego), ale niektóre
sÈ poĝÈdane we wszystkich przypadkach. Wybrane zaïoĝenia zestawiono w tabeli 2.8. Poniĝej
omówimy je po kolei.
Tabela 2.8. Wybrane cele algorytmów szeregowania w róĝnych okolicznoĂciach
Wszystkie systemy
SprawiedliwoĂÊ — przydzielanie kaĝdemu procesowi odpowiedniego czasu procesora
Wymuszanie strategii — sprawdzanie, czy jest przestrzegana zamierzona strategia.
Równowaga — dbanie o to, by wszystkie czÚĂci systemu byïy zajÚte.
Systemy wsadowe
PrzepustowoĂÊ — maksymalizacja liczby wykonywanych zadañ na godzinÚ.
Czas cyklu przetwarzania — minimalizacja czasu pomiÚdzy rozpoczÚciem pracy procesu,
a jej zakoñczeniem.
Wykorzystanie procesora — dbanie o ciÈgïÈ zajÚtoĂÊ procesora.
Systemy interaktywne
Czas odpowiedzi — szybka odpowiedě na ĝÈdania.
ProporcjonalnoĂÊ — speïnianie oczekiwañ uĝytkowników.
Systemy czasu rzeczywistego
Dotrzymywanie terminów — unikanie utraty danych.
PrzewidywalnoĂÊ — unikanie degradacji jakoĂci w systemach multimedialnych.

W kaĝdych okolicznoĂciach sprawiedliwoĂÊ ma znaczenie. Porównywalne procesy powinny
uzyskiwaÊ porównywalnÈ obsïugÚ. Przydzielanie jednemu procesowi znacznie wiÚcej czasu procesora niĝ innym nie jest sprawiedliwe. OczywiĂcie róĝne kategorie procesów mogÈ byÊ traktowane róĝnie. Rozwaĝmy procesy kontroli bezpieczeñstwa oraz tworzenia listy pïac w centrum
obliczeniowym reaktora nuklearnego.
W pewnym stopniu ze sprawiedliwoĂciÈ wiÈĝe siÚ dbaïoĂÊ o przestrzeganie przyjÚtych zasad
w systemie. JeĂli lokalna strategia mówi, ĝe procesy kontroli bezpieczeñstwa mogÈ dziaïaÊ wtedy,
kiedy chcÈ, nawet jeĂli lista pïac bÚdzie przygotowana 30 s póěniej, program szeregujÈcy musi
zapewniÊ, aby ta zasada byïa przestrzegana.
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Innym ogólnym celem jest dbanie o to, aby wszystkie elementy systemu byïy zajÚte zawsze,
kiedy to moĝliwe. JeĂli procesor i wszystkie urzÈdzenia wejĂcia-wyjĂcia bÚdÈ dziaïaÊ przez caïy
czas, system wykona wiÚcej pracy na sekundÚ w porównaniu z sytuacjÈ, kiedy niektóre z komponentów pozostajÈ bezczynne. Przykïadowo w systemie wsadowym program szeregujÈcy ma
kontrolÚ nad tym, które zadania bÚdÈ przesïane do pamiÚci w celu uruchomienia. Zaïadowanie
do pamiÚci kilku procesów zorientowanych na procesor razem z kilkoma zorientowanymi na
operacje wejĂcia-wyjĂcia jest lepszym pomysïem niĝ zaïadowanie najpierw wszystkich zadañ
zorientowanych na procesor, a nastÚpnie, kiedy zostanÈ one zakoñczone, zaïadowanie i uruchomienie wszystkich zadañ zorientowanych na wejĂcia-wyjĂcia. W przypadku zastosowania tej
drugiej strategii, jeĂli bÚdÈ dziaïaÊ procesy zorientowane na procesor, wszystkie one bÚdÈ walczyïy
o procesor. W tej sytuacji dysk bÚdzie bezczynny. Kiedy póěniej zostanÈ zaïadowane zadania
zorientowane na operacje wejĂcia-wyjĂcia, bÚdÈ one walczyïy o dysk i procesor pozostanie bezczynny. Lepszym rozwiÈzaniem jest uwaĝne dobranie procesów, tak by dziaïaï caïy system.
Menedĝerowie duĝych centrów obliczeniowych, w których uruchamianych jest wiele zadañ
wsadowych, oceniajÈc wydajnoĂÊ swoich systemów, zazwyczaj biorÈ pod uwagÚ trzy metryki:
przepustowoĂÊ, czas cyklu przetwarzania oraz wykorzystanie procesora. PrzepustowoĂÊ okreĂla
liczbÚ zadañ zrealizowanych przez system w ciÈgu godziny. W koñcu wykonanie 50 zadañ w ciÈgu
godziny jest lepsze od wykonania 40 zadañ w ciÈgu godziny. Czas cyklu przetwarzania to statystycznie Ăredni czas od momentu, kiedy zadanie wsadowe zostanie przekazane do realizacji, do
chwili, kiedy zostanie ono zakoñczone. Parametr ten mierzy, jak dïugo przeciÚtny uĝytkownik
musi czekaÊ na wyniki. W tym przypadku reguïa brzmi: maïe jest piÚkne.
Algorytm szeregowania, który maksymalizuje przepustowoĂÊ, niekoniecznie musi minimalizowaÊ czas cyklu przetwarzania. I tak w przypadku gdy w systemie wystÚpujÈ zadania krótkotrwaïe i dïugotrwaïe, program szeregujÈcy, który zawsze uruchamia krótkotrwaïe zadania i unika
uruchamiania dïugotrwaïych, moĝe osiÈgnÈÊ doskonaïÈ przepustowoĂÊ (wiele krótkotrwaïych
zadañ na godzinÚ), ale kosztem bardzo wysokiego czasu cyklu przetwarzania zadañ dïugotrwaïych. JeĂli zadania krótkotrwaïe bÚdÈ napïywaÊ w staïym tempie, zadania dïugotrwaïe mogÈ
nie dostaÊ szansy na uruchomienie. W ten sposób Ăredni czas cyklu przetwarzania bÚdzie nieskoñczony, a przepustowoĂÊ wysoka.
CzÚsto w systemach wsadowych wykorzystuje siÚ procesor. W rzeczywistoĂci jednak nie
jest to zbyt dobra metryka. Prawdziwe znaczenie ma to, ile zadañ w systemie bÚdzie wykonanych (przepustowoĂÊ) oraz ile czasu zajmie wykonanie zadania przekazanego do obliczeñ (czas
cyklu przetwarzania). Uĝycie wskaěnika wykorzystania procesora jako metryki przypomina
ocenÚ samochodów na podstawie tego, ile obrotów na godzinÚ wykona silnik. Z drugiej strony,
jeĂli wiadomo, kiedy wykorzystanie procesora zbliĝa siÚ do 100%, wiadomo teĝ, kiedy naleĝy
pomyĂleÊ o dodatkowej mocy obliczeniowej.
Dla systemów interaktywnych stosuje siÚ inne cele. Najwaĝniejszym jest minimalizacja czasu
odpowiedzi — czyli czasu od wydania polecenia do otrzymania wyników. W komputerze osobistym,
w którym dziaïa proces drugoplanowy (np. czytajÈcy i zapisujÈcy wiadomoĂci e-mail z sieci),
ĝÈdanie uĝytkownika uruchomienia programu lub otwarcia pliku powinno mieÊ pierwszeñstwo
przed zadaniem drugoplanowym. Udzielenie pierwszeñstwa wszystkim interaktywnym ĝÈdaniom bÚdzie poostrzegane jako dobra obsïuga.
W pewnym stopniu powiÈzana z czasem odpowiedzi jest metryka, którÈ moĝna by nazwaÊ
proporcjonalnoĂciÈ. Uĝytkownicy majÈ wewnÚtrzne poczucie (czÚsto nieprawidïowe) tego, ile
powinna zajÈÊ okreĂlona operacja. Kiedy ĝÈdanie postrzegane jako zïoĝone zajmuje duĝo czasu,
uĝytkownicy to akceptujÈ, ale jeĂli zadanie uwaĝane za proste zajmuje duĝo czasu, irytujÈ siÚ.
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JeĂli np. po klikniÚciu ikony, która uruchamia operacjÚ wgrania pliku wideo o rozmiarze 500 MB
na serwer w chmurze, zadanie zostaje wykonane po 60 s, uĝytkownik najprawdopodobniej zaakceptuje to jako obowiÈzujÈcy fakt, poniewaĝ nie spodziewa siÚ, ĝe operacja przesyïania na serwer
zajmie 5 s. Wie, ĝe to musi potrwaÊ.
Z drugiej strony, jeĂli uĝytkownik klika ikonÚ operacji przerwania poïÈczenia z chmurÈ po
przesïaniu pliku wideo, ma zupeïnie odmienne oczekiwania. Jeĝeli operacja nie zakoñczy siÚ po
30 s, uĝytkownik bÚdzie coĂ mruczaï pod nosem, natomiast po 60 s bÚdzie miaï pianÚ na ustach.
Takie zachowanie wynika z powszechnej opinii uĝytkowników, ĝe wysyïanie duĝej iloĂci danych
powinno zajÈÊ wiÚcej czasu niĝ zwykïe przerwanie poïÈczenia. W niektórych przypadkach (takich
jak ten) program szeregujÈcy nie moĝe nic zrobiÊ z czasem odpowiedzi. Czasami jednak moĝe,
zwïaszcza kiedy opóěnienie wynika z przyjÚcia niewïaĂciwej kolejnoĂci procesów.
Systemy czasu rzeczywistego charakteryzujÈ siÚ innymi wïaĂciwoĂciami niĝ systemy interaktywne, dlatego program szeregujÈcy musi speïniaÊ inne cele. CzÚsto sÈ one charakteryzowane
przez Ăcisïe terminy, które muszÈ, albo co najmniej powinny, byÊ dotrzymane. JeĂli np. komputer steruje urzÈdzeniem, które generuje dane w staïym tempie, to niepowodzenie uruchomienia procesu zbierania danych na czas moĝe skutkowaÊ utratÈ danych. Tak wiÚc najwaĝniejszym
wymaganiem w systemach czasu rzeczywistego jest dotrzymanie wszystkich (lub wiÚkszoĂci)
terminów.
W niektórych systemach czasu rzeczywistego, zwïaszcza tych, które wykorzystujÈ multimedia, waĝna jest przewidywalnoĂÊ. Niedotrzymanie jednego z terminów nie ma kluczowego
znaczenia, ale jeĂli proces obsïugi děwiÚku dziaïa nieprawidïowo, jakoĂÊ děwiÚku gwaïtownie siÚ
pogorszy. Wideo równieĝ jest problemem, ale ucho jest znacznie czulsze na znieksztaïcenia niĝ
oko. Aby uniknÈÊ tego problemu, szeregowanie procesów musi byÊ przewidywalne i regularne.
Algorytmy szeregowania w systemach wsadowych i interaktywnych przeanalizujemy w tym
rozdziale. Zagadnienia szeregowania procesów w systemach czasu rzeczywistego nie zostaïy
omówione w tym rozdziale. SÈ jednak opisane w ramach dodatku dotyczÈcego multimedialnych
systemów operacyjnych znajdujÈcego siÚ na koñcu ksiÈĝki.

2.4.2. Szeregowanie w systemach wsadowych
Teraz nadszedï czas, by przejĂÊ od ogólnych problemów szeregowania do specyficznych algorytmów. W tym punkcie zajmiemy siÚ algorytmami wykorzystywanymi w systemach wsadowych. W dalszych punktach omówimy systemy interaktywne i systemy czasu rzeczywistego.
Warto zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe niektóre algorytmy sÈ wykorzystywane zarówno w systemach
wsadowych, jak i w systemach interaktywnych. Algorytmy te przeanalizujemy póěniej.

Pierwszy zgïoszony, pierwszy obsïuĝony
Najprostszym ze wszystkich algorytmów szeregowania jest algorytm bez wywïaszczania pierwszy
zgïoszony, pierwszy obsïuĝony (ang. first come, first served). W przypadku zastosowania tego algorytmu procesy otrzymujÈ procesor w kolejnoĂci, w jakiej go ĝÈdajÈ. Ogólnie rzecz biorÈc, jest
jedna kolejka gotowych procesów. Kiedy pierwsze zadanie nadejdzie do systemu z zewnÈtrz,
jest natychmiast uruchamiane i moĝe dziaïaÊ tak dïugo, jak chce. Nie zostanie przerwane dlatego,
ĝe dziaïaïo zbyt dïugo. W miarÚ jak nadchodzÈ kolejne zadania, sÈ one umieszczane na koñcu
kolejki. Kiedy dziaïajÈcy proces siÚ zablokuje, w nastÚpnej kolejnoĂci uruchamiany jest pierwszy
proces z kolejki. Kiedy zablokowany proces uzyska gotowoĂÊ, jest on umieszczany na koñcu
kolejki, tak jak zadanie, które dopiero nadeszïo — za wszystkimi oczekujÈcymi procesami.
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WielkÈ zaletÈ tego algorytmu jest to, ĝe ïatwo go zrozumieÊ i równie ïatwo zaprogramowaÊ.
Jest on równieĝ sprawiedliwy w takim samym sensie, jak sprawiedliwa jest sprzedaĝ nowiutkich
iPhone’ów osobom, które chcÈ staÊ w kolejce od drugiej w nocy. W przypadku zastosowania
tego algorytmu do przechowywania wszystkich gotowych procesów wykorzystywana jest jednokierunkowa lista. Wybranie procesu do uruchomienia wymaga usuniÚcia jednego procesu
z poczÈtku kolejki. Dodanie nowego procesu lub niezablokowanego procesu wymaga doïÈczenia
go na koniec kolejki. Czy moĝe byÊ coĂ prostszego do zrozumienia i zaimplementowania?
Niestety, algorytm pierwszy zgïoszony, pierwszy obsïuĝony ma równieĝ istotnÈ wadÚ. PrzypuĂÊmy, ĝe w systemie jest jeden proces zorientowany na procesor, który jednorazowo dziaïa
przez 1 s, oraz wiele procesów zorientowanych na operacje wejĂcia-wyjĂcia, które zuĝywajÈ
maïo czasu procesora, ale kaĝdy z nich podczas realizacji musi wykonaÊ 1000 odczytów dysku.
Proces zorientowany na obliczenia dziaïa przez 1 s, a nastÚpnie czyta blok danych z dysku. Teraz
zaczynajÈ po kolei dziaïaÊ wszystkie procesy wejĂcia-wyjĂcia, odczytujÈc dane z dysku. Kiedy
proces zorientowany na obliczenia otrzyma ĝÈdany blok danych z dysku, zostanie uruchomiony
na kolejnÈ sekundÚ, a za nim, w bezpoĂrednim nastÚpstwie, zostanÈ uruchomione wszystkie
procesy zorientowane na operacje wejĂcia-wyjĂcia.
W efekcie koñcowym kaĝdy z procesów zorientowanych na wejĂcia-wyjĂcia bÚdzie czytaï 1 blok
na sekundÚ, a zatem jego wykonanie zajmie 1000 s. W przypadku zastosowania algorytmu szeregowania, który wywïaszczaïby proces zorientowany na procesor co 10 ms, realizacja procesów zorientowanych na wejĂcia-wyjĂcia zajÚïaby 10 s zamiast 1000 s, a spowolnienie procesu
zorientowanego na obliczenia nie byïoby zbyt duĝe.

Najpierw najkrótsze zadanie
Przyjrzyjmy siÚ teraz innemu algorytmowi bez wywïaszczania, stosowanemu w systemach wsadowych, w którym przyjmuje siÚ, ĝe czasy dziaïania procesów sÈ z góry znane. Przykïadowo
w firmie ubezpieczeniowej moĝna dosyÊ dokïadnie przewidzieÊ, ile czasu zajmie przetworzenie
paczki 1000 ĝÈdañ odszkodowania, poniewaĝ podobne operacje sÈ wykonywane codziennie.
Kiedy w kolejce wejĂciowej jest do uruchomienia kilka zadañ równych co do waĝnoĂci, program
szeregujÈcy najpierw wybiera zadanie krótsze. Spójrzmy na rysunek 2.19. Mamy na nim zadania A, B, C i D o czasach dziaïania odpowiednio 8, 4, 4 i 4 min. Przy uruchomieniu ich w tej
kolejnoĂci czas cyklu przetwarzania dla procesu A wynosi 8 min, dla procesu B — 12 min, dla
procesu C — 16 min, a dla procesu D — 20 min, co daje ĂredniÈ 14 min.

Rysunek 2.19. Przykïad algorytmu szeregowania: najpierw krótsze zadania; (a) uruchamianie
zadañ w kolejnoĂci pierwotnej; (b) uruchamianie zadañ wedïug zasady „najpierw krótsze zadanie”

Rozwaĝmy teraz uruchomienie tych czterech zadañ z wykorzystaniem algorytmu „najpierw najkrótsze zadanie”, tak jak pokazano na rysunku 2.19(b). Czasy cyklu przetwarzania
wynoszÈ teraz 4, 8, 12 i 20 min, co daje ĂredniÈ 11 min. OptymalnoĂÊ algorytmu „najpierw najkrótsze zadanie” moĝna udowodniÊ. Rozwaĝmy przypadek czterech zadañ o czasach dziaïania
odpowiednio a, b, c i d. Pierwsze zadanie koñczy siÚ w czasie a, drugie w czasie a+b itd. ¥redni
czas cyklu przetwarzania wynosi (4a+3b+2c+d)/4. Jest oczywiste, ĝe skïadnik a ma wiÚkszy
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udziaï w Ăredniej niĝ pozostaïe czasy, zatem powinno to byÊ najkrótsze zadanie, póěniej b, nastÚpnie c i na koniec d — zadanie najdïuĝsze, które ma wpïyw tylko na wïasny czas cyklu przetwarzania. To samo rozumowanie moĝna zastosowaÊ do dowolnej liczby zadañ.
Warto dodaÊ, ĝe algorytm „najpierw najkrótsze zadanie” jest optymalny tylko wtedy, kiedy
wszystkie zadania sÈ dostÚpne jednoczeĂnie. W roli kontrprzykïadu rozwaĝmy piÚÊ zadañ, od A
do E, o czasach dziaïania odpowiednio 2, 4, 1, 1 i 1. Ich czasy nadejĂcia to 0, 0, 3, 3 i 3. PoczÈtkowo mogÈ byÊ wybrane tylko zadania A lub B, poniewaĝ inne zadania jeszcze nie dotarïy.
Przy uĝyciu algorytmu „najpierw najkrótsze zadanie” bÚdziemy uruchamiaÊ zadania w kolejnoĂci
A, B, C, D, E — co daje ĂredniÈ oczekiwania 4,6 s. Natomiast uruchomienie ich w kolejnoĂci B,
C, D, E, A daje ĂredniÈ oczekiwania wynoszÈcÈ 4,4 s.

NastÚpny proces o najkrótszym pozostaïym czasie dziaïania
OdmianÈ algorytmu „najpierw najkrótsze zadanie” z wywïaszczaniem jest algorytm „nastÚpny
proces o najkrótszym pozostaïym czasie dziaïania”. W przypadku uĝycia tego algorytmu program
szeregujÈcy zawsze wybiera proces, którego pozostaïy czas dziaïania jest najkrótszy. W tym
przypadku czas dziaïania równieĝ musi byÊ znany z góry. Kiedy nadejdzie nastÚpne zadanie, caïkowity czas jego dziaïania jest porównywany z pozostaïym czasem dziaïania bieĝÈcego procesu.
JeĂli nowe zadanie wymaga mniej czasu do zakoñczenia niĝ bieĝÈcy proces, jest on zawieszany,
a program szeregujÈcy uruchamia nowe zadanie. Ten schemat umoĝliwia uzyskanie dobrej obsïugi
przez nowe, krótkie zadania.

