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Wzajemne wykluczanie, synchronizacja, zakleszczenia 

9. Wzajemne wykluczanie   

9.1  Przeplot i współużywalność zasobów 
 
Wyróżniamy dwa rodzaje zasobów: 
1. Zasoby współużywalne  - mogą być wykorzystane przez dowolną 
liczbę procesów. 
2. Zasoby nie współużywalne  - w danym odcinku czasu  mogą być 
wykorzystane tylko przez jeden proces. 
 
Przykład zasobu nie współużywalnego   

- urządzenia wejścia / wyjścia. 
- wspólny obszar pamięci.  

 
Gdy kilka procesów czyta a przynajmniej jeden dokonuje zapisu wynik 
odczytu zależeć może od sposobu realizacji przeplotu .  
 
#include <pthread.h> 
#include <stdlib.h> 
#define NUM_THREADS 8 
 
pthread_t tid[NUM_THREADS]; // Tablica identyfik. 
watkow  
static int x; 
 
void kod(int num) { 
    for(;;) { 
        x = 0; 
        x = x+1; 
        printf(„watek: %d wartość: %d\n”,num,x); 
    } 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]){ 
   int i; 
   // Tworzenie watkow ------------- 
   for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    pthread_create(&tid[i], NULL, kod,(void *)  
    (i+1)); 
   ... 
}   

Program  9-1 Wątki korzystają ze zmiennej dzielonej 
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Wątek1 Wątek 2 Wątek 3 x 
x=0   0 
x = x + 1   1 
 x=0  0 
  x=0 0 
printf x   0 
 x = x + 1  1 
 printf x  1 
  x = x + 1 2 
  printf x 2 
Możliwa realizacja Przykładu 1 – każdy wątek daje inny wynik 
 
Watek 1 wartosc 0 
Watek 2 wartosc 1 
Watek 3 wartosc 2 
Wyniki działania Przykładu 1 
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9.2  Problem wzajemnego wykluczania i warunki jego rozwiązania 
W powyższym przykładzie instrukcje atomowe kodu procesów P1 i P2 są 
przeplatane.   
 

A1 A2 A3 A4 ... An

Instrukcje procesu P1

B1 B2 B3 B4 ... Bn

Instrukcje procesu P2

A1 A2 B1 B2 B3 A3 A4 A5 ... AnB4

Przeplot instrukcji procesu P1 i P2
 

Instrukcje procesów P1 i P2 wykonywane w trybie przeplotu 

 
- Nie możemy poczynić żadnych założeń dotyczących momentów 

przełączenia procesów P1 i P2  
- Nie da się określić wyniku działania powyższych procesów.  
 
 
Wynik działania aplikacji współbieżnej nie może być uzależniony od 
sposobu przełączania procesów. Musi być prawidłowy dla wszystkich 
możliwych przeplotów. 

 
 
Gdy procesy współbieżne do wzajemnej komunikacji używają wspólnej 
pamięci, wyniki takiej komunikacji mogą okazać się przypadkowe. 
Prawidłowa komunikacja współbieżnych procesów przez wspólny obszar 
pamięci wymaga dotrzymania warunku wzajemnego wykluczania. 
   
 
Wzajemne wykluczanie - wymaganie aby ciąg operacji na pewnym 
zasobie (zwykle pamięci) był wykonany w trybie wyłącznym przez tylko 
jeden z potencjalnie wielu procesów. 
 
Sekcja krytyczna – ciąg operacji na pewnym zasobie (zwykle pamięci)  
który musi wykonany w trybie wyłącznym przez tylko jeden z potencjalnie 
wielu procesów. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


      Komputery i Systemy    Równoległe          Jędrzej Ułasiewicz                                            4 
 
 

 
Wzajemne wykluczanie, synchronizacja, zakleszczenia 

 
 
Przy wejściu do sekcji proces wykonuje protokół wejścia w którym 
sprawdza czy może wejść do sekcji krytycznej.  
 