2.4.3. Szeregowanie w systemach interaktywnych
W tym punkcie przyjrzymy siÚ wybranym algorytmom, które moĝna wykorzystaÊ w systemach
interaktywnych. SÈ one powszechne w komputerach osobistych, serwerach, a takĝe innych
rodzajach komputerów.

Szeregowanie cykliczne
Jednym z najstarszych, najprostszych, najbardziej sprawiedliwych i najczÚĂciej uĝywanych algorytmów szeregowania jest szeregowanie cykliczne. Kaĝdemu procesowi jest przydzielany przedziaï czasu, nazywany kwantem, podczas którego proces moĝe dziaïaÊ. JeĂli po zakoñczeniu
kwantu proces dalej dziaïa, procesor jest wywïaszczany i przekazywany do innego procesu. Jeĝeli
proces zablokowaï siÚ lub zakoñczyï, zanim upïynÈï kwant, nastÚpuje przeïÈczenie procesora.
Cykliczny algorytm szeregowania jest ïatwy do zaimplementowania. Program szeregujÈcy musi
jedynie utrzymywaÊ listÚ procesów do uruchomienia, podobnÈ do pokazanej na rysunku 2.20. Kiedy
proces wykorzysta swój kwant, jest umieszczany na koñcu listy, co pokazano na rysunku 2.20(b).

Rysunek 2.20. Szeregowanie cykliczne: (a) lista procesów do uruchomienia; (b) lista procesów
do uruchomienia po tym, jak proces B wykorzystaï swój kwant
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Jedynym interesujÈcym problemem w cyklicznym algorytmie szeregowania jest dïugoĂÊ
kwantu. PrzeïÈczenie z jednego procesu do innego wymaga okreĂlonego czasu na wykonanie
zadañ administracyjnych — zapisanie i zaïadowanie rejestrów i mapy pamiÚci, aktualizacji róĝnych tabel i list, opróĝnienie i ponowne zaïadowanie pamiÚci podrÚcznej itp. Zaïóĝmy, ĝe to przeïÈczenie procesów lub przeïÈczenie kontekstu, jak siÚ je czasami nazywa, zajmuje 1 ms i obejmuje
takie zadania, jak przeïÈczenie map pamiÚci, opróĝnienie i ponowne zaïadowanie pamiÚci cache itp.
Zaïóĝmy takĝe, ĝe dïugoĂÊ kwantu ustawiono na 4 ms. Przy tych parametrach po 4 ms uĝytecznej pracy procesor bÚdzie musiaï poĂwiÚciÊ (a tym samym zmarnowaÊ) 1 ms na przeïÈczanie procesów. Tak wiÚc 20% czasu procesora zostanie teraz zmarnowanych na zadania administracyjne. WartoĂÊ ta jest oczywiĂcie zbyt duĝa.
W celu poprawy wydajnoĂci procesora moĝemy ustawiÊ kwant na przykïadowo 100 ms. Teraz
zmarnotrawiony czas wynosi tylko 1%. Zastanówmy siÚ jednak, co siÚ stanie w systemie serwera, jeĂli 50 ĝÈdañ nadejdzie w ciÈgu bardzo krótkiego czasu i bÚdÈ one miaïy bardzo róĝne
wymagania w zakresie procesora. Na liĂcie procesów do uruchomienia zostanie umieszczonych piÚÊdziesiÈt procesów. JeĂli procesor bÚdzie bezczynny, pierwszy proces uruchomi siÚ
natychmiast, drugi nie bÚdzie mógï siÚ uruchomiÊ wczeĂniej niĝ za 100 ms itd. Ostatni, przy
zaïoĝeniu, ĝe wszystkie poprzednie w peïni wykorzystaïy swoje kwanty, moĝe byÊ zmuszony
do oczekiwania na swojÈ szansÚ przez 5 s. WiÚkszoĂÊ uĝytkowników odczuje 5-sekundowÈ odpowiedě na krótkie polecenie jako bardzo powolnÈ. Sytuacja ta jest szczególnie zïa, jeĂli niektóre
ĝÈdania umieszczone w pobliĝu koñca kolejki wymagajÈ zaledwie kilku milisekund czasu procesora. Przy krótkim czasie kwantu otrzymaïyby one lepszÈ obsïugÚ.
JeĂli z kolei kwant zostanie ustawiony na dïuĝszÈ wartoĂÊ od Ăredniego czasu wykorzystania
procesora, wywïaszczanie nie bÚdzie wykonywane zbyt czÚsto. Zamiast tego wiÚkszoĂÊ procesów bÚdzie wykonywaïa operacjÚ blokowania, zanim upïynie kwant, co spowoduje przeïÈczenie
procesu. Wyeliminowanie wywïaszczania poprawia wydajnoĂÊ, poniewaĝ przeïÈczanie procesów
zachodzi tylko wtedy, gdy jest logicznie konieczne — czyli kiedy proces siÚ zablokuje i nie moĝe
kontynuowaÊ dziaïania.
KonkluzjÚ moĝna sformuïowaÊ w nastÚpujÈcy sposób: ustawienie kwantu na zbyt niskÈ wartoĂÊ powoduje zbyt wiele przeïÈczeñ procesów i obniĝa wydajnoĂÊ procesora, ale ustawienie go
na zbyt wysokÈ wartoĂÊ moĝe przyczyniÊ siÚ do wydïuĝenia odpowiedzi na krótkie, interaktywne
ĝÈdania. RozsÈdnym kompromisem jest czÚsto kwant o czasie trwania 20 – 50 ms.

Szeregowanie bazujÈce na priorytetach
Przy szeregowaniu cyklicznym przyjmuje siÚ niejawne zaïoĝenie, ĝe wszystkie procesy sÈ jednakowo waĝne. Osoby, które posiadajÈ i wykorzystujÈ komputery wielodostÚpne, czÚsto majÈ
odmienne poglÈdy na tÚ kwestiÚ. Przykïadowo na wyĝszej uczelni moĝe obowiÈzywaÊ hierarchia,
wedïug której najpierw sÈ obsïugiwane ĝÈdania dziekana, póěniej profesorów, nastÚpnie sekretarek, woěnych i na koñcu studentów. KoniecznoĂÊ brania pod uwagÚ czynników zewnÚtrznych
prowadzi do szeregowania wedïug priorytetów. Podstawowa idea jest prosta: kaĝdemu procesowi
jest przydzielany priorytet, a program szeregujÈcy zezwala na dziaïanie procesowi o najwyĝszym
priorytecie.
Nawet w komputerze PC, który ma jednego wïaĂciciela, moĝe byÊ wiele procesów waĝniejszych niĝ inne. I tak procesowi demonowi, który w tle wysyïa pocztÚ elektronicznÈ, powinien
byÊ przydzielony niĝszy priorytet niĝ procesowi wyĂwietlajÈcemu w czasie rzeczywistym film.
Aby nie dopuĂciÊ do tego, by procesy o wysokich priorytetach dziaïaïy w nieskoñczonoĂÊ,
program szeregujÈcy moĝe zmniejszaÊ priorytet dziaïajÈcych procesów wraz z kaĝdym cyklem
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zegara. JeĂli dziaïanie to spowoduje obniĝenie priorytetu poniĝej priorytetu nastÚpnego w kolejnoĂci procesu, nastÚpuje przeïÈczenie procesów. Alternatywnie kaĝdemu procesowi moĝe byÊ
przydzielony maksymalny kwant czasu, przez który moĝe on dziaïaÊ. Kiedy ten kwant zostanie
wykorzystany, szansÚ na dziaïanie otrzymuje nastÚpny proces w kolejnoĂci priorytetów.
Priorytety mogÈ byÊ przypisywane procesom w sposób statyczny lub dynamiczny. W komputerze wojskowym procesy uruchamiane przez generaïów mogÈ mieÊ poczÈtkowy priorytet 100,
procesy uruchamiane przez puïkowników — 90, majorów — 80, kapitanów — 70, poruczników — 60 itd. Alternatywnie w komercyjnym centrum obliczeniowym zadania o wysokim priorytecie mogÈ kosztowaÊ 100 dolarów na godzinÚ, o Ărednim priorytecie — 75 dolarów na godzinÚ,
natomiast zadania o niskim priorytecie — 50 dolarów na godzinÚ. W systemie UNIX istnieje
polecenie nice, które pozwala uĝytkownikowi dobrowolnie obniĝyÊ priorytet swojego procesu,
aby wykazaÊ siÚ uprzejmoĂciÈ w odniesieniu do innych uĝytkowników. Nikt nigdy go nie uĝyï.
System moĝe takĝe przydzielaÊ priorytety dynamicznie w celu osiÈgniÚcia okreĂlonych
celów. Niektóre procesy np. sÈ ĂciĂle zorientowane na operacje wejĂcia-wyjĂcia i przez wiÚkszoĂÊ
czasu oczekujÈ na zakoñczenie wykonywania operacji wejĂcia-wyjĂcia. Za kaĝdym razem, kiedy
taki proces chce uzyskaÊ dostÚp do procesora, powinien go otrzymaÊ natychmiast. DziÚki temu
bÚdzie on mógï uruchomiÊ swoje nastÚpne ĝÈdanie wejĂcia-wyjĂcia, które bÚdzie realizowane
równolegle z innym procesem wykonujÈcym obliczenia. Zmuszanie procesu zorientowanego
na wejĂcia-wyjĂcia na dïugotrwaïe oczekiwanie na procesor bÚdzie oznaczaïo, ĝe niepotrzebnie
zajmie on pamiÚÊ przez dïugi czas. Prosty algorytm zapewniajÈcy dobrÈ obsïugÚ dla procesów
zorientowanych na wejĂcia-wyjĂcia polega na ustawieniu priorytetu na wartoĂÊ 1/f, gdzie f
oznacza fragment ostatniego kwantu wykorzystanego przez proces. Proces, który wykorzystaï
tylko 1 ms z kwantu o dïugoĂci 50 ms, otrzymuje priorytet 50, proces, który przed zablokowaniem dziaïaï 25 ms, otrzymaïby priorytet 2, natomiast proces, który wykorzystaï caïy kwant,
otrzymuje priorytet 1.
CzÚsto wygodne jest pogrupowanie procesów na klasy priorytetów i wykorzystanie szeregowania bazujÈcego na priorytetach pomiÚdzy klasami przy zastosowaniu szeregowania cyklicznego w obrÚbie kaĝdej z klas. Na rysunku 2.21 pokazano system z czterema klasami priorytetów. Algorytm szeregowania jest nastÚpujÈcy: o ile istniejÈ procesy moĝliwe do uruchomienia
w 4. klasie priorytetów, naleĝy uruchomiÊ po jednym w kaĝdym kwancie w sposób cykliczny i nie
przejmowaÊ siÚ niĝszymi klasami priorytetów. JeĂli 4. klasa priorytetów jest pusta, uruchamiamy cyklicznie procesy klasy 3. JeĂli zarówno klasa 4., jak i 3. sÈ puste, to cyklicznie sÈ uruchamiane procesy klasy 2. itd. JeĂli priorytety nie bÚdÈ czasami korygowane, procesy o niĝszych
priorytetach mogÈ nie dostaÊ szansy na dziaïanie.

Rysunek 2.21. Algorytm szeregowania z czterema klasami priorytetów
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Wielokrotne kolejki
Jednym z pierwszych systemów, w których zastosowano program szeregujÈcy z wykorzystaniem priorytetów, byï zbudowany w MIT system CTSS (Compatible Time Sharing System)
dziaïajÈcy na komputerze IBM 7094 [Corbató et al., 1962]. W systemie CTSS problemem byïo
bardzo powolne przeïÈczanie procesów, poniewaĝ komputer 7094 mógï przechowywaÊ w pamiÚci
tylko jeden proces. Kaĝde przeïÈczenie oznaczaïo zapisanie bieĝÈcego procesu na dysk i odczytanie nowego z dysku. Projektanci systemu CTSS szybko doszli do wniosku, ĝe wydajniejszym
rozwiÈzaniem bÚdzie przydzielenie procesom zorientowanym na obliczenia wiÚkszego kwantu
co jakiĂ czas niĝ czÚste przydzielanie im krótkich kwantów. Z drugiej strony przydzielenie duĝych
kwantów wszystkim procesom oznaczaïoby dïugie czasy odpowiedzi (o czym przekonaliĂmy
siÚ wczeĂniej). PrzyjÚto rozwiÈzanie polegajÈce na skonfigurowaniu klas priorytetów. Procesy
naleĝÈce do najwyĝszej klasy dziaïaïy przez jeden kwant. Procesy naleĝÈce do kolejnej klasy
w hierarchii dziaïaïy przez dwa kwanty. Procesy naleĝÈce do kolejnej klasy dziaïaïy przez cztery
kwanty itd. Zawsze, gdy proces wykorzystaï wszystkie kwanty, które zostaïy do niego przydzielone, byï przenoszony w dóï o jednÈ klasÚ.
Dla przykïadu rozwaĝmy proces, który musiaï realizowaÊ obliczenia przez 100 kwantów.
PoczÈtkowo otrzyma jeden kwant, a nastÚpnie zostanie przeniesiony na dysk. NastÚpnym razem
otrzyma dwa kwanty, po których zostanie przeniesiony na dysk. W kolejnych uruchomieniach
uzyska 4, 8, 16, 32 i 64 kwanty, chociaĝ do zakoñczenia pracy potrzeba bÚdzie tylko 37 z przydzielonych 64 kwantów. Potrzebne byïoby tylko 7 przesuniÚÊ procesu pomiÚdzy pamiÚciÈ a dyskiem (wïÈcznie z poczÈtkowym zaïadowaniem) zamiast 100 w przypadku klasycznego algorytmu cyklicznego. Co wiÚcej, w miarÚ jak proces wchodzi coraz gïÚbiej w kolejki priorytetów,
dziaïa coraz rzadziej. DziÚki temu procesor moĝe byÊ przydzielany krótkim, interaktywnym
procesom.
Niĝej opisanÈ strategiÚ zastosowano, aby zapobiec sytuacji, w której proces potrzebujÈcy
dziaïaÊ przez dïugi czas przy pierwszym uruchomieniu, a potem zmieniajÈcy siÚ w proces interaktywny, nie byï zablokowany na zawsze. Kaĝdorazowe wciĂniÚcie na terminalu znaku powrotu
karetki (klawisza Enter) powoduje przeniesienie procesu naleĝÈcego do tego terminala do najwyĝszej klasy priorytetów z zaïoĝeniem, ĝe proces ten przeksztaïci siÚ w interaktywny. Pewnego dnia uĝytkownik procesu mocno zorientowanego na obliczenia odkryï, ĝe siedzenie przy
terminalu i losowe wciskanie klawisza Enter znaczÈco poprawia czasy odpowiedzi. O swoim
odkryciu opowiedziaï kolegom. Oni z kolei opowiedzieli swoim kolegom. Jaki jest moraï tej
historii? RozwiÈzanie problemu w praktyce jest znacznie trudniejsze od opracowania zasady
jego rozwiÈzania.

NastÚpny najkrótszy proces
Poniewaĝ algorytm „najpierw najkrótsze zadanie” zawsze generuje minimalny czas odpowiedzi
dla systemów wsadowych, byïoby dobrze, gdyby moĝna go byïo równieĝ wykorzystaÊ w systemach interaktywnych. Do pewnego stopnia moĝna to zrobiÊ. Procesy interaktywne, ogólnie
rzecz biorÈc, dziaïajÈ wedïug schematu: oczekiwanie na polecenie, wykonanie polecenia, oczekiwanie na polecenie, wykonanie polecenia itd. JeĂli uznamy wykonywanie kaĝdego zadania za
oddzielne „zadanie”, to bÚdziemy mogli zminimalizowaÊ ogólny czas odpowiedzi poprzez uruchomienie najkrótszego zadania w pierwszej kolejnoĂci. Jedynym problemem jest okreĂlenie,
który z procesów do uruchomienia jest tym najkrótszym.
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Jedno z podejĂÊ polega na oszacowaniu na podstawie dziaïania w przeszïoĂci i uruchomieniu
procesu o najkrótszym szacowanym czasie dziaïania. Zaïóĝmy, ĝe szacowany czas na wykonanie
polecenia dla pewnego terminala wynosi T0. PrzypuĂÊmy takĝe, ĝe czas nastÚpnego uruchomienia zmierzono jako T1. Moĝemy zaktualizowaÊ naszÈ ocenÚ poprzez obliczenie sumy waĝonej
tych dwóch liczb — tzn. aT0+(1Řa)T1. DziÚki odpowiedniemu wybraniu parametru a moĝemy
zdecydowaÊ, czy proces szacowania powinien szybko zapomnieÊ przeszïe uruchomienia, czy
ma je pamiÚtaÊ przez dïugi czas. Przy a = 1/2 otrzymujemy nastÚpujÈce kolejne oszacowania:
T0, T0/2+T1/2, T0/4+T1/4+T2/2, T0/8+T1/8+T2/4+T3/2
Po trzech nowych uruchomieniach waga T0 w nowym oszacowaniu spadïa do 1/8.
TechnikÚ szacowania nastÚpnej wartoĂci w szeregu na podstawie Ăredniej waĝonej bieĝÈcej
zmierzonej wartoĂci i poprzedniego oszacowania czasami okreĂla siÚ terminem starzenie. TÚ
technikÚ stosuje siÚ w wielu sytuacjach, w których naleĝy przewidzieÊ wynik na podstawie
poprzednich wartoĂci. Starzenie jest szczególnie ïatwe do zaimplementowania, kiedy a = 1/2.
Trzeba jedynie dodaÊ nowÈ wartoĂÊ do bieĝÈcego oszacowania i podzieliÊ sumÚ przez 2 (poprzez
przesuniÚcie w prawo o 1 bit).

Szeregowanie gwarantowane
Caïkowicie inne podejĂcie do szeregowania polega na zïoĝeniu uĝytkownikom obietnic dotyczÈcych wydajnoĂci, a nastÚpnie speïnienie ich. Jedna z obietnic, którÈ moĝna realistycznie zïoĝyÊ
i ïatwo dotrzymaÊ, jest nastÚpujÈca: jeĂli jest n uĝytkowników zalogowanych podczas pracy,
kaĝdy z nich otrzyma 1/n mocy procesora. Na podobnej zasadzie w systemie z jednym uĝytkownikiem, gdy dziaïa n równoprawnych procesów, kaĝdy z nich powinien otrzymaÊ 1/n cykli
procesora. Algorytm ten wydaje siÚ sprawiedliwy.
Aby dotrzymaÊ tej obietnicy, system musi ĂledziÊ, ile czasu procesora miaï kaĝdy z procesów od momentu utworzenia. NastÚpnie oblicza czas procesora, do jakiego kaĝdy z procesów
jest uprawniony — w tym celu dzieli czas, jaki upïynÈï od utworzenia przez n. Wspóïczynnik 0,5
oznacza, ĝe proces otrzymaï tylko poïowÚ z tego, co powinien byï dostaÊ, natomiast wspóïczynnik 2,0 oznacza, ĝe proces otrzymaï dwa razy wiÚcej niĝ to, do czego byï uprawniony. NastÚpnie program szeregujÈcy uruchamia proces z najniĝszym wspóïczynnikiem do czasu, kiedy
wspóïczynnik wzroĂnie powyĝej jego najbliĝszego konkurenta. Proces speïniajÈcy ten warunek
jest uruchamiany jako nastÚpny.