Po wyjściu z sekcji wykonuje protokół wyjścia aby poinformować inne 
procesy że opuścił już sekcję krytyczną i inny proces może ją zająć.  
 
 

Sekcja
lokalna

PROTOKÓŁ
WEJŚCIA

Sekcja
krytyczna

PROTOKÓŁ
WYJŚCIA

Pamięć
lokalna 1

Pamięć
lokalna 2

Sekcja
lokalna

PROTOKÓŁ
WEJŚCIA

Sekcja
krytyczna

PROTOKÓŁ
WYJŚCIA

Pamięć
wspólna

PROCES 1 PROCES 2
 

Rys. 9-1 Model programowania z sekcją lokalną i sekcją krytyczną 
 
 
W danej chwili w sekcji krytycznej może przebywać tylko jeden proces.  
 
 

P2

P1

P3 P3

P2

P1

semafor posterunek

Informacja
zwrotna

odcinek
jednotorowy

 
Rys. 9-2 Na odcinku jednotorowym może przebywać tylko jeden pociąg 
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Rozwiązanie problemu wzajemnego wykluczania musi spełniać 
następujące warunki: 
 
1. W sekcji krytycznej może być tylko jeden proces to znaczy instrukcje 

z sekcji krytycznej nie mogą być przeplatane. 
2. Nie można czynić żadnych założeń co do względnych szybkości 

wykonywania procesów. 
3. Proces może się zatrzymać w sekcji lokalnej nie może natomiast w 

sekcji krytycznej. Zatrzymanie procesu w sekcji lokalnej nie może 
blokować innym procesom wejścia do sekcji krytycznej. 

4. Każdy  z procesów musi w końcu wejść do sekcji krytycznej. 
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9.2.1 Wzajemne wykluczanie poprzez obiekty typu mutex 
Mechanizm zapewniających wzajemne wykluczanie zaimplementowny 
jest w wielu systemach operacyjnych. W systemach standard  Posix 
mechanizm ten nosi nazwę  mutex. Jest to skrót od angielskiego terminu 
Mutual Exclusion.  
 
Tworzenie obiektu typu mutex 
 
int mutex_init(mutex_t*mutex, mutexattr_t* attr ) 
 
mutex Obiekt typu mutex 
attr Atrybuty określające zachowanie obiektu. Gdy NULL 

atrybuty zostaną przyjęte domyślne 
  
Wykonanie funkcji pozostawia zmienną mutex w stanie nie 
zablokowanym. 
 
Zablokowanie sekcji krytycznej 
 
int mutex_lock( mutex_t* mutex ) 
 
mutex Obiekt typu mutex zainicjowany poprzednio przez funkcję  

mutex_init 
  
Gdy przynajmniej jeden proces wykonał wcześniej funkcję mutex_lock  
zmienna mutex oznaczona będzie jako zajęta. Proces bieżący 
wykonujący tę funkcję zostanie wstrzymany 
 
Zwolnienie sekcji krytycznej 
Proces opuszczający sekcję krytyczną powinien poinformować o tym 
system (wykonać protokół wyjścia).  
 
int mutex_unlock( pthread_mutex_t* mutex ) 
 
mutex Obiekt typu mutex  
 
Gdy jakieś procesy czekają na wejście do sekcji to jeden z nich będzie 
odblokowany i wejdzie do sekcji. Gdy brak takich procesów to sekcja 
zostanie oznaczona jako wolna. 
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Skasowanie obiektu typu mutex 
 
int mutex_destroy( pthread_mutex_t* mutex ); 
 
Podstawowy schemat ochrony sekcji krytycznej przy użyciu zmiennej 
mutex:  
 
mutex_t mutex ;  // Deklaracja zmiennej mutex 
 
mutex_init(&mutex,NULL);  // Inicjalizacja zmiennej 
do { 
  ............ 
  // Zablokowanie sekcji krytycznej 
  mutex_lock( &mutex ); 
    
     Sekcja krytyczna 
 
  // Zwolnienie sekcji krytycznej 
  unlock( &mutex ); 
 
} while(1), 
 

Program  9-2 Ochrona sekcji krytycznej przez obiekt typu mutex 
 
 

blokada
mutex_lock(&m)

użycie
 zasobu

mutex_unlock(&m)
użycie
zasobu

odblokowanie

P1 P2

mutex_lock(&m)

mutex_unlock(&m)

 
• Rys. 9-3 Wzajemne wykluczanie realizowane poprzez mechanizm 

mutex
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10. Synchronizacja procesów 

10.1 Przykłady zagadnień wymagających synchronizacji 
Problem producenta i konsumenta 
1. W systemie istnieją dwie grupy procesów – producenci i konsumenci 

oraz bufor na elementy. 
2. Producenci produkują pewne elementy i umieszczają je w buforze. 
3. Konsumenci pobierają elementy z bufora i je konsumują . 
4. Producenci i   konsumenci  przejawiają swą aktywność w nie dających 

się określić momentach czasu. 
5. Bufor ma pojemność na N elementów. 
 

BUFOR  N - elementów

Zajęte

Wolne

P1

P2

Pk

Producenci

K1

K2

Kl

Konsumenci

 

Rys. 10-1 Ilustracja problemu producentów i konsumentów 
 
Zadanie - należy prawidłowo zorganizować pracę systemu.  
1. Gdy są wolne miejsca w buforze producent może tam umieścić swój 

element. Gdy w buforze brak miejsca na elementy producent musi 
czekać. Gdy wolne miejsca się pojawią producent zostanie 
odblokowany. 

2. Gdy w buforze są jakieś elementy konsument je pobiera. Gdy brak 
elementów w buforze konsument musi czekać. Gdy jakiś element się 
pojawi, konsument  zostanie odblokowany. 

 
Bufor zorganizowany może być na różnych zasadach.  
1. Kolejka FIFO (bufor cykliczny). 
2. Kolejka LIFO (stos). 
 
Umieszczanie / pobieranie elementu z bufora jest sekcją krytyczną.  
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10.2 Semafory 
 
Semafor jest obiektem abstrakcyjnym służącym do kontrolowania 
dostępu do ograniczonego zasobu. Semafory są  szczególnie przydatne 
w środowisku gdzie wiele procesów lub wątków komunikuje się przez 
wspólną pamięć. 
 
 
 
Definicja semafora. 
 
Semafor S jest obiektem abstrakcyjnym z którym związany jest licznik L 
zasobu przyjmujący wartości nieujemne. Na semaforze zdefiniowane są  
atomowe operacje sem_init, sem_wait i sem_post. Podano je w 
poniższej tabeli. 
 
 
Operacja Oznaczenie Opis 
Inicjacja 
semafora S 

sem_init(S,N) Ustawienie licznika  semafora S na 
początkową wartość N  . 

Pobranie 
jednostki 
zasobu 

sem_wait(S)  Gdy licznik L semafora S jest dodatni  (L > 0) 
zmniejsz go o 1 (L = L – 1). 
Gdy licznik L semafora S jest równy zero (L= 
0) zablokuj proces bieżący. 

Zwrot 
jednostki 
zasobu 

sem_post(S) Gdy istnieje jakiś proces oczekujący na 
semaforze S to odblokuj jeden z czekających 
procesów. Gdy brak procesów oczekujących 
na semaforze S zwiększ jego licznik L o 1  
(L=L+1). 