Szeregowanie loteryjne
O ile skïadanie obietnic uĝytkownikom, a nastÚpnie ich dotrzymywanie jest dobrym pomysïem, o tyle odpowiadajÈcy temu algorytm jest trudny do zaimplementowania. Moĝna jednak
uĝyÊ innego algorytmu i uzyskaÊ podobnie przewidywalne wyniki przy znacznie prostszej implementacji. Algorytm ten nazywa siÚ szeregowaniem loteryjnym [Waldspurger i Weihl, 1994].
Podstawowa idea polega na przydzieleniu procesom biletów loteryjnych na róĝne zasoby
systemowe, takie jak czas procesora. Zawsze, kiedy ma byÊ podjÚta decyzja dotyczÈca szeregowania, wybierany jest losowo bilet loteryjny, a zasób otrzymuje proces bÚdÈcy w posiadaniu
tego biletu. W przypadku szeregowania procesora system moĝe przeprowadzaÊ losowanie 50 razy
na sekundÚ i w nagrodÚ przydzielaÊ zwyciÚzcy 20 ms czasu procesora.
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Sparafrazujmy powiedzenie George’a Orwella: „Wszystkie procesy sÈ równe, ale niektóre
procesy sÈ bardziej równe”. Waĝniejszym procesom moĝna przydzieliÊ dodatkowe bilety i w ten
sposób zwiÚkszaÊ ich szanse na zwyciÚstwo. JeĂli w grze jest 100 biletów, a jeden proces ma
ich 20, to ma 20% szans zwyciÚstwa w kaĝdej loterii. W dïuĝszej perspektywie proces ten
otrzyma okoïo 20% czasu procesora. W odróĝnieniu od szeregowania w oparciu o priorytety,
gdy bardzo trudno stwierdziÊ, co wïaĂciwie oznacza priorytet 40, w tym przypadku reguïa jest
czytelna: proces posiadajÈcy procent f biletów otrzyma mniej wiÚcej procent f wybranego zasobu.
Szeregowanie loteryjne ma kilka interesujÈcych wïaĂciwoĂci. JeĂli np. w grze pojawi siÚ nowy
proces, któremu bÚdzie przydzielona pewna pula biletów, to w nastÚpnej loterii uzyska on szanse
zwyciÚstwa proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie biletów. Inaczej mówiÈc, szeregowanie loteryjne jest bardzo czuïe.
WspóïpracujÈce ze sobÈ procesy mogÈ wymieniaÊ miÚdzy sobÈ bilety. JeĂli np. proces klienta
wyĂle komunikat do procesu serwera, a nastÚpnie siÚ zablokuje, moĝe przekazaÊ wszystkie
swoje bilety serwerowi i w ten sposób zwiÚkszyÊ szanse na to, by serwer uruchomiï siÚ jako
nastÚpny. Kiedy serwer zakoñczy pracÚ, zwraca bilety, dziÚki czemu klient moĝe wznowiÊ dziaïanie. W rzeczywistoĂci, jeĂli nie ma klientów, serwery w ogóle nie potrzebujÈ biletów.
Szeregowanie loteryjne moĝna wykorzystaÊ do rozwiÈzywania problemów, które trudno
rozwiÈzaÊ innymi metodami. Jednym z przykïadów jest serwer wideo, w którym kilka procesów dostarcza strumienie wideo swoim klientom, ale z róĝnymi szybkoĂciami odĂwieĝania.
Zaïóĝmy, ĝe procesy potrzebujÈ ramek z szybkoĂciÈ 10, 20 i 25 ramek/s. DziÚki przydzieleniu
tym procesom odpowiednio 10, 20 i 25 biletów automatycznie uzyskamy podziaï procesora
w przybliĝeniu we wïaĂciwej proporcji, tzn. 10:20:25.

Sprawiedliwe szeregowanie
Do tej pory zakïadaliĂmy, ĝe kaĝdy proces jest szeregowany „na wïasny rachunek”, bez wzglÚdu
na to, kto jest jego wïaĂcicielem. W rezultacie, jeĂli uĝytkownik nr 1 uruchomiï 9 procesów,
a uĝytkownik nr 2 tylko 1 proces, to przy szeregowaniu cyklicznym lub przy równych priorytetach, uĝytkownik 1 otrzymaïby 90% czasu procesora, a uĝytkownik 2 tylko 10%.
Aby zabezpieczyÊ siÚ przed takÈ sytuacjÈ, niektóre algorytmy szeregowania przed dokonaniem przydziaïu uwzglÚdniajÈ, do kogo naleĝy proces. W tym modelu kaĝdemu uĝytkownikowi
przydzielany jest pewien fragment czasu procesora, a program szeregujÈcy wybiera procesy
w taki sposób, aby ten podziaï zostaï uwzglÚdniony. Tak wiÚc, jeĂli kaĝdemu z dwóch uĝytkowników obiecano po 50% czasu procesora, to kaĝdy po tyle otrzyma, niezaleĝnie od tego, ile uruchomili procesów.
Dla przykïadu rozwaĝmy system z dwoma uĝytkownikami, z których kaĝdemu obiecano po
50% czasu procesora. Uĝytkownik nr 1 ma 4 procesy: A, B, C i D, a uĝytkownik 2 ma tylko 1 proces — E. Gdyby zastosowano szeregowanie cykliczne, to moĝliwa sekwencja szeregowania,
która speïniïaby wszystkie ograniczenia, mogïaby mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
AEBECEDEAEBECEDE…
JeĂli natomiast uĝytkownik nr 1 byïby uprawniony do uzyskania dwa razy tyle czasu procesora co uĝytkownik 2, moglibyĂmy otrzymaÊ nastÚpujÈcÈ sekwencjÚ:
ABECDEABECDE…
OczywiĂcie istnieje wiele innych moĝliwoĂci, które moĝna wykorzystaÊ. Wszystko zaleĝy od
tego, co rozumiemy pod pojÚciem sprawiedliwoĂci.
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2.4.4. Szeregowanie w systemach czasu rzeczywistego
System czasu rzeczywistego to taki system, w którym czas odgrywa kluczowÈ rolÚ. Zazwyczaj
jedno lub kilka fizycznych urzÈdzeñ zewnÚtrznych generuje boděce, a komputer musi na nie
wïaĂciwie reagowaÊ w ciÈgu ustalonego czasu. Przykïadowo komputer w odtwarzaczu pïyt kompaktowych otrzymuje bity w miarÚ uzyskiwania ich z napÚdu i musi przetworzyÊ je na muzykÚ
w ciÈgu bardzo krótkiego odcinka czasu. JeĂli obliczenia bÚdÈ trwaïy zbyt dïugo, muzyka zabrzmi
dziwnie. Innym przykïadem systemów czasu rzeczywistego sÈ systemy monitorujÈce pacjentów w szpitalach na oddziaïach intensywnej terapii, systemy automatycznego pilotaĝu w samolotach oraz sterowania robotami w zautomatyzowanej fabryce. We wszystkich tych przypadkach otrzymanie prawidïowej odpowiedzi zbyt póěno czÚsto jest tak samo zïe, jak caïkowity
brak odpowiedzi.
Systemy czasu rzeczywistego ogólnie moĝna podzieliÊ na dwie kategorie: twarde systemy
czasu rzeczywistego, gdzie wystÚpujÈ Ăcisïe terminy, które koniecznie muszÈ byÊ dotrzymane, oraz
miÚkkie systemy czasu rzeczywistego, gdzie sporadyczne niedotrzymanie terminu jest niepoĝÈdane, niemniej jednak moĝe byÊ tolerowane. W obu przypadkach dziaïanie w czasie rzeczywistym osiÈga siÚ poprzez podzielenie programu na szereg procesów. Dziaïanie kaĝdego z nich
jest przewidywalne i z góry znane. Procesy te sÈ, ogólnie rzecz biorÈc, krótkotrwaïe, a ich realizacja czÚsto zajmuje poniĝej sekundy. W przypadku wykrycia zdarzenia zewnÚtrznego zadaniem programu szeregujÈcego jest uszeregowanie procesów w taki sposób, aby byïy speïnione
wszystkie terminy.
Zdarzenia, na które system czasu rzeczywistego musi odpowiadaÊ, moĝna podzieliÊ na
okresowe (wystÚpujÈce w regularnych odstÚpach czasu) lub nieokresowe (wystÚpujÈce w sposób
nieprzewidywalny). System moĝe byÊ zmuszony do udzielania odpowiedzi na wiele okresowych
strumieni zdarzeñ. W zaleĝnoĂci od tego, ile czasu potrzeba na przetwarzanie kaĝdego zdarzenia,
system moĝe mieÊ trudnoĂci w obsïuĝeniu wszystkich zdarzeñ. JeĂli np. jest m okresowych
zdarzeñ, a zdarzenie i wystÚpuje okresowo co Pi i wymaga Ci sekund procesora na obsïugÚ, to
obciÈĝenie moĝe byÊ obsïuĝone tylko wtedy, gdy:
m

Ci

¦P
i 1

d1

i

System czasu rzeczywistego, speïniajÈcy to kryterium, okreĂla siÚ jako szeregowalny (ang.
schedulable). Oznacza to, ĝe moĝe byÊ praktycznie zaimplementowany. Proces, który nie przejdzie
tego testu, nie moĝe byÊ zrealizowany, poniewaĝ caïkowity czas procesora, którego procesy ïÈcznie
potrzebujÈ, wynosi wiÚcej, niĝ procesor CPU moĝe dostarczyÊ.
Dla przykïadu rozwaĝmy miÚkki system czasu rzeczywistego z trzema okresowymi zdarzeniami, o okresach odpowiednio 100, 200 i 500 ms. JeĂli zdarzenia te wymagajÈ odpowiednio
50, 30 i 100 ms czasu procesora na zdarzenie, to system jest szeregowalny, poniewaĝ
0,5+0,15+0,2 < 1. JeĂli zostanie dodane czwarte zdarzenie o okresie 1 s, to system pozostanie szeregowalny, o ile zdarzenie to nie bÚdzie wymagaïo wiÚcej niĝ 150 ms czasu procesora
na zdarzenie. W tym obliczeniu przyjmuje siÚ niejawne zaïoĝenie, ĝe koszt przeïÈczania kontekstu jest tak niewielki, ĝe moĝna go pominÈÊ.
Algorytmy szeregowania w systemach czasu rzeczywistego mogÈ byÊ statyczne lub dynamiczne. Pierwsze z nich podejmujÈ decyzje dotyczÈce szeregowania, zanim system rozpocznie
dziaïanie. Drugie podejmujÈ decyzje o szeregowaniu podczas dziaïania systemu. Statyczne szeregowanie dziaïa tylko wtedy, gdy z góry istniejÈ dokïadne informacje o tym, jakie prace sÈ do
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wykonania oraz jakich terminów naleĝy dotrzymaÊ. Dynamiczne algorytmy szeregowania nie
majÈ takich ograniczeñ. Omówienie konkretnych algorytmów szeregowania w systemach czasu
rzeczywistego odïoĝymy do rozdziaïu 7., w którym bÚdziemy omawiaÊ multimedialne systemy
czasu rzeczywistego.

2.4.5. Oddzielenie strategii od mechanizmu
Do tej pory zakïadaliĂmy, ĝe wszystkie procesy w systemie naleĝÈ do róĝnych uĝytkowników,
a w zwiÈzku z tym rywalizujÈ pomiÚdzy sobÈ o procesor. ChoÊ czÚsto jest to prawda, czasami
siÚ zdarza, ĝe jeden proces ma wiele dzieci dziaïajÈcych pod jego kontrolÈ. Proces zarzÈdzania
bazÈ danych moĝe mieÊ wiele dzieci. Kaĝde dziecko moĝe obsïugiwaÊ inne ĝÈdanie lub kaĝde
moĝe mieÊ specyficznÈ funkcjÚ do wykonania (parsowanie kwerend, dostÚp do dysku itp.). Istnieje moĝliwoĂÊ, ĝe gïówny proces dokïadnie wie, które z jego dzieci sÈ najwaĝniejsze (majÈ
najbardziej Ăcisïe ograniczenia czasowe), a które najmniej waĝne. Niestety, ĝaden z algorytmów szeregowania omówionych wczeĂniej nie uwzglÚdnia informacji od procesów uĝytkownika
podczas podejmowania decyzji zwiÈzanych z szeregowaniem. W rezultacie programy szeregujÈce
rzadko dokonujÈ najlepszego wyboru.
RozwiÈzaniem tego problemu jest oddzielenie mechanizmu szeregowania od strategii szeregowania. Zasada ta ma ugruntowanÈ pozycjÚ od wielu lat [Levin et al., 1975]. Oznacza to, ĝe
algorytm szeregowania jest w pewien sposób sparametryzowany, ale parametry mogÈ byÊ podawane przez procesy uĝytkownika. Rozwaĝmy ponownie przykïad z bazÈ danych. PrzypuĂÊmy,
ĝe jÈdro uĝywa algorytmu szeregowania z wykorzystaniem priorytetów, ale udostÚpnia wywoïanie systemowe, dziÚki któremu proces moĝe ustawiÊ (i zmieniÊ) priorytety swoich dzieci. W ten
sposób proces-rodzic moĝe szczegóïowo kontrolowaÊ sposób szeregowania swoich dzieci, nawet
jeĂli sam nie realizuje szeregowania. W tym przypadku mechanizm znajduje siÚ w jÈdrze, ale
strategiÚ ustalajÈ procesy uĝytkownika. KluczowÈ koncepcjÈ jest oddzielenie strategii od
mechanizmu.

2.4.6. Szeregowanie wÈtków
JeĂli kaĝdy z kilku procesów skïada siÚ z kilku wÈtków, mamy do czynienia z dwoma poziomami wspóïbieĝnoĂci: procesami i wÈtkami. Szeregowanie w takich systemach róĝni siÚ znaczÈco w zaleĝnoĂci od tego, czy sÈ wykorzystywane wÈtki na poziomie uĝytkownika, wÈtki na
poziomie jÈdra (czy oba rodzaje).
Rozwaĝmy najpierw sytuacjÚ wÈtków na poziomie uĝytkownika. Poniewaĝ jÈdro nie jest
Ăwiadome istnienia wÈtków, dziaïa tak jak zawsze — wybiera proces, np. A, i przydziela mu sterowanie na ustalony kwant czasu. Program szeregowania wÈtków wewnÈtrz procesu A decyduje o tym, który wÈtek ma byÊ uruchomiony, np. A1. Poniewaĝ nie ma przerwañ zegara do
wieloprogramowoĂci wÈtków, wÈtek ten moĝe dziaïaÊ tak dïugo, jak bÚdzie chciaï. JeĂli zuĝyje
caïy kwant, jÈdro wybierze inny proces do uruchomienia.
Kiedy proces A uruchomi siÚ nastÚpnym razem, wÈtek A1 wznowi swoje dziaïanie. BÚdzie
kontynuowaï korzystanie z czasu procesora A do momentu swojego zakoñczenia. Jego antyspoïeczne zachowanie nie bÚdzie jednak miaïo wpïywu na pozostaïe procesy. Procesy te otrzymajÈ
tyle, ile program szeregujÈcy uzna za wïaĂciwe, niezaleĝnie od tego, czy coĂ siÚ bÚdzie dziaïo
wewnÈtrz procesu A.
Rozwaĝmy teraz przypadek, w którym wÈtki procesu A majÈ stosunkowo niewiele zadañ do
wykonania w ciÈgu jednego przydziaïu procesora — np. 5 ms pracy w czasie kwantu trwajÈcego
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50 ms. W konsekwencji kaĝdy bÚdzie dziaïaï przez chwilÚ, a nastÚpnie zwróci procesor do programu szeregujÈcego wÈtki. Moĝe to doprowadziÊ do sekwencji A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2,
A3, A1, po której jÈdro przeïÈcza siÚ do procesu B. SytuacjÚ tÚ pokazano na rysunku 2.22(a).

Rysunek 2.22. (a) Moĝliwe uszeregowanie wÈtków zarzÈdzanych na poziomie uĝytkownika
w przypadku kwantu o czasie trwania 50 ms i wÈtkach dziaïajÈcych przez 5 ms na jeden przydziaï
procesora; (b) moĝliwe uszeregowanie wÈtków zarzÈdzanych przez jÈdro przy tych samych
parametrach co w przypadku (a)

¥rodowisko wykonawcze moĝe wykorzystaÊ dowolny z algorytmów szeregowania opisanych powyĝej. W praktyce najczÚĂciej stosowanymi algorytmami sÈ szeregowanie cykliczne
oraz szeregowanie oparte na priorytetach. Jedynym ograniczeniem jest brak przerwania zegarowego, które mogïoby wstrzymaÊ wÈtek dziaïajÈcy zbyt dïugo. Poniewaĝ wÈtki wspóïpracujÈ ze
sobÈ, zazwyczaj taki problem nie wystÚpuje.
Rozwaĝmy teraz przypadek wÈtków zarzÈdzanych na poziomie jÈdra. W tej sytuacji jÈdro
wybiera okreĂlony wÈtek do uruchomienia. Nie musi przy tym braÊ pod uwagÚ, do jakiego procesu naleĝy ten wÈtek, ale moĝe to zrobiÊ, jeĂli tego chce. WÈtek otrzymuje kwant czasu, a jeĂli
go przekroczy, jest przymusowo zawieszany. Przy kwancie o dïugoĂci 50 ms i wÈtkach blokujÈcych siÚ po 5 ms kolejnoĂÊ wÈtków dla okresu 30 ms moĝe byÊ nastÚpujÈca: A1, B1, A2, B2,
A3, B3. Taka kolejnoĂÊ nie jest moĝliwa przy tych samych parametrach i wÈtkach zarzÈdzanych
na poziomie uĝytkownika. SytuacjÚ tÚ czÚĂciowo pokazano na rysunku 2.21(b).
NajwaĝniejszÈ róĝnicÈ pomiÚdzy wÈtkami na poziomie uĝytkownika a wÈtkami na poziomie
jÈdra jest wydajnoĂÊ. Wykonanie przeïÈczania wÈtków w przypadku wÈtków zarzÈdzanych na
poziomie uĝytkownika zajmuje kilka instrukcji maszynowych. W przypadku wÈtków na poziomie jÈdra wymagane jest peïne przeïÈczenie kontekstu, zmiana mapy pamiÚci i dezaktualizacja
pamiÚci cache, co przebiega o kilka rzÚdów wielkoĂci wolniej. Z drugiej strony, w przypadku
wÈtków zarzÈdzanych na poziomie jÈdra, blokada wÈtku na operacji wejĂcia-wyjĂcia nie powoduje
zawieszenia caïego procesu, jak to ma miejsce w przypadku wÈtków zarzÈdzanych na poziomie
uĝytkownika.
Poniewaĝ jÈdro wie, ĝe przeïÈczenie z wÈtku w procesie A do wÈtku w procesie B jest bardziej
kosztowne niĝ uruchomienie drugiego wÈtku w procesie A (z uwagi na koniecznoĂÊ zmiany
mapy pamiÚci oraz dezaktualizacji pamiÚci cache), przy podejmowaniu decyzji moĝe wziÈÊ pod
uwagÚ te informacje. JeĂli np. istniejÈ dwa tak samo waĝne wÈtki, przy czym jeden z nich naleĝy
do tego samego procesu co wÈtek, który siÚ zablokowaï, a drugi naleĝy do innego procesu, to
pierwszeñstwo moĝe byÊ udzielone temu pierwszemu.
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IstotnÈ rolÚ odgrywa równieĝ to, ĝe wÈtki zarzÈdzane na poziomie uĝytkownika mogÈ wykorzystywaÊ mechanizm szeregowania specyficzny dla aplikacji. Rozwaĝmy dla przykïadu serwer
WWW z rysunku 2.6. Zaïóĝmy, ĝe wÈtek pracownika wïaĂnie siÚ zablokowaï, a wÈtek dyspozytora i dwa wÈtki pracowników sÈ gotowe. Który powinien zadziaïaÊ jako nastÚpny? ¥rodowisko
wykonawcze, wiedzÈc o tym, co robiÈ wszystkie wÈtki, moĝe z ïatwoĂciÈ wybraÊ wÈtek dyspozytora, tak aby mógï uruchomiÊ nastÚpnego pracownika. Taka strategia maksymalizuje wspóïczynnik wspóïbieĝnoĂci w Ărodowisku, w którym wÈtki pracowników czÚsto blokujÈ siÚ na
dyskowych operacjach wejĂcia-wyjĂcia. Gdyby zostaïy zastosowane wÈtki na poziomie jÈdra,
jÈdro nigdy nie wiedziaïoby, co robi kaĝdy z wÈtków (chociaĝ moĝna by im byïo przypisaÊ róĝne
priorytety). Jednak ogólnie rzecz biorÈc, mechanizmy szeregowania wÈtków na poziomie aplikacji
potrafiÈ dostroiÊ aplikacjÚ lepiej, niĝ potrafi to zrobiÊ jÈdro.