Definicja operacji wykonywanych na semaforze 
Uwaga!  
1. Semafor nie jest liczbą całkowitą na której można wykonywać 
operacje arytmetyczne . 
2. Operacje na semaforach są operacjami atomowymi.  
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sem_wait(S) {  
 if( L> 0){ 
       L=L-1 
 } else { 
       Zawieś proces bieżący 
 } 
} 

sem_post (S) {  
 if(Istnieje proc. czekający na sem.) { 
Odblokuj jeden z czekających procesów 
} else { 
    L=L+1 
  } 
} 

 
Niezmiennik semafora 
Aktualna wartość licznika  L semafora S spełnia następujące warunki: 
 
1. Jest nieujemna czyli: L >= 0 
2. Jego wartość wynosi: L= N - Liczba_operacji(sem_wait) + 
Liczba_operacji(sem_post).  (N jest wartością początkową  licznika).  
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10.3 Zastosowania semaforów 
 Implementacja wzajemnego wykluczania 
 
semaphore S;  
sem_init(S,1);    
 

// Deklaracja semafora 
// Inicjacja semafora 
 

Proces1 { 
 do { 
   Sekcja_lokalna; 
   sem_wait(S); 
   Sekcja_krytyczna; 
   sem_post(S); 
 } while(1);  
} 

Proces2 { 
 do { 
   Sekcja_lokalna; 
   sem_wait(S); 
   Sekcja_krytyczna; 
   sem_post(S); 
 } while(1); 
} 

Program  10-1 Zastosowanie semafora do ochrony sekcji krytycznej 
 
 

blokada
sem_wait(s)

użycie
zasobu

sem_post(s)

sem_wait(s)

użycie
zasobu

sem_post(s)

odblokowanie

P1 P2
L=1

L=0

L=0

L=1

 
Rys. 10-2 Zastosowanie semafora do ochrony sekcji krytycznej 
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 Rozwiązanie problemu producenta – konsumenta 
 
#define BufSize 8 
RecType Buffer[BufSize]; 
semaphore Mutex;  
semaphore Puste;  
semaphore Pelne;  
int     count; 

// Bufor ma 8 elementów 
// Bufor na elementy 
// Ochrona bufora 
// Wolne bufory 
// Zajete bufory 
// Wskaźnik bufora 

 
// Kod wątku producenta --------- 
producent(void) { 
 RecType x; 
 do { 
   ... 
  produkcja rekordu x; 
  // Czekaj na wolny bufor 
  sem_wait(Puste);  
  sem_wait(Mutex); 
    // Umieść element x w buforze 
    Buffer[count] = x;  
    count++; 
  sem_post(Mutex); 
  // Pojawił się nowy element 
  sem_post(Pelne);  
 
 } while(1); 
} 

 
// Kod wątku konsumenta ------- 
konsument(void) { 
 RecType x; 
 do { 
  ... 
  ... 
  // Czekaj na element 
  sem_wait(Pelne);  
  sem_wait(Mutex); 
  // Pobierz element x z bufora  
    x = Buffer[count];  
    count--; 
  sem_post(Mutex); 
  // Zwolnij miejsce w buforze 
  sem_post(Puste);     
  konsumpcja rekordu x; 
   ... 
 } while(1); 
} 

main(void) { 
 count = 0; 
 sem_init(Puste,BufSize); 
 sem_init(Pelne,0); 
 sem_init(Mutex,1); 
 StartThread(producent,..); 
 .. 
 StartThread(konsument,..); 
  .. 
}  

 
 
// Inicjacja semafora Puste 
// Inicjacja semafora Pelne 
// Inicjacja semafora Mutex 
// Start K wątków producenta 
 
// Start L wątków konsumenta 
 
 

Program  10-2 Rozwiązanie problemu producenta – konsumenta za 
pomocą semaforów. 
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10.4 Semafory w standardzie POSIX 
Wyróżnione są tu dwa typy semaforów: 
• Semafory nienazwane  
• Semafory nazwane 
  
Semafory nienazwane  nadają się do synchronizacji wątków w obrębie 
jednego procesu. Dostęp do semafora nienazwanego następuje poprzez 
jego adres. Może on być także użyty do synchronizacji procesów o ile 
jest umieszczony w  pamięci dzielonej.  
 
Dostęp do semaforów nazwanych następuje poprzez nazwę. Ten typ 
semaforów bardziej nadaje się synchronizacji procesów niż wątków. 
Semafory nienazwane działają szybciej niż nazwane.  
 
sem_open Utworzenie semafora nazwanego 
sem_init Inicjacja semafora 
sem_wait Czekanie na semaforze 
sem_trywait Pobranie zasobu 
sem_timedwait Czekanie z przeterminowaniem 
sem_post Sygnalizacja 
sem_close Zamknięcie semafora 
sem_unlink Kasowanie semafora 
Tab. 10-1 Operacje semaforowe w standardzie POSIX 
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10.5 Monitory 
 
Semafor nie jest mechanizmem strukturalnym. Aplikacje pisane z 
użyciem semaforów są podatne na błędy. Np. brak operacji sem_post 
blokuje aplikację. 
 
Monitor (Brinch Hansen, Hoare) jest strukturalnym narzędziem 
synchronizacji. 
 
Monitory zaimplementowane w językach: 
Java, Modula-3, Conccurent Pascal, Concurrent Euclid. 
 
Definicja monitora 
 
1. Zmienne i działające na nich procedury zebrane są w jednym 

module. Dostęp do zmiennych monitora możliwy jest tylko za 
pomocą procedur monitora. 

 
2. W danej chwili tylko jeden proces wykonywać może procedury 

monitora. Gdy inny proces wywoła procedurę monitora będzie on 
zablokowany do chwili opuszczenia monitora przez pierwszy proces. 

 
3. Istnieje możliwość wstrzymania i wznowienia procedur monitora za 

pomocą zmiennych warunkowych (ang. conditional variables). Na 
zmiennych warunkowych można wykonywać operacje Wait i Signal. 

 
 

Wait(c) - Wstrzymanie procesu bieżącego wykonującego procedurę 
monitora i wstawienie go na koniec kolejki związanej ze zmienną 
warunkową c. Jeżeli jakieś procesy czekają na wejście do monitora to 
jeden z nich będzie wpuszczony. 

 
 

Signal(c) – Odblokowanie jednego z procesów czekających na zmiennej 
warunkowej c. Gdy brak czekających procesów operacja nie daje 
efektów. 
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Jeśli nie jest to ostatnia instrukcja procedury monitora to proces 
wykonujący tę operację jest wstrzymany do chwili gdy wznowiony 
przezeń proces zwolni monitor. Wstrzymany tak proces może przebywać 
w: 

- wejściowej kolejce procesów oczekujących na wejście do monitora 
- kolejce uprzywilejowanej  

Które rozwiązanie zastosowano zależne jest od implementacji. 
 
Notempty(c) – Funkcja zwraca true gdy kolejka c jest niepusta, false  
gdy pusta. 
 
 
Operacja Signal jest bezpamięciowa (nie posiada licznika). 
 

MONITOR

Kolejka
uprzywilejowana

Procesy
oczekujące na

wejście do
monitora

Kolejka 1

Procesy
wstrzymane na

zmiennych
warunkowych

Zmienne
warunkowe

C1

C2

CN

Kolejka 2

Kolejka N

Zmienne

Procedury

P1 P2 Pk

 
Rys. 10-3 Kolejki monitora 
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FIFO

LIFO

MONITOR MON;
VAR c: CONDITION

PROCEDURE PR1(...)
BEGIN
  ...
  WAIT(c);
  ...
END  PR1;

PROCEDURE PR1(...)
BEGIN
  ....
  SIGNAL(c);
  ...
END  PR2;
...
END MON;

Procesy
wstrzymane na

SIGNAL(c)

Procesy
oczekujące na

wejście do
monitora

FIFO

Procesy
wstrzymane na

WAIT(c)

 
Rys. 10-4 Przykład monitora 
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Rozwiązanie problemu wzajemnego wykluczania za pomocą monitorów 

 
monitor WzajemneWykluczanie 
int z1,z2;  
 
Pisz(int x1, int x2){ 
  z1 = x1; 
  z2 = x2; 
}; 
 