2.5. KLASYCZNE PROBLEMY KOMUNIKACJI
MI}DZY PROCESAMI
2.5.
PROBLEMY KOMUNIKACJI MIĉDZY PROCESAMI

Literatura dotyczÈca systemów operacyjnych peïna jest interesujÈcych problemów, które byïy
szeroko dyskutowane i analizowane przy uĝyciu róĝnych metod synchronizacji. W poniĝszych
punktach przeanalizujemy trzy z bardziej znanych problemów.

2.5.1. Problem piÚciu filozofów
W 1965 roku Dijkstra sformuïowaï i rozwiÈzaï problem synchronizacji, który nazwaï problemem
piÚciu filozofów. Od tego czasu kaĝdy, kto wynajdywaï nowy prymityw synchronizacji, czuï siÚ
zobowiÈzany do zademonstrowania zalet nowego prymitywu poprzez pokazanie jego wykorzystania jako eleganckiego rozwiÈzania problemu piÚciu filozofów. Problem doĂÊ prosto moĝna
sformuïowaÊ w nastÚpujÈcy sposób: piÚciu filozofów siedzi przy okrÈgïym stole. Przed kaĝdym
z nich stoi talerz spaghetti. Jest ono tak Ăliskie, ĝe filozofowie potrzebujÈ dwóch widelców, aby
mogli je jeĂÊ. PomiÚdzy kaĝdÈ parÈ talerzy leĝy jeden widelec. Rozmieszczenie filozofów przy
stole pokazano na rysunku 2.23.

Rysunek 2.23. Obiad na wydziale filozofii
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¿ycie filozofów skïada siÚ z naprzemiennych okresów jedzenia i rozmyĂlania (jest to pewna
abstrakcja nawet w przypadku filozofów, ale inne dziaïania nie sÈ tutaj waĝne). Kiedy filozof zaczyna
czuÊ gïód, próbuje siÚgnÈÊ po widelce z lewej i prawej strony — po jednym na raz i w dowolnej
kolejnoĂci. JeĂli uda mu siÚ zdobyÊ dwa widelce, je przez chwilÚ, a nastÚpnie odkïada widelce
i kontynuuje rozmyĂlanie. Zasadnicze pytanie brzmi: czy potrafisz napisaÊ program dla kaĝdego
z filozofów, który bÚdzie wykonywaï wymagane operacje i nigdy siÚ nie zablokuje? (Wymaganie
posiadania dwóch widelców jest trochÚ sztuczne; byÊ moĝe naleĝaïoby przerzuciÊ siÚ z kuchni
wïoskiej na chiñskÈ i zastÈpiÊ spaghetti ryĝem, a widelce païeczkami).
Oczywiste rozwiÈzanie pokazano na listingu 2.15. Procedura take_fork oczekuje, aĝ okreĂlony
widelec stanie siÚ dostÚpny, a nastÚpnie go podnosi. Niestety, oczywiste rozwiÈzanie jest
bïÚdne. PrzypuĂÊmy, ĝe wszystkich piÚciu filozofów jednoczeĂnie podniosïo swoje lewe widelce.
¿aden z nich nie bÚdzie mógï podnieĂÊ swojego prawego widelca i powstanie zakleszczenie.
Listing 2.15. BïÚdne rozwiÈzanie problemu piÚciu filozofów
#define N 5
void philosopher(int i)
{
while (TRUE) {
think( );
take_fork(i);
take_fork((i+1) % N);
eat( );
put_fork(i);
put_fork((i+1) % N);
}
}

/* liczba filozofów */
/* i: numer filozofa — od 0 do 4 */

/*
/*
/*
/*
/*
/*

filozof rozmyĂla */
podniesienie lewego widelca */
podniesienie prawego widelca; % to operator modulo */
mniam, mniam, spaghetti */
odïoĝenie lewego widelca na stóï */
odïoĝenie prawego widelca na stóï */

MoglibyĂmy zmodyfikowaÊ program w taki sposób, aby po wziÚciu lewego widelca sprawdzaï, czy prawy widelec jest dostÚpny. JeĂli nie, filozof powinien odïoĝyÊ lewy widelec, poczekaÊ
jakiĂ czas, a nastÚpnie powtórzyÊ caïy proces. Propozycja ta równieĝ nie rozwiÈzuje problemu.
Tym razem z innego powodu. Przy odrobinie pecha wszyscy filozofowie mogliby zaczÈÊ algorytm
jednoczeĂnie. WziÚliby widelce znajdujÈce siÚ z lewej strony, zorientowaliby siÚ, ĝe po prawej
stronie widelce sÈ niedostÚpne, odïoĝyli widelce z lewej, poczekali, znów jednoczeĂnie podnieĂli
widelce z lewej strony, i tak dalej, w nieskoñczonoĂÊ. Taka sytuacja, w której wszystkie programy
dziaïajÈ w nieskoñczonoĂÊ bez ĝadnego postÚpu, nazywa siÚ zagïodzeniem (nazywa siÚ zagïodzeniem nawet wtedy, gdy akcja nie rozgrywa siÚ we wïoskiej czy teĝ chiñskiej restauracji).
Moĝna by sÈdziÊ, ĝe jeĂli po nieudanej próbie podniesienia widelca z prawej strony filozofowie bÚdÈ czekaÊ przez losowy czas, zamiast zawsze taki sam, szansa na to, ĝe system siÚ zablokuje na dïugo, jest bardzo maïa. Ta obserwacja okazuje siÚ sïuszna i niemal we wszystkich aplikacjach ponowienie próby za jakiĂ czas nie stanowi problemu. JeĂli np. w popularnej lokalnej
sieci komputerowej Ethernet dwa komputery jednoczeĂnie wyĂlÈ pakiet, kaĝdy z nich czeka
losowy czas i ponawia próbÚ. W praktyce takie rozwiÈzanie siÚ sprawdza. W niektórych zastosowaniach potrzebne jest jednak rozwiÈzanie, które dziaïa zawsze i nie moĝe zawieĂÊ z powodu
nieznanej serii liczb losowych. Wystarczy pomyĂleÊ o systemie bezpieczeñstwa w elektrowni
atomowej.
Aby usprawniÊ kod z listingu 2.15 w taki sposób, by pozbawiÊ go problemu zakleszczeñ
i zagïodzenia, wystarczy zabezpieczyÊ piÚÊ instrukcji nastÚpujÈcych po wywoïaniu operacji
think semaforem binarnym. Przed przystÈpieniem do podnoszenia widelców filozof mógïby
wykonaÊ operacjÚ down na zmiennej mutex. Po odïoĝeniu widelców powinien on wykonaÊ ope-
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racjÚ up na zmiennej mutex. Teoretycznie rozwiÈzanie to jest wïaĂciwe. Praktycznie charakteryzuje siÚ obniĝonÈ wydajnoĂciÈ: w dowolnym momencie bÚdzie mógï jeĂÊ tylko jeden filozof.
Poniewaĝ jest dostÚpnych piÚÊ widelców, w tym samym czasie dwóch filozofów powinno mieÊ
moĝliwoĂÊ jedzenia.
RozwiÈzanie zaprezentowane na listingu 2.16 jest wolne od zakleszczeñ i umoĝliwia maksymalny stopieñ wspóïbieĝnoĂci dla dowolnej liczby filozofów. Wykorzystano w nim tablicÚ state,
która sïuĝy do Ăledzenia tego, czy filozof je, myĂli, czy jest gïodny (próbuje wziÈÊ widelce). Filozof moĝe przejĂÊ do stanu jedzenia tylko wtedy, gdy ĝaden z jego sÈsiadów nie je. SÈsiedzi filozofa
o numerze i sÈ zdefiniowani za pomocÈ makr LEFT i RIGHT. MówiÈc inaczej, jeĂli i wynosi 2, to
LEFT ma wartoĂÊ 1, a RIGHT — 3.
Listing 2.16. RozwiÈzanie problemu piÚciu filozofów
#define N
5
/* liczba filozofów */
#define LEFT
(i+NŘ1)%N /* numer lewego sÈsiada filozofa i */
#define RIGHT
(i+1)%N
/* numer prawego sÈsiada filozofa i */
#define THINKING
0
/* filozof rozmyĂla */
#define HUNGRY
1
/* filozof próbuje podnieĂÊ widelce */
#define EATING
2
/* filozof je */
typedef int semaphore;
/* semafory to specjalny rodzaj danych typu int */
int state[N];
/* tablica do Ăledzenia stanu filozofów */
semaphore mutex = 1;
/* wzajemne wykluczanie regionów krytycznych */
semaphore s[N];
/* jeden semafor na filozofa */
void philosopher(int i)
/* i: numer filozofa — od 0 do N–1 */
{
while (TRUE) {
/* pÚtla nieskoñczona */
think( );
/* filozof rozmyĂla */
take_forks(i);
/* podniesienie dwóch widelców lub zablokowanie */
eat( );
/* mniam, mniam, spaghetti */
put_forks(i);
/* odïoĝenie dwóch widelców na stóï */
}
}
void take_forks(int i)
/* i: numer filozofa — od 0 do N–1 */
{
down(&mutex);
/* wejĂcie do regionu krytycznego */
state[i] = HUNGRY;
/* zarejestrowanie faktu, ĝe filozof jest gïodny */
test(i);
/* próba podniesienia dwóch widelców */
up(&mutex);
/* opuszczenie regionu krytycznego */
down(&s[i]);
/* zablokowanie, jeĂli nie podniesiono widelców */
}
void put_forks(i)
/* i: numer filozofa — od 0 do N–1 */
{
down(&mutex);
/* wejĂcie do regionu krytycznego */
state[i] = THINKING;
/* filozof zakoñczyï jedzenie */
test(LEFT);
/* sprawdzenie, czy sÈsiad z lewej strony moĝe teraz jeĂÊ */
test(RIGHT);
/* sprawdzenie, czy sÈsiad z prawej strony moĝe teraz jeĂÊ */
up(&mutex);
/* opuszczenie regionu krytycznego */
}
void test(i)
/* i: numer filozofa — od 0 do N–1 */
{
if (state[i] == HUNGRY && state[LEFT] != EATING && state[RIGHT] != EATING) {
state[i] = EATING;
up(&s[i]);
}
}
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Program wykorzystuje tablicÚ semaforów — po jednym dla kaĝdego filozofa. W zwiÈzku
z tym, jeĂli potrzebne widelce sÈ zajÚte, gïodny filozof przechodzi do stanu zablokowania.
ZwróÊmy uwagÚ, ĝe kaĝdy proces uruchamia procedurÚ philosopher jako swój gïówny kod,
natomiast inne procedury: take_forks, put_forks i test sÈ zwykïymi procedurami, a nie oddzielnymi procesami.

2.5.2. Problem czytelników i pisarzy
Problem piÚciu filozofów przydaje siÚ do modelowania procesów, które rywalizujÈ o wyïÈczny
dostÚp do ograniczonych zasobów, np. urzÈdzeñ wejĂcia-wyjĂcia. Innym znanym problemem jest
problem czytelników i pisarzy [Courtois et al., 1971], który modeluje dostÚp do bazy danych.
Dla przykïadu wyobraěmy sobie system rezerwacji lotniczej zawierajÈcy wiele rywalizujÈcych
ze sobÈ procesów, które chcÈ czytaÊ go i zapisywaÊ. Dopuszczalna jest sytuacja, w której wiele
procesów jednoczeĂnie czyta bazÚ danych, ale jeĂli jeden proces aktualizuje (zapisuje) bazÚ
danych, ĝaden inny proces — nawet czytelnicy — nie moĝe uzyskaÊ dostÚpu do bazy danych.
Problem polega na tym, w jaki sposób zaprogramowaÊ procesy czytelników i pisarzy? Jedno z rozwiÈzañ przedstawiono na listingu 2.17.
Listing 2.17. RozwiÈzanie problemu czytelników i pisarzy
typedef int semaphore;
semaphore mutex = 1;
semaphore db = 1;
int other;
void reader(void)
{
while (TRUE) {
down(&mutex);
rc = rc + 1;
if (rc == 1) down(&db);
up(&mutex);
read_data_base( );
down(&mutex);
rc = rc - 1;
if (rc == 0) up(&db);
up(&mutex);
use_data_read( );
}
}
void writer(void)
{
while (TRUE) {
think_up_data( );
down(&db);
write_data_base( );
up(&db);
}
}

/* uĝyjmy swojej wyobraěni */
/* zarzÈdza dostÚpem do zmiennej ’rc’ */
/* zarzÈdza dostÚpem do bazy danych */
/* liczba procesów, które czytajÈ lub chcÈ czytaÊ */
/* pÚtla nieskoñczona */
/* uzyskanie wyïÈcznego dostÚpu do zmiennej ’rc’ */
/* teraz jest o jednego czytelnika wiÚcej */
/* jeĂli to byï pierwszy czytelnik… */
/* zwolnienie wyïÈcznego dostÚpu do ’rc’ */
/* dostÚp do danych */
/* uzyskanie wyïÈcznego dostÚpu do zmiennej ’rc’ */
/* teraz jest o jednego czytelnika mniej */
/* jeĂli to jest ostatni czytelnik… */
/* zwolnienie wyïÈcznego dostÚpu do ’rc’ */
/* region niekrytyczny */

/* pÚtla nieskoñczona */
/* region niekrytyczny */
/* uzyskanie wyïÈcznego dostÚpu */
/* aktualizacja danych */
/* zwolnienie wyïÈcznego dostÚpu */

W pokazanym rozwiÈzaniu pierwszy czytelnik, który chce uzyskaÊ dostÚp do bazy danych,
wykonuje operacjÚ down na semaforze db. Kolejni czytelnicy jedynie inkrementujÈ licznik rc.
Kiedy czytelnicy przestajÈ korzystaÊ z bazy danych, dekrementujÈ licznik. Ostatni z nich wykonuje operacjÚ up na semaforze, pozwalajÈc na skorzystanie z bazy danych zablokowanemu pisarzowi, jeĂli taki jest.
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Zaprezentowane tutaj rozwiÈzanie niejawnie zawiera subtelnÈ decyzjÚ, na którÈ warto
zwróciÊ uwagÚ. Zaïóĝmy, ĝe podczas gdy czytelnik korzysta z bazy danych, inny czytelnik zgïasza
chÚÊ dostÚpu do bazy danych. Poniewaĝ dwóch czytelników w tym samym czasie nie jest problemem, drugi czytelnik uzyskuje prawo dostÚpu. NastÚpni czytelnicy równieĝ mogÈ uzyskaÊ
dostÚp, jeĂli zgïoszÈ takÈ chÚÊ.
Zaïóĝmy teraz, ĝe pojawia siÚ pisarz. Nie moĝe on uzyskaÊ dostÚpu do bazy danych, poniewaĝ
pisarze muszÈ mieÊ dostÚp na wyïÈcznoĂÊ, zatem pisarz jest zawieszany. Po pewnym czasie
pojawiajÈ siÚ dodatkowi czytelnicy. Tak dïugo, jak co najmniej jeden czytelnik jest aktywny,
kolejni czytelnicy uzyskujÈ dostÚp. Konsekwencja stosowania tej strategii bÚdzie taka, ĝe jeĂli
wystÈpi staïy dopïyw czytelników, kaĝdy z nich otrzyma dostÚp natychmiast po przybyciu. Pisarz
bÚdzie zawieszony dopóty, dopóki nie bÚdzie ĝadnego czytelnika. JeĂli nowy czytelnik bÚdzie
zgïaszaï chÚÊ dostÚpu, np. co 2 s, a wykonanie jego pracy zajmie 5 s, to pisarz nigdy nie uzyska
dostÚpu.
Aby zapobiec tej sytuacji, moĝna by napisaÊ program nieco inaczej: kiedy czytelnik zgïasza
chÚÊ skorzystania z bazy danych, a pisarz czeka, nie otrzymuje dostÚpu natychmiast, tylko jest
zawieszany do czasu obsïuĝenia pisarza. W ten sposób pisarz musi czekaÊ na czytelników, którzy
byli aktywni w momencie jego zgïoszenia, ale nie musi czekaÊ na czytelników, którzy zgïosili
siÚ po nim. Wada tego rozwiÈzania polega na tym, ĝe zapewnia ono niĝszy stopieñ wspóïbieĝnoĂci, a tym samym niĝszÈ wydajnoĂÊ. Courtois i wspóïpracownicy zaprezentowali rozwiÈzanie, które nadaje priorytet pisarzom. Szczegóïowe informacje moĝna znaleěÊ w ich artykule.
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W rozdziale 1. przyjrzeliĂmy siÚ wybranym pracom badawczym dotyczÈcym struktury systemów operacyjnych. W tym i w kolejnych rozdziaïach przyjrzymy siÚ bardziej ukierunkowanym
badaniom, rozpoczniemy od procesów. Jak siÚ okaĝe z czasem, niektóre zagadnienia majÈ bardziej ugruntowanÈ pozycjÚ od innych. Znacznie wiÚcej badañ dotyczy nowych zagadnieñ. Zagadnienia obecne od dziesiÚcioleci sÈ przedmiotem badañ znacznie rzadziej.
Przykïadem doĂÊ dobrze ugruntowanego tematu jest pojÚcie procesu. Niemal w kaĝdym
systemie wystÚpuje pojÚcie procesu rozumianego jako kontener pozwalajÈcy na grupowanie
powiÈzanych ze sobÈ zasobów, takich jak przestrzeñ adresowa, wÈtki, otwarte pliki, uprawnienia
dostÚpu itp. W innych systemach grupowanie jest wykonywane nieco inaczej, ale sÈ to jedynie
róĝnice inĝynierskie. Podstawowa idea nie jest zbyt kontrowersyjna, a tematowi procesów nie
poĂwiÚca siÚ zbyt wielu nowych badañ.
WÈtki sÈ nowszym mechanizmem niĝ procesy, ale i one sÈ obecne juĝ od doĂÊ dïugiego czasu.
Pomimo to od czasu do czasu pojawia siÚ artykuï poĂwiÚcony wÈtkom — np. na temat klasteryzacji wÈtków w systemach wieloprocesorowych [Tam et al., 2007] lub skalowania w nowoczesnych systemach operacyjnych z obsïugÈ wielu wÈtków i wielu rdzeni, takich jak Linux
[Boyd-Wickizer, 2010].
Szczególnie aktywny obszar to badania dotyczÈce rejestrowania i odtwarzania realizacji procesów [Viennot et al., 2013]. Odtwarzanie pomaga programistom wyĂledziÊ trudne do znalezienia bïÚdy, a ekspertom od zabezpieczeñ — badaÊ incydenty.
Wiele wspóïczesnych badañ w spoïecznoĂci zajmujÈcej siÚ tematykÈ systemów operacyjnych dotyczy zagadnieñ bezpieczeñstwa. Liczne przykïady dowodzÈ, ĝe uĝytkownicy potrzebujÈ lepszej ochrony przed intruzami (a czasami przed samymi sobÈ). Jedno z podejĂÊ polega
na Ăledzeniu i uwaĝnym ograniczaniu przepïywu informacji w systemie operacyjnym [Giffin et
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al., 2012]. Szeregowanie (zarówno w systemach jednoprocesorowych, jak i wieloprocesorowych)
w dalszym ciÈgu jest zagadnieniem znajdujÈcym siÚ w krÚgu zainteresowania badaczy. Niektóre
badania dotyczÈ zagadnieñ energooszczÚdnego szeregowania na urzÈdzeniach mobilnych [Yuan
i Nahrstedt, 2006], szeregowania z obsïugÈ hiperwÈtkowoĂci [Bulpin i Pratt, 2005] oraz szeregowania z uprzedzeniami (ang. bias-aware scheduling) [Koufaty, 2010]. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na obliczenia wykonywane na sïabych, ograniczonych pojemnoĂciÈ baterii smartfonach niektórzy badacze proponujÈ przenieĂÊ procesy do bardziej wydajnych serwerów w chmurze
[Gordon et al., 2012]. Trzeba jednak przyznaÊ, ĝe nie ma zbyt wielu projektantów systemu,
którzy chodziliby caïy dzieñ z miejsca na miejsce, zaïamujÈc rÚce z powodu braku dobrych algorytmów szeregowania wÈtków. Zatem wyglÈda na to, ĝe taki typ badañ jest bardziej inspirowany
przez samych badaczy niĝ przez oczekiwania uĝytkowników. Podsumujmy: procesy, wÈtki i szeregowanie nie sÈ gorÈcymi tematami badañ, tak jak to bywaïo kiedyĂ. Badania sÈ prowadzone
nad takimi zagadnieniami jak zarzÈdzanie energiÈ, wirtualizacja, przetwarzanie w chmurze
i zabezpieczenia.
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W celu ukrycia efektu przerwañ systemy operacyjne dostarczajÈ pojÚciowego modelu skïadajÈcego siÚ z sekwencyjnych procesów dziaïajÈcych wspóïbieĝnie. Procesy moĝna tworzyÊ i niszczyÊ dynamicznie. Kaĝdy proces ma wïasnÈ przestrzeñ adresowÈ.
W przypadku niektórych aplikacji przydatne jest istnienie wielu wÈtków sterowania w obrÚbie pojedynczego procesu. WÈtki te sÈ szeregowane niezaleĝnie, a kaĝdy z nich ma wïasny stos,
choÊ wszystkie wÈtki w procesie wspóïdzielÈ wspólnÈ przestrzeñ adresowÈ. WÈtki mogÈ byÊ
implementowane na poziomie przestrzeni uĝytkownika lub na poziomie jÈdra.
Procesy mogÈ siÚ ze sobÈ komunikowaÊ z wykorzystaniem prymitywów komunikacji miÚdzy procesami, takich jak semafory, monitory lub komunikaty. Prymitywy te wykorzystuje siÚ
po to, by zapewniÊ, ĝe ĝadne dwa procesy nigdy nie znajdÈ siÚ w swoich regionach krytycznych
w tym samym czasie — taka sytuacja prowadzi bowiem do chaosu. Proces moĝe dziaïaÊ, byÊ
w stanie gotowoĂci do dziaïania lub zablokowania. Status procesu moĝe siÚ zmieniÊ, kiedy ten
proces lub jakiĂ inny proces wykonajÈ jeden z prymitywów komunikacji miÚdzy procesami. Na
podobnej zasadzie dziaïa komunikacja miÚdzy wÈtkami.
Prymitywy komunikacji miÚdzy procesami moĝna wykorzystaÊ do rozwiÈzywania takich
problemów, jak producent-konsument, piÚciu filozofów oraz czytelnik-pisarz. Nawet w przypadku stosowania tych prymitywów naleĝy zachowaÊ ostroĝnoĂÊ w celu unikniÚcia bïÚdów
i zakleszczeñ.
W niniejszym rozdziale przeanalizowaliĂmy wiele algorytmów szeregowania. Niektóre z nich
sÈ uĝywane gïównie w systemach wsadowych — np. szeregowanie w pierwszej kolejnoĂci
najkrótszego zadania. Inne wykorzystuje siÚ powszechnie zarówno w systemach wsadowych,
jak i w interaktywnych. Do tej grupy naleĝy szeregowanie cykliczne, szeregowanie bazujÈce
na priorytetach, wielopoziomowe kolejki, szeregowanie gwarantowane oraz szeregowanie wedïug
sprawiedliwego przydziaïu. W niektórych systemach istnieje czytelna granica pomiÚdzy mechanizmami szeregowania a strategiÈ szeregowania. DziÚki temu podziaïowi uĝytkownicy mogÈ
kontrolowaÊ algorytm szeregowania.
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PYTANIA
1. Na rysunku 2.2 pokazano trzy stany procesu. Teoretycznie przy trzech stanach moĝe
byÊ szeĂÊ przejĂÊ — po dwa dla kaĝdego ze stanów. Pokazano jednak tylko cztery przejĂcia. Czy istniejÈ jakieĂ okolicznoĂci, w których moĝe wystÈpiÊ jedno brakujÈce przejĂcie
lub oba takie przejĂcia?
2. PrzypuĂÊmy, ĝe masz zaprojektowaÊ zaawansowanÈ architekturÚ komputerowÈ, w której przeïÈczanie procesów jest realizowane na poziomie sprzÚtu, a nie przerwañ. Jakich
informacji bÚdzie potrzebowaï procesor? Opisz, w jaki sposób moĝe dziaïaÊ sprzÚtowe
przeïÈczanie procesów.
3. We wszystkich wspóïczesnych komputerach przynajmniej pewna czÚĂÊ procedur obsïugi
przerwañ jest napisana w jÚzyku asemblera. Dlaczego?
4. Kiedy przerwanie lub wywoïanie systemowe przekazujÈ sterowanie do systemu operacyjnego, zazwyczaj uĝywany jest obszar stosu jÈdra oddzielny od stosu przerwanego procesu. Dlaczego?
5. System komputerowy ma wystarczajÈco duĝo miejsca w pamiÚci gïównej, aby pomieĂciÊ piÚÊ programów. Przez poïowÚ czasu programy te sÈ w stanie oczekiwania na wejĂcie-wyjĂcie. Jaki uïamek czasu procesora jest marnotrawiony?
6. Komputer jest wyposaĝony w 4 GB pamiÚci RAM, z której system operacyjny zajmuje
512 MB. Kaĝdy proces zajmuje 256 MB (dla uproszczenia). Wszystkie procesy majÈ te
same wïasnoĂci. Jaki jest maksymalny czas oczekiwania na wejĂcie-wyjĂcie, jeĂli celem
jest 99% wykorzystania procesora?
7. JeĂli wiele zadañ dziaïa wspóïbieĝnie, ich realizacja moĝe zakoñczyÊ siÚ szybciej w porównaniu z sytuacjÈ, kiedy dziaïaïyby one sekwencyjnie. PrzypuĂÊmy, ĝe dwa zadania, z których kaĝde wymaga 10 min czasu procesora, rozpoczyna siÚ równoczeĂnie. Ile czasu
zajmie wykonanie ostatniego, jeĂli bÚdÈ dziaïaïy sekwencyjnie? A ile, jeĂli bÚdÈ dziaïaïy
wspóïbieĝnie? Zakïadany czas oczekiwania na urzÈdzenia wejĂcia-wyjĂcia wynosi 50%.
8. Rozwaĝmy system wieloprogramowy 6. stopnia (tzn. w tym samym czasie w pamiÚci
jest szeĂÊ programów). Zaïóĝmy, ĝe kaĝdy proces spÚdza 40% swojego czasu w oczekiwaniu na wejĂcie-wyjĂcie. Ile wynosi procent wykorzystania procesora?
9. Zaïóĝmy, ĝe próbujesz pobraÊ z internetu duĝy plik o rozmiarze 2 GB. Plik jest dostÚpny
z kilku serwerów lustrzanych, z których kaĝdy moĝe dostarczyÊ podzbiór bajtów pliku.
Zakïadamy, ĝe w okreĂlonym ĝÈdaniu sÈ okreĂlone poczÈtkowe i koñcowe bajty pliku.
WyjaĂnij, w jaki sposób moĝna wykorzystaÊ wÈtki do poprawy czasu pobierania.
10. W tekĂcie rozdziaïu powiedziano, ĝe model z rysunku 2.7(a) nie byï odpowiedni dla serwera plików wykorzystujÈcego cache w pamiÚci. Dlaczego nie? Czy kaĝdy proces mógïby
mieÊ wïasnÈ pamiÚÊ cache?
11. JeĂli nastÈpi rozwidlenie wielowÈtkowego procesu, problem wystÚpuje w przypadku, gdy
proces-dziecko otrzyma kopie wszystkich wÈtków procesu-rodzica. Zaïóĝmy, ĝe jeden
z wyjĂciowych wÈtków oczekiwaï na dane wejĂciowe z klawiatury. Teraz na dane z klawiatury czekajÈ dwa wÈtki — po jednym w kaĝdym procesie. Czy ten problem kiedykolwiek wystÚpuje w przypadku procesów jednowÈtkowych?
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12. Na rysunku 2.6 pokazano serwer WWW z obsïugÈ wielu wÈtków. JeĂli jedynym sposobem
czytania z pliku jest normalne blokujÈce wywoïanie systemowe read, to jak sÈdzisz, czy
dla serwera WWW sÈ wykorzystywane wÈtki zarzÈdzane na poziomie uĝytkownika, czy na
poziomie jÈdra? Dlaczego?
13. W tekĂcie rozdziaïu opisaliĂmy wielowÈtkowy serwer WWW i pokazaliĂmy, dlaczego
jest on lepszy od jednowÈtkowego serwera oraz serwera dziaïajÈcego na zasadzie automatu
o skoñczonej liczbie stanów. Czy istniejÈ jakieĂ okolicznoĂci, w których jednowÈtkowy
serwer moĝe byÊ lepszy? Podaj przykïad.
14. W tabeli 2.4 zbiór rejestrów wyszczególniono jako komponent wÈtku, a nie procesu.
Dlaczego? W koñcu maszyna ma tylko jeden zbiór rejestrów.
15. Dlaczego wÈtek miaïby kiedykolwiek dobrowolnie oddaÊ procesor za pomocÈ wywoïania
thread_yield? Przecieĝ skoro nie ma okresowych przerwañ zegara, to moĝe siÚ zdarzyÊ,
ĝe nigdy nie odzyska procesora.
16. Czy wÈtek moĝe byÊ wywïaszczony za pomocÈ przerwania zegara? JeĂli tak, to w jakich
okolicznoĂciach? JeĂli nie, to dlaczego?
17. Twoim zadaniem jest porównanie operacji czytania z pliku z wykorzystaniem jednowÈtkowego serwera plików oraz serwera wielowÈtkowego. Pobranie ĝÈdania pracy, przydzielenie go i wykonanie reszty obliczeñ, przy zaïoĝeniu, ĝe potrzebne dane znajdujÈ siÚ
w bloku pamiÚci cache, zajmuje 15 ms. JeĂli jest potrzebna operacja dyskowa, co zdarza
siÚ w jednej trzeciej przypadków, potrzeba kolejnych 75 ms, w ciÈgu których wÈtek jest
uĂpiony. Ile ĝÈdañ na sekundÚ moĝe obsïuĝyÊ serwer, jeĂli jest jednowÈtkowy? A ile,
jeĂli jest wielowÈtkowy?
18. Jaka jest najwiÚksza zaleta implementacji wÈtków w przestrzeni uĝytkownika? A jaka
jest najwiÚksza wada tego sposobu implementacji?
19. W kodzie na listingu 2.2 operacje tworzenia wÈtków i wyĂwietlania komunikatów przez
wÈtki losowo przeplatajÈ siÚ. Czy istnieje sposób wymuszenia nastÚpujÈcej sekwencji
operacji: utworzenie wÈtku 1, wÈtek 1 wyĂwietla komunikat, wÈtek 1 koñczy dziaïanie,
utworzenie wÈtku 2, wÈtek 2 wyĂwietla komunikat, wÈtek 2 koñczy dziaïanie itd.? JeĂli tak,
to jak to moĝna zrobiÊ? JeĂli nie, to dlaczego?
20. Podczas omawiania zmiennych globalnych w wÈtkach uĝyliĂmy procedury create_global
w celu zaalokowania pamiÚci na wskaěnik do zmiennej zamiast do samej zmiennej. Czy
ma to istotne znaczenie, czy teĝ procedury mogÈ równie dobrze dziaïaÊ na samych
wartoĂciach?
21. Rozwaĝmy system, w którym wÈtki sÈ implementowane w caïoĂci w przestrzeni uĝytkownika, gdzie Ărodowisko wykonawcze obsïuguje przerwanie zegara co sekundÚ. PrzypuĂÊmy, ĝe przerwanie zegarowe wystÚpuje w momencie, kiedy w Ărodowisku wykonawczym dziaïa jakiĂ inny wÈtek. Jaki problem moĝe siÚ zdarzyÊ? Czy moĝesz zaproponowaÊ
sposób jego rozwiÈzania?
22. PrzypuĂÊmy, ĝe w systemie operacyjnym nie ma czegoĂ takiego, jak wywoïanie systemowe select, które moĝe sprawdziÊ, czy odczyt z pliku, potoku lub urzÈdzenia jest
bezpieczny, ale istnieje moĝliwoĂÊ ustawiania zegarów alarmowych, które przerywajÈ
zablokowane wywoïania systemowe. Czy w takich warunkach istnieje moĝliwoĂÊ zaimplementowania pakietu obsïugi wÈtków w przestrzeni uĝytkownika? Uzasadnij.
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23. Czy rozwiÈzanie z aktywnym oczekiwaniem, w którym wykorzystano zmiennÈ turn
(listing 2.3), bÚdzie dziaïaÊ, jeĂli dwa procesy dziaïajÈ w systemie wieloprocesorowym
ze wspóïdzielonÈ pamiÚciÈ — tzn. gdy dwa procesory wspóïdzielÈ pamiÚÊ?
24. Czy rozwiÈzanie problemu wzajemnego wykluczania Petersona, które pokazano na
listingu 2.4, dziaïa w przypadku wykorzystania szeregowania procesów z wywïaszczaniem? A co w przypadku zastosowania szeregowania bez wywïaszczania?
25. Czy problem inwersji priorytetów omówiony w punkcie 2.3.4 moĝe siÚ zdarzyÊ w przypadku wÈtków zarzÈdzanych na poziomie uĝytkownika? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
26. W punkcie 2.3.4 opisano sytuacjÚ z procesem o wysokim priorytecie H oraz niskim
priorytecie L. Doprowadziïo to do tego, ĝe proces H wykonywaï siÚ w pÚtli nieskoñczonej. Czy taki sam problem wystÚpuje wtedy, gdy zamiast szeregowania w oparciu o priorytety jest wykorzystywane szeregowanie cykliczne? Uzasadnij.
27. Czy w systemie z wÈtkami zarzÈdzanymi na poziomie uĝytkownika wystÚpuje jeden stos
na wÈtek, czy jeden stos na proces? A jak wyglÈda sytuacja, jeĂli wÈtki sÈ zarzÈdzane na
poziomie jÈdra? WyjaĂnij.
28. Kiedy projektuje siÚ komputer, zazwyczaj najpierw przeprowadza siÚ jego symulacjÚ za
pomocÈ programu dziaïajÈcego po jednej instrukcji na raz. Nawet systemy wieloprocesorowe sÈ symulowane w ten sposób, ĂciĂle sekwencyjnie. Czy istnieje moĝliwoĂÊ wystÈpienia sytuacji wyĂcigu, jeĂli nie ma jednoczesnych zdarzeñ, tak jak to ma miejsce w tym
przypadku?
29. Problem producent-konsument moĝe byÊ rozszerzony do systemu z wieloma producentami i konsumentami, które zapisujÈ (lub odczytujÈ) do (z) wspólnego bufora. Zaïóĝmy,
ĝe kaĝdy producent i konsument dziaïa we wïasnym wÈtku. Czy rozwiÈzanie przedstawione na listingu 2.8 z wykorzystaniem semaforów sprawdzi siÚ w tym systemie?
30. Rozwaĝmy nastÚpujÈce rozwiÈzanie problemu wzajemnego wykluczania z udziaïem dwóch
procesów P0 i P1. Zaïóĝmy, ĝe zmienna turn jest inicjowana wartoĂciÈ. Kod procesu P0
zamieszczono poniĝej.
/* inny kod */
while (turn != 0) { } /* Nic nie rób i czekaj.*/
Sekcja krytyczna /* . . . */
turn = 0;
/* inny kod */

W procesie P1 w powyĝszym kodzie naleĝy zastÈpiÊ 0 wartoĂciÈ 1. Ustal, czy rozwiÈzanie
speïnia wszystkie wymagane warunki do prawidïowego rozwiÈzania problemu wzajemnego wykluczania.
31. W jaki sposób moĝna zaimplementowaÊ semafory w systemie operacyjnym, który moĝe
wyïÈczyÊ przerwania?
32. Pokaĝ sposób implementacji semaforów zliczajÈcych (tzn. semaforów zdolnych do przechowywania dowolnych wartoĂci) z wykorzystaniem semaforów binarnych oraz standardowych instrukcji maszynowych.
33. JeĂli w systemie dziaïajÈ tylko dwa procesy, to czy jest sens, aby wykorzystywaÊ barierÚ
do ich synchronizacji? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
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34. Czy dwa wÈtki w tym samym procesie moĝna zsynchronizowaÊ z wykorzystaniem semafora w jÈdrze, jeĂli wÈtki sÈ zarzÈdzane na poziomie jÈdra? A co w przypadku zaimplementowania ich w przestrzeni uĝytkownika? Zaïóĝmy, ĝe ĝaden wÈtek naleĝÈcy do innego
procesu nie ma dostÚpu do semafora. Uzasadnij swoje odpowiedzi.
35. W synchronizacji w obrÚbie monitorów wykorzystuje siÚ zmienne warunkowe oraz
dwie specjalne operacje: wait i signal. W synchronizacji w bardziej ogólnej postaci powinien wystÚpowaÊ pojedynczy prymityw, waituntil, do którego byïby przekazywany parametr w postaci dowolnego predykatu typu Boolean. Moĝna by zatem uĝyÊ nastÚpujÈcej
operacji:
waituntil x < 0 or y + z < n

Prymityw signal przestaïby byÊ potrzebny. Ten mechanizm jest znacznie bardziej ogólny
od mechanizmu Hoare’a lub Brincha Hansena, ale nie jest wykorzystywany. Dlaczego
nie? Wskazówka: pomyĂl o implementacji.
36. W restauracji fast food zatrudniono pracowników czterech typów: (1) zbieraczy zamówieñ, którzy przyjmujÈ zamówienia od klientów; (2) kucharzy, którzy przygotowujÈ jedzenie; (3) specjalistów od pakowania, którzy pakujÈ jedzenie w torebki oraz (4) kasjerów,
którzy wrÚczajÈ torebki klientom i biorÈ od nich pieniÈdze. Kaĝdego pracownika moĝna
uznaÊ za proces sekwencyjny komunikujÈcy siÚ z innymi procesami. JakÈ formÚ komunikacji miÚdzyprocesowej wykorzystujÈ procesy? Porównaj ten model do procesów
w Uniksie.
37. PrzypuĂÊmy, ĝe mamy system przekazywania wiadomoĂci korzystajÈcy ze skrzynek
pocztowych. Podczas wysyïania wiadomoĂci do peïnej skrzynki pocztowej lub przy próbie odbierania wiadomoĂci z pustej skrzynki pocztowej proces siÚ nie blokuje. Zamiast
tego otrzymuje kod bïÚdu. Proces odpowiada na bïÈd poprzez wielokrotne ponawianie
próby — tak dïugo, aĝ siÚ powiedzie. Czy taki schemat prowadzi do sytuacji wyĂcigu?
38. Komputery CDC 6600 mogÈ obsïuĝyÊ jednoczeĂnie do 10 procesów wejĂcia-wyjĂcia
z wykorzystaniem interesujÈcej formy szeregowania cyklicznego, zwanej wspóïdzieleniem
procesora. Po kaĝdej instrukcji wystÈpiïo przeïÈczenie procesów, zatem instrukcja 1 pochodziïa z procesu 1, instrukcja 2 pochodziïa z procesu 2 itp. PrzeïÈczanie procesów byïo
realizowane za pomocÈ specjalnego sprzÚtu, a koszt obliczeniowy tej operacji byï zerowy.
JeĂli w warunkach braku rywalizacji wykonanie procesu wymagaïo T sekund, to ile czasu
wymagaïoby, gdyby wykorzystano wspóïdzielenie procesora z n procesami?
39. Rozwaĝmy nastÚpujÈcy fragment kodu w jÚzyku C:
void main( ) {
fork( );
fork( );
exit();
}

Ile procesów potomnych zostanie stworzonych w wyniku uruchomienia tego programu?
40. Cykliczne programy szeregujÈce zwykle utrzymujÈ listÚ wszystkich procesów zdolnych
do uruchomienia, przy czym kaĝdy proces wystÚpuje na liĂcie tylko raz. Co by siÚ staïo,
gdyby proces wystÚpowaï na liĂcie dwukrotnie? Czy potrafisz wskazaÊ jakiekolwiek
powody, aby na to pozwoliÊ?