Czytaj(int  *x1, int  *x2){ 
 *x1 := z1; 
 *x2 := z2; 
}; 
 

Przykład 10-1 Zastosowanie monitora do zapewnienia wzajemnego 
wykluczania 
Procedury Czytaj lub pisz wykonane będą w sposób wyłączny co wynika 
z definicji monitora. 
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11. Zakleszczenia 

11.1  Przykład zakleszczenia (ang. Mexican standoff) 
W systemach w których wykonywane jest wiele współbieżnych procesów 
które operują na wspólnych zasobach może dojść do niezamierzonego 
wstrzymania pracy pewnych procesów. Mówi się że procesy mogą ulec 
zakleszczeniu.  
 
Procesy P1 i P2 aby wykonać swoje zadania potrzebują zasobów Z1 i 
Z2.  Proces P1 najpierw próbuje zająć zasób Z1 a następnie zasób Z2. 
Proces P2 najpierw próbuje zająć zasób Z2 a następnie zasób Z1. 
Zasoby te zabezpieczone są semaforami S1 i S2.  
 
sem_t S1,S1; 
Proces1(void){ 
 do {  

sem_wait(S1);   // Zamówienie zasobu Z1 
     sem_wait(S2);   // Zamówienie zasobu Z2 
     uzycie(S1,S2);  // Użycie zasobów Z1 i Z2 
     sem_post(S2);  // Zwolnienie zasobu Z2 
     sem_post(S1);   // Zwolnienie zasobu Z1 
 } while(1); 
} 
 
Proces2(void) { 
 do{  
     sem_wait(S2);   // Zamówienie zasobu Z2 

 sem_wait(S1);   // Zamówienie zasobu Z1 
     uzycie(S1,S2);  // Użycie zasobów Z1 i Z2 
     sem_post(S1);   // Zwolnienie zasobu Z1 
     sem_post(S2);  // Zwolnienie zasobu Z2 
  } while(1); 
} 
main(void) { 
// Inicjacja semaforów na 1 
 sem_init(S1,1);  sem_init(S2,1) 
 // Utworzenie wątków P1 i P2 
 … 
} 
Program  11-1 Zastój meksykański – przykład systemu w którym może 
dojść do zakleszczenia 
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Proces P1 Proces P2

WAIT(S1)

WAIT(S2)

Gotowy

WAIT(S1)

WAIT(S2)

P2 zablokowany
P1 zablokowany

 

Rys. 11-1 Przykład zakleszczenia procesów P1 i P2 

11.2  Model systemu 
 
System składa się z : 
• Skończonej liczby zasobów Z = {Z1, Z2,...Zn}, każdy z zasobów może 

wystąpić w pewnej liczbie egzemplarzy 
• Pewnej liczby procesów P = {P1, P2,...,Pm} które do wykonania swych 

zadań potrzebują zasobów Z. 
 
 
 

Procesy

Zasoby

P1

Z1

P2

Z2

P3

Z3

P4

Z4 Z5

 
 
 
Proces korzysta z zasobów w następujący sposób: 

- Zamawia dany zasób. Gdy zasób nie jest dostępny proces może 
być zmuszony do oczekiwania na zasób. 

- Używa danego zasobu. W tym czasie zasób nie jest dostępny dla 
innych procesów. 

- Zwalnia zasób.  
 
Zamówienie i zwolnienie  zasobu odbywa się to poprzez wykonanie 
pewnej funkcji systemowej (np. semaforowej). 
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Definicja zakleszczenia. 
Zbiór procesów jest w stanie zakleszczenia jeżeli każdy proces z tego 
zbioru czeka na zdarzenie które może być spowodowane tylko przez inny 
proces z tego samego zbioru. 
 
 
Do analizy systemów mogących wejść w stan zakleszczenia stosuje się 
grafy przydziału zasobów.  
 
W grafie tym występują dwa rodzaje wierzchołków.  