Kup książkę

Poleć książkę

PODROZ. 2.7.

PODSUMOWANIE

197

41. Czy na podstawie analizy kodu ěródïowego moĝna stwierdziÊ, czy proces jest zorientowany
na procesor, czy na operacje wejĂcia-wyjĂcia? W jaki sposób moĝna to sprawdziÊ na etapie
dziaïania programu?
42. WyjaĂnij, jaki wpïyw majÈ na siebie wartoĂÊ kwantu czasu i czas przeïÈczania kontekstu
w cyklicznym algorytmie szeregowania.
43. Pomiary wykonane w pewnym systemie pokazaïy, ĝe przeciÚtny proces dziaïa przez
czas T, a nastÚpnie blokuje siÚ na operacji wejĂcia-wyjĂcia. PrzeïÈczenie procesu wymaga
czasu S, który jest tracony (koszty obliczeniowe). Dla szeregowania cyklicznego o kwancie Q podaj wzór na wydajnoĂÊ procesora dla kaĝdej z poniĝszych sytuacji:
(a) Q =
(b) Q > T
(c) S < Q < T
(d) Q = S
(e) Q jest bliskie 0.
44. Na uruchomienie oczekuje piÚÊ zadañ. Ich spodziewane czasy dziaïania wynoszÈ 9, 6, 3, 5
i X. W jakiej kolejnoĂci powinny one dziaïaÊ, aby zminimalizowaÊ Ăredni czas odpowiedzi
(odpowiedě zaleĝy od X)?
45. PiÚÊ zadañ wsadowych od A do E wpïynÚïo do oĂrodka obliczeniowego niemal w tym
samym czasie. Szacowany czas ich dziaïania wynosi odpowiednio 10, 6, 2, 4 i 8 min. Ich
priorytety (okreĂlane zewnÚtrznie) wynoszÈ odpowiednio 3, 5, 2, 1 i 4, przy czym 5 oznacza najwyĝszy priorytet. Dla kaĝdego z poniĝszych algorytmów szeregowania okreĂl
Ăredni czas przeïÈczania cyklu procesu. Zignoruj koszty obliczeniowe zwiÈzane z przeïÈczaniem procesów.
(a) Szeregowanie cykliczne.
(b) Szeregowanie bazujÈce na priorytetach.
(c) Pierwszy zgïoszony — pierwszy obsïuĝony (uruchamianie w porzÈdku 10, 6, 2, 4, 8).
(d) Najpierw najkrótsze zadanie.
Dla przypadku (a) zaïóĝ, ĝe system jest wieloprogramowy oraz ĝe kaĝde zadanie otrzymuje sprawiedliwy przydziaï procesora. Dla przypadków od (b) do (d) zaïóĝ, ĝe w okreĂlonym czasie dziaïa tylko jedno zadanie do momentu, aĝ siÚ zakoñczy. Wszystkie zadania sÈ caïkowicie zorientowane na obliczenia.
46. Proces dziaïajÈcy w systemie CTSS wymaga do realizacji 30 kwantów. Ile razy bÚdzie
musiaï byÊ wymieniany pomiÚdzy dyskiem a pamiÚciÈ, jeĂli uwzglÚdniÊ pierwszÈ wymianÚ
(jeszcze przed uruchomieniem)?
47. Rozwaĝmy system czasu rzeczywistego z dwoma poïÈczeniami gïosowymi co 5 ms kaĝde
z czasem procesora na poïÈczenie wynoszÈcym 1 ms i jednym strumieniem wideo co 33 ms
z czasem procesora na wywoïanie wynoszÈcym 11 ms. Czy ten system jest szeregowalny?
48. Czy w systemie opisanym powyĝej moĝna dodaÊ kolejny strumieñ wideo, jeĂli system
nadal ma byÊ szeregowalny?
49. Do przewidywania czasów dziaïania procesów wykorzystywany jest algorytm starzenia
z a = 1/2. Czasy poprzednich czterech uruchomieñ — od najstarszego do najĂwieĝszego —
to odpowiednio 40, 20, 40 i 15 ms. Jaka jest prognoza nastÚpnego czasu uruchomienia?
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50. W miÚkkim systemie czasu rzeczywistego wystÚpujÈ cztery okresowe zdarzenia o okresach 50, 100, 200 i 250 ms kaĝdy. PrzypuĂÊmy, ĝe cztery zdarzenia wymagajÈ odpowiednio 35, 20, 10 i x ms czasu procesora. Jaka jest najwiÚksza wartoĂÊ x dla systemu szeregowalnego?
51. Zaïóĝmy, ĝe do rozwiÈzania problemu piÚciu filozofów zastosowano nastÚpujÈcÈ proce-

durÚ: filozof oznaczony parzystym numerem zawsze podnosi widelec z lewej strony
przed podniesieniem tego z prawej, natomiast filozof oznaczony nieparzystym numerem zawsze podnosi widelec z prawej strony przed podniesieniem tego z lewej. Czy ta
procedura gwarantuje dziaïanie bez zakleszczeñ?

52. W miÚkkim systemie czasu rzeczywistego wystÚpujÈ cztery okresowe zdarzenia o okresach 50, 100, 200 i 250 ms kaĝdy. PrzypuĂÊmy, ĝe cztery zdarzenia wymagajÈ odpowiednio 35, 20, 10 i x ms czasu procesora. Jaka jest najwiÚksza wartoĂÊ x dla systemu
szeregowalnego?
53. Rozwaĝ system, w którym poĝÈdane jest oddzielenie strategii od mechanizmu szeregowania wÈtków zarzÈdzanych na poziomie jÈdra. Zaproponuj sposoby osiÈgniÚcia tego celu.
54. Dlaczego w rozwiÈzaniu problemu piÚciu filozofów (listing 2.16) zmiennÈ state w procedurze take_forks ustawiono na wartoĂÊ HUNGRY?
55. Przeanalizuj procedurÚ put_forks z listingu 2.16. PrzypuĂÊmy, ĝe zmiennÈ state[i] ustawiono na THINKING po dwóch wywoïaniach funkcji test, a nie przed. W jaki sposób ta zmiana
wpïynie na rozwiÈzanie?
56. Problem czytelników i pisarzy moĝna sformuïowaÊ na kilka sposobów w zaleĝnoĂci od
tego, kiedy powinny siÚ uruchomiÊ poszczególne kategorie procesów. Uwaĝnie opisz
trzy róĝne odmiany problemu dla przypadków faworyzowania poszczególnych kategorii
procesów. Dla kaĝdej odmiany okreĂl, co siÚ stanie, kiedy czytelnik lub pisarz osiÈgnie
gotowoĂÊ dostÚpu do bazy danych, a co siÚ stanie, kiedy proces zakoñczy korzystanie
z bazy danych.
57. Napisz skrypt powïoki, który generuje plik sekwencyjnych liczb poprzez odczytanie
ostatniej liczby w pliku, dodanie do niej jedynki, a nastÚpnie doïÈczenie jej do pliku.
Uruchom jeden egzemplarz skryptu w tle i jeden na pierwszym planie, tak aby kaĝdy
z nich korzystaï z tego samego pliku. Ile czasu upïynie, zanim da o sobie znaÊ sytuacja
wyĂcigu? Co jest regionem krytycznym? Zmodyfikuj skrypt w taki sposób, aby zapobiec
wyĂcigowi. (Wskazówka: skorzystaj z polecenia
ln file file.lock

w celu zablokowania pliku danych).
58. PrzypuĂÊmy, ĝe mamy do czynienia z systemem operacyjnym, który udostÚpnia semafory. Zaimplementuj system komunikatów. Napisz procedury wysyïania i odbierania
komunikatów.
59. RozwiÈĝ problem piÚciu filozofów z wykorzystaniem monitorów zamiast semaforów.
60. PrzypuĂÊmy, ĝe wïadze uniwersytetu chcÈ pokazaÊ politycznÈ poprawnoĂÊ i zastosowaÊ
doktrynÚ instytucji U.S. Supreme Court (separate but equal is inherently unequal — oddzielnie, choÊ tak samo, to i tak nie jest równoĂÊ). ChcÈ jÈ zastosowaÊ zarówno dla pïci, jak
i dla ras i zlikwidowaÊ ugruntowanÈ praktykÚ oddzielnych ïazienek dla poszczególnych
pïci w kampusie. Jednak w celu uszanowania tradycji postanowiono zastosowaÊ odstÚp-
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stwo od zasady polegajÈce na tym, ĝe jeĂli w ïazience jest kobieta, to mogÈ do niej wejĂÊ
inne kobiety, ale nie mogÈ wchodziÊ mÚĝczyěni, i na odwrót. Znak na drzwiach ïazienki
wskazuje, w jakim spoĂród trzech moĝliwych stanów siÚ ona znajduje:
x Wolna.
x ZajÚta przez kobiety.
x ZajÚta przez mÚĝczyzn.
W dowolnie wybranym jÚzyku programowania napisz nastÚpujÈce procedury: kobieta_
´chce_wejsc, mezczyzna_chce_wejsc, kobieta_wychodzi, mezczyzna_wychodzi. Moĝesz
wykorzystaÊ dowolne liczniki i techniki synchronizacji.
61. Przepisz program z listingu 2.3 w taki sposób, aby obsïugiwaï wiÚcej niĝ dwa procesy.
62. Napisz program rozwiÈzujÈcy problem producent-konsument. Program powinien wykorzystywaÊ wÈtki i wspólny bufor. Do kontrolowania wspóïdzielonych danych nie korzystaj z semaforów ani innych prymitywów synchronizacji. Po prostu pozwól wÈtkom na
korzystanie z tych danych, jeĂli tego zaĝÈdajÈ. Wykorzystaj operacje sleep i wakeup do
obsïugi warunków „peïny” i „pusty”. Zobacz, ile czasu upïynie, zanim wystÈpi sytuacja
wyĂcigu. Moĝesz np. poleciÊ producentowi, by co jakiĂ czas wyĂwietlaï liczbÚ. Nie wyĂwietlaj wiÚcej niĝ jednej liczby co minutÚ, poniewaĝ operacje wejĂcia-wyjĂcia mogÈ wpïynÈÊ
na sytuacjÚ wyĂcigu.
63. Proces moĝe byÊ wprowadzony do kolejki cyklicznej wiÚcej niĝ jeden raz w celu nadania
mu wyĝszego priorytetu. Taki sam skutek moĝe mieÊ uruchomienie wielu wystÈpieñ
programu, z których kaĝde pracuje na innej czÚĂci puli danych. Najpierw napisz program,
który sprawdza, czy wartoĂci z listy sÈ liczbami pierwszymi. NastÚpnie opracuj metodÚ,
która umoĝliwia wielu instancjom programu na jednoczesne dziaïanie w taki sposób,
aby ĝadne dwa wystÈpienia programu nie sprawdzaïy tej samej wartoĂci. Czy równolegïe
uruchomienie wielu kopii programu pozwala na szybsze przetwarzanie listy? ZwróÊmy
uwagÚ, ĝe wyniki bÚdÈ zaleĝaïy od tego, jakie inne operacje wykonuje komputer. W komputerze osobistym, na którym dziaïa tylko jedno wystÈpienie programu, nie naleĝy spodziewaÊ siÚ poprawy, ale w systemie z innymi procesami w ten sposób powinno udaÊ siÚ
uzyskaÊ wiÚkszy udziaï czasu procesora.
64. Celem tego Êwiczenia jest implementacja wielowÈtkowego rozwiÈzania sprawdzania,
czy podana wartoĂÊ jest liczbÈ idealnÈ. N jest liczbÈ idealnÈ, jeĂli suma wszystkich jej
dzielników, z wyïÈczeniem jej samej, wynosi N. Przykïadami takich liczb sÈ 6 i 28. Dane
wejĂciowe to liczba N. Algorytm zwraca true, jeĂli liczba jest idealna i false w przeciwnym razie. Gïówny program bÚdzie czytaÊ liczby N i P z wiersza poleceñ. Gïówny proces utworzy zbiór P wÈtków. Liczby o wartoĂciach od 1 do N zostanÈ podzielone miÚdzy te wÈtki w taki sposób, aby ĝadne dwa wÈtki nie przetwarzaïy tej samej liczby. Dla
kaĝdego numeru z tego zbioru wÈtek sprawdzi, czy liczba jest dzielnikiem N. JeĂli tak
jest, doda tÚ liczbÚ do wspólnego bufora, w którym sÈ przechowywane dzielniki N. Proces nadrzÚdny bÚdzie czekaÊ, aĝ wszystkie wÈtki zakoñczÈ dziaïanie. Do rozwiÈzania
zadania zastosuj odpowiedni prymityw synchronizacji. Proces macierzysty okreĂli, czy
liczba jest idealna, tzn. czy N jest sumÈ wszystkich jej podzielników, a nastÚpnie wyĂwietli odpowiedni komunikat. (Uwaga: Aby przyspieszyÊ obliczenia, moĝna ograniczyÊ zakres
przeszukiwanych liczb: od 1 do pierwiastka kwadratowego z N).
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65. Napisz program zliczajÈcy czÚstoĂÊ sïów w pliku tekstowym. Plik tekstowy jest podzielony na N segmentów. Kaĝdy segment jest przetwarzany przez oddzielny wÈtek, który
zwraca poĂrednie wartoĂci liczby czÚstoĂci dla segmentu. Gïówny proces czeka na zakoñczenie wszystkich wÈtków. NastÚpnie oblicza ïÈcznÈ czÚstoĂÊ danego sïowa na podstawie
wyników poszczególnych wÈtków.

Kup książkę

Poleć książkę

SKOROWIDZ

A
AAS, as a Service, 501
abstrakcja pamiÚci, 202
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model procesów, 841
odbiorcy, 831
piaskownice aplikacji, 835
rozszerzenia Linuksa, 811
stan procesów, 845
tworzenie procesu, 816
usïugi, 830
zamiary, 834
Android 1.0, 807
APC, Asynchronous Procedure Call, 875, 882
API, Application Programming Interface, 488
mechanizmu Binder, 821
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BIOS, Basic Input Output System, 61, 202, 890
BKL, Big Kernel Lock, 752
Blackberry OS, 46
blok, 313
dwupoĂredni, 337
jednopoĂredni, 337
PEB, 905
podpisu, 622
TEB, 905
trójpoĂredni, 337
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blokady
WakeLock, 812
wspóïdzielone, 781
wyïÈczne, 781
blokowanie
dwufazowe, 465
stron, 253
zmiennych, 145
Blu-ray, 1068
bïÚdny sektor, 392
bïÚdy
braku stron, 250, 930
odczytu, 392
przepeïnienia bufora, 639
stron, 492
w kodzie, 638
bomby logiczne, 656
bootloader, 625
brak
abstrakcji pamiÚci, 202
strony, page fault, 216
BSOD, Blue Screen Of Death, 886
bufor TLB, 220, 929
buforowanie, caching, 327, 373, 1014
bloków, 1104
plików, 1104, 1106

C
C2DM, Cloud To Device Messsaging, 805
CA, Certification Authority, 623
cele
algorytmów szeregowania, 174
Linuksa, 725
CFI, Control Flow Integrity, 704
CFS, Completely Fair Scheduler, 751
chmura, 477
jako usïuga, 500
obliczeniowa, 500
chwila, jiffy, 749
ciÈg rozkazów NOP, 642
ciÈgïa alokacja, 297
cienkie klienty, 423
CLI, Clear Interrupts, 487
CLR, Common Language Runtime, 862
CMS, Conversational Monitor System, 94
cofniÚcie operacji, 456
COM, Component Object Model, 873, 903
Common Criteria, 887
CRT, Cathode Ray Tube, 352
CS, Connected Standby, 962
cykl ĝycia procesu, 843
czas wiÈzania nazw, 999
czcionki, 420
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czyszczenie, 248
czytanie bloków zawczasu, 330

`D
DAC, Discretionary Access Control, 612
DACL, Discretionary ACL, 964
Dalvik, 814
DCI, Digital Cinema Initiatives, 1075
DCT, 1079
debugowanie procesu, 927
deduplikacja, 494
definiowanie typu obiektów, 896
defragmentacja dysków, 332
DEP, Data Execution Prevention, 644
deskryptor segmentu kodu, 264
deskryptory plików, 290
DFSS, Dynamic Fair-Share Scheduling, 924
DLL, Dynamic Link Libraries, 89, 246, 860, 902
dïugoĂÊ palców, 637
DMA, Direct Memory Access, 58, 356
DMI, Direct Media Interface, 60
domeny
ochrony, 602, 603
urzÈdzeñ, 497
DOS, Disk Operating System, 42
dostawcy zawartoĂci, 832
dostÚp
bezpoĂredni do pamiÚci, 355
do danych, 838, 1024
do dysku, 390
do pamiÚci, 53
zdalny bezpoĂredni, 554
do plików, 286
do wspólnej pamiÚci, 142
do zasobów, 602
dostÚpnoĂÊ, 596
dowiÈzanie
do usïugi, 831
symboliczne, 900
DPC, Deferred Procedure Call, 881
DRM, Digital Rights Management, 44, 877, 969
drzewo katalogów, 294
duĝe projekty programistyczne, 100
DV, Digital Video, 1081
DVD, Digital Versatile Disk, 1068
dylemat przestrzeñ-czas, 1011
dynamiczna relokacja, 206
dysk twardy, 54, 75, 379, 428
SATA, 32, 56
SSD, 55, 69
SSF, 387
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dyski
AV, 393
magnetyczne, 379
dyskietka, 380
dziaïanie wirusa, 663

sterujÈce VCR, 1092
Win32 API, 966
futeksy, 155

G
E

EDF, Earliest Deadline First, 1089
efekt
jitter, 1095
lokalnoĂci, 1015
EFS, Encryption File System, 960
egzojÈdra, 97, 993
ekran logowania, 657
faïszywy, 658
ekrany dotykowe, 421
eksploit, 594, 639, 645
ESX Server, 515
etapy projektowania oprogramowania, 1021
Ethernet, 570
klasyczny, 571
przeïÈczany, 571

F
faïszywe wspóïdzielenie, 563
FAT, File Allocation Table, 300
FIFO, First-In, First-Out, 229
filmy, 1067
firewalle, 685
firma VMware, 503
flaga przerwañ, 488
flagi mapy bitowej, 747
formatowanie dysków, 384
FPGA, Field-Programmable Gate Arrays, 555
framework
KMDF, 945
UMDF, 945
funkcja
gets, 641
printf, 649
Rectangle, 419
skrótu
SHA-1, 622
strcmp, 657
XOpenDisplay, 411
funkcje
atomowe, 156
jednokierunkowe, 622
kryptograficzne, 609
skrótu, 622
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gaïÚzie rejestru, 873
generowanie
przerwania, 58
wyjĂcia, 407
geometria dysku, 381
GID, Group ID, 800
gïówny rekord
rozruchowy, MBR, 387
startowy, MBR, 668
gniazda, sockets, 771, 913
GNOME, 727
GPL, GNU Public License, 724
GPT, GUID Partition Table, 388
graf, 566
graficzny interfejs uĝytkownika, GUI, 29, 43,
412, 776
GUI, Graphical User Interface, 29, 43, 412, 776

H
HAL, Hardware Abstraction Layer, 876
HAL Development Kit, 878
hasïa, 628
jednorazowe, 631
heterogeniczne procesory wielordzeniowe, 533
hierarchia
dziedziczenia, 822
katalogów, 579
pamiÚci, 52, 201
procesów Androida, 115, 810
hierarchiczne systemy katalogów, 292
hipernadzorca, hypervisor, 96, 485, 876
typu 1, 483
typu 2, 483
Xen, 501
hiperszeĂcian czterowymiarowy, 549
historia systemu
Android, 805
Linux, 716
UNIX, 716
Windows, 855

I
IAAS, Infrastructure as a Service, 500
IAT, Import Address Table, 902
IDE, Integrated Drive Electronics, 379
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identyfikator
nonce, 625
PID, 79
SID, 964
UID, 67, 837
IDS, Intrusion Detection System, 687, 695
ilustracja przekosu cylindrów, 386
implementacja
bezpieczeñstwa, 967
dóï-góra, 1001
góra-dóï, 1001
hybrydowa, 135
katalogów, 302
menedĝera obiektów, 891
plików, 297
procesów, 117, 916
segmentacji, 259
systemu
NFS, 797
plików, 296
plików Linuksa, 785
plików NTFS, 950
wÈtków, 916
wÈtków w jÈdrze, 134
wÈtków w przestrzeni uĝytkownika, 131
wejĂcia-wyjĂcia, 773, 944
zarzÈdzania pamiÚciÈ, 760, 929
indeks, 900
infekcja, 677
informacje o rozwiÈzaniu, 506
infrastruktura jako usïuga, 500
instrukcja, 252
TSL, 147, 538
integralnoĂÊ kodu, 596, 970
Intel x86, 263
interakcje z dostawcÈ zawartoĂci, 833
interfejs
API, 488, 820
Binder, 822
obiektu Binder, 820
pamiÚci wirtualnej, 249
programowania aplikacji, API, 865
sieciowy, 554
sterownika, 432
sterownik-jÈdro, 774
sterowników urzÈdzenia, 372
Win32 API, 85
wywoïañ systemowych, 989
interfejsy
mechanizmu Binder, 822
sieciowe, 551
systemu Linux, 726
uĝytkowników, 402
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Internet, 572
interpretacja, 700
intruz, 598
inwersja priorytetów, 923
iOS, 47
IP, Internet Protocol, 772
IRP, I/O Request Packets, 899, 943
ISA, Instruction-Set Architectures, 45, 59
ISR, Interrupt Service Routines, 881
istotnoĂÊ procesu, 845
ITO, Indium Tin Oxide, 422
i-wÚzïy, 301, 331, 337, 790
izolowanie, 698
kodu mobilnego, 697
mechanizmu od strategii, 996

J
jÈdro
Linuksa, 733
systemu Windows, 876
JBD, Journaling Block Device, 793
jednostka MMU, 217, 496
jednostki miar, 104
jÚzyk
AIDL, 822
C, 98
JIT, Just-In-Time, 814
JPEG, 1078
JVM, Java Virtual Machine, 97, 701

K
kanarki, 642
karta
$FORTRAN, 36
chipowa, 633
inteligentna, 635
z paskiem magnetycznym, 633
z zakodowanÈ wartoĂciÈ, 633
karty elektroniczne, 65
katalog, 291
\??, 897
\Arcname, 897
\BaseNamedObjects, 897
\Device, 897
\DosDevices, 897
\Driver, 897
\FileSystem, 897
\KnownDLLs, 897
\NLS, 897
\ObjectTypes, 897

Poleć książkę

1124
katalog
\Security, 897
\Windows, 897
obiektów, 900
katalogi
hierarchiczne systemy, 292
implementacja, 302
jednopoziomowe systemy, 291
kategorie waĝnoĂci procesów, 844
KDE, 727
keylogger, 659
klasyczny model wÈtków, 125
klawiatura, 402
klienty, 409
klipy wideo, 1067
klucz
publiczny, 621
symetryczny, 621
tajny, 620, 621
kod
ECC, 394
jednowÈtkowy, 138
kompresji, 689
mobilny, 697
PIN, 633
powïoki, shellcode, 641
z zakleszczeniem, 446
kodowanie
audio, 1076
JPEG, 1078
percepcyjne, 1083
wideo, 1073
kolejka, 900
kompilacja warunkowa, 1005
komponenty
procesu, 127
wÈtku, 127
kompresja
audio, 1083
plików, 958
wideo, 1077
komputer
osobisty, 42, 63
mobilny, 46
podrÚczny, 63
komunikacja
asynchroniczna, 1002
bezprzewodowa, 430
IPC, 823
miÚdzy procesami, 141
miÚdzyprocesowa, 913
synchroniczna, 1002
wÚzïa z interfejsem, 554
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komunikat rozgïoszeniowy, 831
konie trojañskie, 661
kontrola dostÚpu, 605, 612
kontroler, 352
kontrolery urzÈdzeñ, 351
kontrolowanie dostÚpu do zasobów, 602
kopia przy zapisie, 927
kopie
map bitowych, 420
woluminów, 941
zapasowe systemu plików, 319
korekcja bïÚdu, 391
koszt wirtualizacji, 487
kraker, 627
kryptografia, 619, 621
z kluczem tajnym, 620
ksiÚgowanie, 959
ksiÚgujÈce systemy plików, 308
kwantyzacja próbek, 1076, 1079

L
lampy elektronowe, 35
LAN, Local Area Networks, 570
LFS, Log-structured File System, 306
licencja, 499
GPL, 724
licznik, 400
czasowy, 900
dozorujÈcy, 400
limity dyskowe, quotas, 306, 318
linker, 100
Linux, 722, 725
bezpieczeñstwo, 800, 802
implementacja
bezpieczeñstwa, 803
procesów, 742
systemu plików, 785
wÈtków, 742
wejĂcia-wyjĂcia, 773
zarzÈdzania pamiÚciÈ, 760
interfejsy systemu, 726
katalogi, 778
model wejĂcia-wyjĂcia, 775
moduïy, 776
obsïuga sieci, 771
operacje na plikach, 774
operacje wejĂcia-wyjĂcia, 769
powïoka, 728
procesy, 735
programy uĝytkowe, 731
przydzielanie pamiÚci, 763

Poleć książkę

SKOROWIDZ
sekwencja procesów, 755
stronicowanie, 766
struktura jÈdra, 733
synchronizacja, 752
system plików, 777
/proc, 793
ext2, 787
ext4, 792
NFS, 794
szeregowanie, 748
tablice stron, 763
tworzenie procesu, 736
uruchamianie systemu, 753
wÈtki, 745
wirtualny system plików, 786
wywoïania systemowe, 738, 759, 803
wywoïania systemu plików, 782
wywoïania wejĂcia-wyjĂcia, 772
zarzÈdzanie pamiÚciÈ, 755
lista
gotowoĂci, standby list, 927
jednokierunkowa, 211, 299
kontroli dostÚpu, 605, 606
publikacji, 1031
pytañ i odpowiedzi, 632
uprawnieñ, 608
login spoofing, 657
logowanie, 627
LOIC, 597
LRU, Least Recently Used, 231,845, 931
luki w oprogramowaniu, 638


ïadowalne moduïy, 777
ïañcuch formatujÈcy, 648
ïÈczenie sterowników, 948

M
Mac OS X, 43
MAC, Mandatory Access Control, 612
macierz RAID, 382
macierze ochrony, 604, 610
magazyn stron, 253
magistrala, 58
DMI, 60
ISA, 59
PBA, 59
PCI, 511
PCIe, 59
podwójna, 355
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pojedyncza, 355
SBA, 59
SCSI, 60
USB, 60
makroblok, 1082
malware, 639, 661
mapa bitowa, 210, 324, 418, 420
maskowanie czasowe, 1083
master-slave, 535–537
maszyna wirtualna, 93, 485, 498, 508
Javy, 97
MBR, Master Boot Record, 387, 668, 753
mechanizm
aktywacji zarzÈdcy, 135
UMS, 909
zabójcy OOM, 813
menedĝer
aktywnoĂci, 843
obiektów, 893, 900
wejĂcia-wyjĂcia, 899
zasobów, 33
metoda wyzwanie-odpowiedě, 632
MFT, Master File Table, 951
miÚkki bïÈd braku strony, 932
migracja, 502
migracje maszyn wirtualnych, 501
mikrojÈdra, 90, 489
mikrokomputer, 42
minimalizacja ruchu ramienia dysku, 330
miniport, 889
MINIX, 721
MMU, Memory Management Unit, 669
model, 695
Bella-La Paduli, 612
bezpieczeñstwa, 613
Biby, 614
fazy dziaïania, 100
klient-serwer, 93
procesów, 110, 841
programowania COM, 903
transferu, 578
WDM, 945
wejĂcia-wyjĂcia, 775
modele bezpiecznych systemów, 610
modelowanie
wieloprogramowoĂci, 119
zakleszczeñ, 448
Modern Windows, 861
modulacja PCM, 1077
moduï
jÈdra Binder, 817
TPM, 624, 891
VMM, 512
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moduïy w Linuksie, 776
monitor, 159, 402
odwoïañ, 601, 700
VMM, 478
most, bridge, 571
MPEG, 1080
MSDK, Microsoft Development Kit, 863
MS-DOS, 43, 856
MULTICS, 260
multimedia, 1067
multimedialne systemy operacyjne, 1067
muteks, 154, 900, 975
muteksy w pakiecie Pthreads, 156
muzyka, 1067
mysza, 402, 406

N
narzÚdzia dsniff, 597
narzÚdzie nmap, 597
NAT, network address translation, 685
nazwy
plików, 281
Ăcieĝek, 292
NFS, Network File System, 794
architektura systemu, 794
implementacja systemu, 797
protokoïy systemu, 795
struktura warstwy systemu, 797
wersje systemu, 800
niebieski ekran Ămierci, 886
nieprawidïowa strona, invalid page, 925
niskopoziomowe oprogramowanie komunikacyjne,
552
NIST, 500
NOP, 642
NT, New Technology, 858
NUMA, NonUniform Memory Access, 921
numer SID, 964
NVOD, 1094

O
obiekty dyspozytora, 883
obliczanie godziny, 399
obraz
nieskompresowany, 1013
skompresowany, 1013
obrona wielostrefowa, 684
obrys znaku, 421
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obsïuga
bïÚdów, 391
bïÚdów braku stron, 250, 255, 930
przerwañ, 57, 367
sieci, 771
systemu plików, 289
wielu wÈtków, 123, 138
zagnieĝdĝonych tablic stron, 493
zegara, 397, 398
ochrona pliku, 801
odbiorca, receiver, 831
oddzielenie
mechanizmu szeregowania, 185
strategii od mechanizmu, 255
odlegïoĂÊ Hamminga, 636
odtwarzanie po awarii, 395
odwoïanie do pustego wskaěnika, 652
odwracanie priorytetów, 923
odwzorowywanie adresu liniowego, 266
odzyskiwanie pamiÚci, 494
ogólna warstwa blokowa, 774
ograniczenia zabezpieczeñ, 970
okna tekstowe, 407
okno, 414
operacja
down, 151
operacja RCU, 168
up, 151
operacje
na katalogach, 294
na plikach, 288, 774
wejĂcia-wyjĂcia, 58, 95, 172, 769, 942
w Windows, 940
opóěnione wywoïania procedur, 881
oprogramowanie
do generowania wyjĂcia, 407
do wprowadzania danych, 402
DRM, 877
jako usïuga, 500
klawiatury, 403
komunikacyjne poziomu uĝytkownika, 555
myszy, 406
obsïugi zegara, 398
szpiegujÈce, 676, 679
wejĂcia-wyjĂcia, 362
optymalizacja, 1010, 1016
ortogonalnoĂÊ, 997
OS X, 45
osiÈganie spójnoĂci sekwencyjnej, 564
otwarty plik, 900
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PAAS, Platform as a Service, 500
pakiet
Pthreads, 129, 156
SDK, 806
WDK, 945
pakiety ĝÈdañ wejĂcia-wyjĂcia, 946
pamiÚci o duĝej pojemnoĂci, 74, 223
pamiÚÊ, 51, 430
EEPROM, 54
fizyczna, 935
flash, 54
masowa, 393
podrÚczna, 328, 939
podrÚczna L2, 53
RAM, 53, 201, 396
ROM, 53
wirtualna, 76, 213, 262, 928
paradygmaty
danych, 988
interfejsu uĝytkownika, 986
multimedialnych systemów wykonywania, 987
plików, 1091
parametry dyskowe, 380
parawirtualizacja, 488, 489
partycjonowanie pamiÚci, 534
paski, strips, 382
paskowanie, striping, 382
patchguard, 971
PBA, parallel bus architecture, 59
PCR, Platform Configuration Register, 625
PDA, Personal Digital Assistant, 46, 63
PDE, Page Directory Entry, 933
PDP-11 UNIX, 717
PEB, Process Environment Block, 905, 917
perspektywy, views, 939
PFF, Page Fault Frequency, 240
PFN database, 935
piaskownice aplikacji, 835
PID, Process Identifier, 736, 742
pierĂcieñ, 549
PKI, Public Key Infrastructure, 623
platforma
jako usïuga, 500
x86, 505
plik
AndroidManifest.xml, 824
lib.dll, 930
ntoskrnl.exe, 891
pliki, 68, 281
.dll, 89

Kup książkę

1127

.wmf, 419
atrybuty, 286
binarne, 284
deskryptory, 290
implementacja, 297
multimedialne, 1072, 1095
nagïówkowe, 99
nazwy, 281
odwzorowane w pamiÚci, 248, 758
program do kopiowania, 289
rozszerzenia, 282
stron, 926
struktura, 283
typu peer-to-peer, 677
typy, 284
wspóïdzielone, 304
wykonywalne, 285
z pojedynczÈ blokadÈ, 782
PLT, Procedure Linkage Table, 645
plug and play, 60, 859
pïyta macierzysta, motherboard, 61
pobieranie plików bez wiedzy, 677
podmiot, 605
podpisy cyfrowe, 622
podpisywanie kodu, 693
podsystemy, 901
podsystemy NT, 865
podziaï czasu, 39, 543
pola, 1074
pakietu ĝÈdañ wejĂcia-wyjĂcia, 947
struktury i-wÚzïa, 790
polecenie lseek, 784
port ALPC, 900
poĂrednictwo, 1006
potok trójfazowy, 49
potoki, pipes, 45, 737
poufnoĂÊ, 596
powïoka, 71, 728
uproszczona, 81
powstawanie
przerwañ, 359
zakleszczeñ, 447
poziomy RAID, 383
priorytety
systemu Windows, 921
wÈtków, 922
problem
czytelników i pisarzy, 190
piÚciu filozofów, 187
producent-konsument, 150, 152, 165
relokacji, 204
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problemy
do rozwiÈzania w programach, 432
implementacyjne RPC, 560
po stronie systemu operacyjnego, 426
projektowe systemów stronicowania, 239
sprzÚtowe, 425
procedura, 896
poĂredniczÈca klienta, 559
poĂredniczÈca serwera, 559
zliczajÈca bity, 1011
procedury obsïugi przerwañ, 367
proces, 845, 900
wielowÈtkowy, 126
procesor, 45, 47, 428, 534
superskalarny, 49
SVM, 481
procesory wielordzeniowe, 498
procesy, 65, 109, 905, 1032
bariery, 167
blokowanie zmiennych, 145
hierarchie, 115
implementacja, 117
komponenty, 127
komunikacja, 141
koñczenie dziaïania, 114
model, 110
monitory, 159
muteksy, 154
prace badawcze, 191
problemy komunikacji, 187
przekazywanie komunikatów, 164
regiony krytyczne, 143
semafory, 151
stany, 115
Ăcisïa naprzemiennoĂÊ, 145
tworzenie, 112
unikanie blokad, 168
w systemie Linux, 735
wyĂcig, 141
wzajemne wykluczanie, 144
zorientowane na wejĂcie-wyjĂcie, 171
profil, 900
program
CMS, 94
gzip, 778
Hyper-V, 891
WinResume.exe, 891
zainfekowany, 689
programowane wejĂcie-wyjĂcie, 364
programowanie
aplikacji Win32, 869
ROP, 645
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systemu Windows, 862
z wykorzystaniem wielu rdzeni, 534
zorientowane na powrót, ROP, 644
programowe zarzÈdzanie buforem, 221
programy
agentów, 697
licencjonowane, 499
uĝytkowe Linuksa, 731
projekt systemu operacyjnego, 979
projektowanie systemu, 980 operacyjnego
cele, 980
etapy projektowania, 1021
implementacja, 992
interfejs, 983
nazewnictwo, 998
trendy, 1021
trudnoĂci, 981
wydajnoĂÊ, 1009
zarzÈdzanie projektem, 1017
protokoïy
sieciowe, 573, 574
systemu NFS, 795
protokóï TCP/IP, 410
próbkowanie fali sinusoidalnej, 1076
przeciwdziaïanie zakleszczeniom, 462
przeglÈdy kodu, code reviews, 657
przekazywanie komunikatów, 164, 165
przekos
cylindrów, 386
gïowic, head skew, 385
przeïÈczanie, 541
pakietów, 550
Ăwiatów, 487
przeïÈcznik
krzyĝowy, 525, 526
pojedynczy, 549
przenoĂny UNIX, 718
przepeïnienie
bufora, 640, 648
liczb caïkowitych, 653
przeplatanie, 1074
wideo, 1096
przeplot, 387
przerwania, 57, 358, 367
nieprecyzyjne, 360
precyzyjne, 360
przestrzenie adresowe, 67
przestrzeñ
adresowa, 205, 243, 930
wirtualna, 215
nazw obiektów, 895
procesów, 925
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przetwarzanie w chmurze, 477, 1022, 1035
przydzielanie
adresów wirtualnych, 925
dedykowanych urzÈdzeñ, 376
pamiÚci, 763
przynÚty, honeypots, 697
przyspieszenie stronicowania, 219
PTE, Page Table Entries, 933
publikacje, 1031
wprowadzajÈce i ogólne, 1032
publikuj-subskrybuj, 585
pule wÈtków, 907
puïapka, breakpoint, 927
punkty
kontrolne, 502
przyïÈczania, 950

R
RAID, 381
RAM, Random Access Memory, 53, 201
ramka, 1073
wideo, 1082
raportowanie bïÚdów, 376
RDMA, Remote Direct Memory Access, 554
RDP, Remote Desktop Protocol, 924
rdzeñ, 51
regiony krytyczne, 143
reguïy ochrony, 703
rejestr
bazowy, 57
systemu Windows, 872
bazy i limitu, 206
rekord tablicy MFT, 955, 957
relokacja, 204
remapowanie adresów pamiÚci, 55
replikacja, 562
reprezentacja uprawnienia, 609
RGB, Red, Green, Blue, 1074
RMS, Rate Monotonic Scheduling, 1088
robaki, 673
rodzaje
komunikatów, 411
rootkitów, 680
systemów, 569
ROM, Read Only Memory, 53, 202
rootkit, 680, 971
firmy Sony, 683
ROP, Return-Oriented Programming, 645, 970
rozgaïÚěnik-wampir, 571
rozmiar
bloku, 313, 377
maksymalny partycji, 335
strony, 242
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rozmieszczenie plików multimedialnych, 1100, 1095
rozpowszechnianie
oprogramowania szpiegujÈcego, 677
wirusów, 672
rozpoznawanie tÚczówki, 636
rozproszona pamiÚÊ wspóïdzielona, 249, 560
rozszerzenia
Joliet, 342
plików, 282
Rock Ridge, 341
rozszerzona maszyna, 32
rozwiÈzania siïowe, 1008
rozwiÈzanie Petersona, 146
równowaĝenie obciÈĝenia, 565
RPC, Remote Procedure Calls, 560, 888, 913,
559, 862
ruch ramienia dysku, 330

S
SAAS, Software as a Service, 500
SACL, System Access Control List, 965
SAM, Security Access Manager, 873
sandboxing, 477
SATA, Serial ATA, 32, 56, 379
SBA, shared bus architecture, 59
schemat
list, 936
stosów urzÈdzeñ, 890
SCSI, Small Computer System Interface, 60
SDK, Software Development Kit, 806
segmentacja, 256, 259
klasyczna, 259
ze stronicowaniem, 260, 263
sekcja, 900
sektor dysku, 385
sekwencja ucieczki, 408
selektor x86, 264
semafor, 151, 446, 900
semantyka wspóïdzielenia plików, 580
serwer, 125, 409
siatka, 549
sieciowy system plików, NFS, 794
sieÊ
botnet, 597
Ethernet, 570
Internet, 572
LAN, 570
przeïÈcznikowa omega, 527
WAN, 570
WWW, 577
silniki mutacji, 690
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skanery antywirusowe, 687
skrypciarze, 599
skrytki pocztowe, mailslots, 913
sïaby punkt, 594
spooler, 141, 462
sposoby konstrukcji serwera, 125
spójnoĂÊ systemu plików, 324
sprawca, 605
sprawdzanie bïÚdów, 1008
sprzÚt
komputerowy, 47
obsïugi zegara, 397
sieciowy, 570
wielokomputerów, 548
wieloprocesorowy, 524
spyware, 676
SSD, Solid State Disk, 55, 69
SSF, Shortest Seek First, 389
stabilny
odczyt, 395
zapis, 394
standard
ISO 9660, 341
JPEG, 1078
MPEG, 1080
POSIX, 738
UNIX, 720
stany
autoryzowane, 611
bezpieczne, 458
nieautoryzowane, 611
niebezpieczne, 458
procesów, 115, 845
stron, 769
STB, Set Top Box, 1069
steganografia, 617
sterownik
dysku, 32
jÈdra win32k.sys, 888
urzÈdzenia, 900
VMM, 512
Win32k.sys, 891
zarzÈdzania energiÈ, 432
sterowniki
filtrów system plików, 889
urzÈdzeñ, 368, 889, 945
stos, 128
urzÈdzenia, device stack, 889, 946
strategia czyszczenia, 248
strategie
alokacji pamiÚci, 239
organizacji plików, 1096
stronicowania, 926
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strona, 242
wirtualna, 926
stronicowanie, 214, 250, 259
w Linuksie, 766
strony wspóïdzielone, 244
struktura
danych, 895
danych runqueue, 750
dziennika, 306
napÚdu dyskowego, 54
obiektu, 893
pliku, 283
systemu, 992
systemu monolitycznego, 89
systemu operacyjnego, 88
MINIX 3, 92
THE, 90
VM/370, 94
Windows, 875
systemu plików, 951
systemu x86, 59
tokenu dostÚpu, 964
wpisu, 218
zespoïu, 1018
struktury
dynamiczne, 1000
statyczne, 1000
superuĝytkownik, 601
SVM, Secure Virtual Machine, 481
sygnaï wakeup, 151
Symbian, 47
symetryczne systemy wieloprocesorowe, 536
symulacja algorytmu LRU, 231, 232
synchronizacja, 914
w Linuksie, 752
system
bez abstrakcji pamiÚci, 203
CTSS, 181
DV, 1081
MULTICS, 260
opakowañ WDF, 945
operacyjny, 29, 31
Android, 804
czwarta generacja, 42
druga generacja, 35
historia, 34
hosta, 511
jako menedĝer zasobów, 33
jako rozszerzona maszyna, 32
Linux, 722, 725
piÈta generacja, 46
pierwsza generacja, 35
trzecia generacja, 37
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UNIX, 716
X Window, 409
plików, 69, 84, 279, 780, 1033
/proc, 793
ext2, 787
ext4, 792
FAT-16, 949
FAT-32, 949
ISO 9660, 338
kopie zapasowe, 319
Linuksa, 777
NT, 949
MS-DOS, 333
NTFS, 949
spójnoĂÊ, 324
wydajnoĂÊ, 327
system plików V7, 336
rozproszony, 523, 569
VMI, 490
VMware Workstation, 513, 515
wielokomputerowy, 569
wieloprocesorowy, 569
wieloprocesorowy SMP, 536
systemy
jednopoziomowe katalogów, 291
klient-serwer z mikrojÈdrem, 994
operacyjne
badania, 101
czasu rzeczywistego, 64
firmy DEC, 858
kart elektronicznych, 65
komputerów mainframe, 62
komputerów osobistych, 63
komputerów podrÚcznych, 63
monolityczne, 88
serwerów, 62
struktura, 88
warstwowe, 89
wbudowane, 63
wÚzïów sensorowych, 64
wieloprocesorowe, 62, 534
plików
ksiÚgujÈce, 308
na pïytach CD-ROM, 338
o strukturze dziennika, 306
wirtualne, 310
rozproszone, 568
rozszerzalne, 995
stronicowania, 239
wbudowane, 1025
wielokomputerowe
szeregowanie, 565
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systemy wieloprocesorowe, 1036
symetryczne, 536
synchronizacja, 538
szeregowanie, 542
wieloprocesorowe, 521, 523
NUMA, 528
typu master-slave, 535
UMA
z architekturÈ magistrali, 524
z przeïÈcznikami krzyĝowymi, 525
wielowarstwowe, 992
wsadowe, 35
szeregowanie, 169, 172, 919
bazujÈce na priorytetach, 179
cykliczne, 178, 748
EDF, 1089
gwarantowane, 182
loteryjne, 182
monotoniczne w czÚstotliwoĂci, 1088
operacji dyskowych
dynamiczne, 1108
statyczne, 1106
operacji dyskowych, 1106
procesów homogenicznych, 1086
procesów multimedialnych, 1086
sprawiedliwe, 183
systemów wielokomputerowych, 565
w czasie rzeczywistym, 1086
w Linuksie, 748
w systemach czasu rzeczywistego, 184
w systemach interaktywnych, 178
w systemach wsadowych, 176
w trybie uĝytkownika, 907
wÈtków, 185
zespoïów, 546
szeĂcian, 549
szkielet aplikacji, 411, 415
szybkoĂÊ
czytania danych, 315
przesyïania danych, 351, 1071
szyfrowanie plików, 960

¥
Ăcieĝki, 292
Ăcisïa naprzemiennoĂÊ, 145
Ăledzenie
wolnych bloków, 316
wykorzystania zasobów, 319
Ărodki obrony, 684
Ărodowisko bezpieczeñstwa, 595
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T
tabela FAT, 300
tabele stron, 217, 223, 493
odwrócone, 225
wielopoziomowe, 223
tablica
GPT, 388
plików, 952
PLT, 645
stron, 218, 931
uchwytów, 894, 895
takt zegara, 397
TCP, Transmission Control Protocol, 575, 772
TEB, Thread Environment Block, 905, 917
technika
ASLR, 646
plug and play, 60
techniki
antyantywirusowe, 687
antywirusowe, 687
biometryczne, 635
skutecznej wirtualizacji, 484
technologia
RAID, 381
wewnÚtrznych poïÈczeñ, 549
teoria grafów, 566
test POST, 753
THE, 90
TLB, Translation Lookaside Buffer, 929
TLS, Thread Local Storage, 905
tïumacz binarny, 485
TOCTOU, 655
token, 964
dostÚpu, 900, 965
topologie wewnÚtrznych poïÈczeñ, 549
torus podwójny, 549
TPM, Trusted Platform Module, 891
trafienie pamiÚci, 52
trajektorie zasobów, 457
transfer
obiektów, 820
poprzez DMA, 356
transformacja falkowa Gabora, 636
transmisja równolegïa, 59
tranzystory, 35
tryb
beztaktowy, 749
jÈdra, 29
nadzorcy, 29
niekanoniczny, 403
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offline, 36
piaskownicy, 477
uĝytkownika, 29
tryby ochrony pliku, 801
tworzenie
dowiÈzania, 779
procesów, 112, 736, 816
tylne drzwi, back door, 656
typ master-slave, 535
typy
obiektów, 900
plików, 284
sieci, 570
usïug sieciowych, 575
wieloprocesorowych systemów operacyjnych, 534

U
UAC, User Account Control, 968
uchwyty, 894
UDF, Universal Disk Format, 298
udostÚpnianie zdjÚcia, 829, 840
UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, 890
UID, User ID, 67, 800
ukïad
czterordzeniowy, 51
systemu plików, 296
ukïady
scalone, 37
ultrawielordzeniowe, 532
wielordzeniowe, 50, 530, 1022
wielowÈtkowe, 50
ukryty kanaï komunikacyjny, 614, 616
ukrywanie sprzÚtu, 1004
UMS, User-Mode Scheduling, 908
UNICS, 716
unikanie
blokad, 168
kanarków, 642
wirusów, 692
UNIX, 45, 716
uprawnienia, 607
superuĝytkownika, 601
uruchamianie
aktywnoĂci, 826
aplikacji, 827
komputera, 61
procesów, 842
systemu Linux, 753
systemu Windows, 890
usïugi, 830
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urzÈdzenia, 900
dedykowane, 376
wejĂcia-wyjĂcia, 55, 350, 352
wirtualne, 498
urzÈd certyfikacji, CA, 623
USB, Universal Serial Bus, 60
USENET, 588
usïuga, 830
ADSL, 773
bezpoïÈczeniowa, 573
datagramów z potwierdzeniami, 574
poïÈczeniowa, 573
usïugi
komunikacyjne, 555
sieciowe, 573
trybu uĝytkownika, 901
usuwanie
procesu, 828
zakleszczeñ, 455
poprzez wywïaszczanie, 455
poprzez zabijanie procesów, 456
przez cofniÚcie operacji, 456
uwierzytelnianie, 626
metodÈ wyzwanie-odpowiedě, 632
z wykorzystaniem obiektu fizycznego, 633
z wykorzystaniem technik biometrycznych, 635
uwiÚzienia, 468
uĝycie karty inteligentnej, 635

V
VAD, Virtual Address Descriptor, 929
VFS, Virtual File System, 310, 733, 778
VMI, Virtual Machine Interface, 490
VMM, Virtual Machine Monitor, 478
VMWARE, 502
VMware Workstation, 504
VMX, 512

W
WAN, Wide Area Networks, 570
war dialer, 628
warstwa
abstrakcji sprzÚtowej, 877
jÈdra, 880
middleware bazujÈca na
dokumentach, 576
koordynacji, 584
obiektach, 582
systemie plików, 578
wykonawcza, 884
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warstwy programowania, 863
wÈtek, 120, 909, 900, 1032
sprzÈtacza, 308
wyskakujÈcy, 558
wÈtki
implementacja w jÈdrze, 134
implementacja w przestrzeni uĝytkownika, 131
jÈdra, 995
komponenty, 127
konflikty, 138
model klasyczny, 125
pop-up, 137
POSIX, 129
prywatne zmienne globalne, 139
stron zerowych, 922
w systemie Linux, 745
wykorzystanie, 121
WDF, Windows Driver Foundation, 945
WDK, Windows Driver Kit, 945
WDM, Windows Driver Model, 945
wejĂcie-wyjĂcie, 71, 349, 1034
jednostki MMU, 496
oprogramowanie, 362
niezaleĝne od urzÈdzeñ, 372
w przestrzeni uĝytkownika, 377
programowane, 364
sterowane przerwaniami, 365
system wieloprocesorowy ze wspóïdzielonÈ
pamiÚciÈ, 523
urzÈdzenia, 350, 352
warstwy oprogramowania, 367
warstwy systemu, 378
wirtualizacja, 495
z wykorzystaniem DMA, 366
wektor przerwañ, 57
wersje systemu NFS, 800
weryfikatory
integralnoĂci, 691
zachowañ, 691
wewnÚtrzne poïÈczenia, 549
wÚzïy sensorowe, 64
wideo
na ĝÈdanie, 1069
niemal na ĝyczenie, 1094
RAM, 413
wielkie przestrzenie adresowe, 1023
wielobieĝnoĂÊ, reentrancy, 1007
wielokomputer, 523, 548
z przekazywaniem komunikatów, 523
wielokrotne
kolejki, 181
uĝycie kodu, 1007
wykorzystywanie kodu, 644
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wieloprogramowoĂÊ, 37, 119
Win32 API, 85, 859
Windows
alokacja przestrzeni dyskowej, 954
asynchroniczne wywoïania procedur, 882
bezpieczeñstwo, 963
biblioteki DLL, 901
bïÚdy braku stron, 930
implementacja
bezpieczeñstwa, 967
procesów, 916
systemu plików, 950
systemu wejĂcia-wyjĂcia, 944
wÈtków, 916
zarzÈdzania pamiÚciÈ, 929
katalogi, 897
kompresja plików, 958
komunikacja miÚdzyprocesowa, 913
ksiÚgowanie, 959
ïÈczenie sterowników, 948
menedĝer obiektów, 891
obiekty dyspozytora, 883
ograniczenia zabezpieczeñ, 970
operacje wejĂcia-wyjĂcia, 940
opóěnione wywoïania procedur, 881
organizacja trybu jÈdra, 876
pamiÚÊ podrÚczna, 939
pliki stron, 926
podsystemy, 901
priorytety systemu, 921
procedury, 896
procesy, 904
przestrzeñ nazw obiektów, 895
rejestr systemu, 872
schemat stosów urzÈdzeñ, 890
sterowniki urzÈdzeñ, 889, 945
stosy urzÈdzeñ, 947
struktura systemu, 875
synchronizacja, 914
system plików, 949
szeregowanie, 907, 919
szyfrowanie plików, 960
uchwyty, 894
uruchamianie systemu, 890
usïugi trybu uĝytkownika, 901
warstwa abstrakcji sprzÚtowej, 877
warstwa jÈdra, 880
warstwa wykonawcza, 884
wÈtki, 904, 909
wïókna, 906
wywoïania API, 911, 965
zadania, 906
zarzÈdzanie
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energiÈ, 960
pamiÚciÈ, 924
pamiÚciÈ wirtualnÈ, 928
Windows 7, 44
Windows 8, 855
Windows Me, 44
Windows na bazie MS-DOS-a, 857
Windows na bazie NT, 857
Windows NT, 44
Windows Update, 971
Windows Vista, 44, 860
Windows XP, 44
wirtualizacja, 477, 489, 1022, 1035
architektury x86, 507
na platformie x86, 505
pamiÚci, 491
SR-IOV, 497
wejĂcia-wyjĂcia, 495
wirtualna
maszyna Javy, 701
platforma sprzÚtowa, 510
przestrzeñ adresowa, 215, 756, 765, 925
wirtualne systemy plików, 310
wirtualny
sprzÚt, 511
system plików, 786
wirus, 594, 663
wirus skompresowany, 689
wirusy
polimorficzne, 689
rezydujÈce w pamiÚci, 667
sektora startowego, 668
towarzyszÈce, 664
w kodzie ěródïowym, 671
w makrach, 670
w programach wykonywalnych, 665
w sterownikach urzÈdzeñ, 670
wiszÈce wskaěniki, dangling pointers, 651
wïókna, fibers, 906
WNF, Windows Notification Facility, 888
WNS, Windows Notification Service, 962
WOW, Windows-on-Windows, 870
wpis
PDE, 933
PTE, 933
wprowadzanie danych, 402
wskazówki, hints, 1015
wspóïdzielenie
plików, 580, 759
przestrzeni, 545
wspóïdzielona biblioteka, 247
wstrzykiwanie kodu, 654
wtrÈcanie do wiÚzienia, 695
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wydajnoĂÊ systemu
operacyjnego, 1009
plików, 327
wyjĂcie VM, 492
wykonywanie danych, 643
wykorzystanie luk w oprogramowaniu, 638
wykrywanie
rootkitów, 681
wïamañ, 695
zakleszczeñ, 451, 453
wyïÈczanie przerwañ, 144
wymagania dotyczÈce wirtualizacji, 480
wymiana pamiÚci, 207
wysyïanie komunikatu rozgïoszeniowego, 832
wyszukiwanie pliku, 338
wyĂcig, 141
wyĂwietlacz, 427
wywïaszczanie, 444, 455
wywoïania
API, 911, 965
biblioteczne, 86
blokujÈce, 556
funkcji Win32, 869
interfejsu NT API, 867, 943
interfejsu Win32 API, 874, 916
nieblokujÈce, 556
pakietu Pthreads, 157, 158
procedur, 558
rdzennego NT API, 869
RPC, 913
systemowe, 76
do zarzÈdzania katalogami, 83
do zarzÈdzania plikami, 82
do zarzÈdzania procesami, 79
Linuksa, 738, 759
róĝne, 85
wejĂcia-wyjĂcia, 772
systemu plików, 782
wywoïanie
chmod, 85
read, 124
sleep, 149
stat, 784
time, 85
wakeup, 149
Win32 API, 869
wyzwanie-odpowiedě, challenge-response, 632
wzajemne wykluczanie, 144, 462
wzorzec skanowania, 1074
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X
X Window System, 45

Z
zabezpieczenia, 71
aplikacji, 836
sprzÚtowe, 74
zabieranie cykli, cycle stealing, 357
zabijanie procesów, 456
zabójca OOM, 813
zadania, jobs, 906
zagïodzenia, 469
zagroĝenia, 596
zakleszczenie, deadlock, 443, 1035
komunikacyjne, 465
modelowanie, 448
przeciwdziaïanie, 462
unikanie, 449, 457
usuwanie, 455
warunki powstawania, 447
wykrywanie, 451, 453
wywïaszczanie, 455
zalecenia projektowe
kompletnoĂÊ, 984
paradygmaty, 986
prostota, 984
wydajnoĂÊ, 985
zaleĝnoĂci pomiÚdzy procesami, 844
zamiary, intents, 834
zapÚtlanie, 541
zapobieganie wykonywaniu danych, 643
zarzÈdca, 135
zarzÈdzanie
bateriami, 431
buforem TLB, 221
energiÈ, 424, 960
katalogami, 80, 83
miejscem na dysku, 313
obciÈĝeniem, 241
pamiÚciÈ, 118, 210, 211, 267, 1033
pamiÚciÈ, 201, 924
pamiÚciÈ fizycznÈ, 760, 935
pamiÚciÈ W Linuksie, 755
pamiÚciÈ wirtualnÈ, 928
plikami, 80, 82, 118
procesami, 79, 80, 118, 911, 916
procesorem, 909
wÈtkami, 911, 916
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zarzÈdzanie
wïóknami, 911, 916
zadaniami, 911
zarzÈdzanie projektem, 1017
systemem plików, 80
systemem plików, 313
zarzÈdzanie temperaturÈ, 431
zarzÈdzanie wolnÈ pamiÚciÈ, 210
zarzÈdzanie zasobami, 909
zasada
Kerckhoffsa, 620
pola, 603
zasady projektowe, 1040
zasoby, 444
zastÚpowanie stron, 226, 227
zaufana baza obliczeniowa, 601
zbiór roboczy, working set, 233, 934
zdalne wywoïanie procedury, RPC, 558
zdarzenie, 900
zdobywanie zasobu, 445
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zegary, 396
programowe, 400
zïoĂliwe oprogramowanie, 639, 658
zmienne globalne, 139
znak
CR, 405
EOF, 405
ERASE, 405
INTR, 405
KILL, 405
LNEXT, 405
NL, 405
QUIT, 405
START, 405
STOP, 405
zwalnianie dedykowanych urzÈdzeñ, 376

¿
ĝÈdanie uprawnieñ, 838
ĝniwiarze gadĝetów, gadget harvesters, 645
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