- Pierwszy rodzaj odpowiada procesom P reprezentowanym jako 
kółka.  

- Drugi rodzaj  wierzchołków odpowiada zasobom Z 
reprezentowanym jako kwadraty.  

 
Łuki grafu reprezentują zależności pomiędzy procesami i zasobami.  

- Łuk biegnący od procesu P do zasobu Z oznacza że proces P jest 
zablokowany w oczekiwaniu na zasób Z. 

- Łuk biegnący od zasobu Z do procesu P oznacza że zasób Z jest 
zajęty przez proces P. 

 
 

Proces Zasób

P Z Proces P czeka na zasób Z

PZ Zasób Z zajęty przez proces P

 
Rys. 11-2 Węzły i łuki w grafie przydziału zasobów. 
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Analiza zastoju meksykańskiego przy wykorzystaniu grafu przydziału 
zasobów.  
 
Krok 1 Proces P1 zajmuje zasób Z1. Sterowanie przekazane zostaje do 

procesu P1 np. na skutek przerwania zegarowego. 
Krok 2 Proces P2 zajmuje zasób Z2. 
Krok 3 Proces P2 żąda zasobu Z1. Zasób jest zajęty więc proces P2 

blokuje się w oczekiwaniu na zasób Z1.  
Krok 4 Proces P1 żąda zasobu Z2. Zasób jest zajęty więc proces P1 

blokuje się w oczekiwaniu na zasób Z2. 
Procesy P1 i P2 wchodzą w stan zakleszczenia. 

Tab. 2 Kroki działania procesów P1 i P2 prowadzące do zakleszczenia. 
 
 

P1

Z1

P2

Z2

P1

Z1

P2

Z2

P1

Z1

P2

Z2

P1

Z1

P2

Z2

Krok 1 Krok 2

Krok 3 Krok 4  
Rys. 11-3 Ilustracja etapów zakleszczenia przy pomocy grafu przydziału 
zasobów 
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11.3  Problem pięciu ucztujących filozofów 
Przy okrągłym stole siedzi pięciu filozofów. Zajmują się oni 
naprzemiennie tylko dwoma czynnościami - myśleniem i jedzeniem.  Do 
jedzenia filozof potrzebuje dwu widelców. Gdy filozof otrzyma dwa 
widelce je, a następnie odkłada obydwa widelce. Problem polega na 
takim zorganizowaniu pracy filozofów aby spełnione były warunki: 
- Filozof je wtedy gdy zdobędzie dwa widelce. 
- Dwu filozofów nie może trzymać tego samego widelca. 
- Każdy z filozofów musi się w końcu najeść (nie zostanie zagłodzony). 
 
 
Dodatkowym wymaganiem jest efektywność rozwiązania. Znaczy to że 
nie należy blokować aktywności filozofa gdy nie jest to konieczne dla 
spełnienia poprzednich warunków. 
 

F3

F4

F1

F2

F5

 
Rys. 11-4 Ilustracja problemu pięciu ucztujących filozofów 
 
A. Rozwiązanie z możliwością blokady: 

1. Filozof czeka aż będzie wolny lewy widelec i podnosi go. 
2. Filozof czeka aż będzie wolny prawy widelec i podnosi go. 
3. Filozof je. 
4. Filozof odkłada obydwa widelce. 
5. Filozof myśli. 

 
Jeżeli w pewnej chwili każdy z filozofów podniesie lewy widelec i będzie 
czekał na prawy nigdy go nie otrzyma gdyż algorytm przewiduje 
zwolnienie widelców po zakończeniu jedzenia. Nastąpi zakleszczenie. 
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B. Rozwiązanie z możliwością zagłodzenia: 
1. Filozof czeka aż będą wolne oba widelce i podnosi je (musi to być 

operacja niepodzielna). 
2. Filozof  je. 
3. Filozof odkłada obydwa widelce. 
4. Filozof myśli. 

 
Może się tak zdarzyć że filozof będzie miał bardzo żarłocznych sąsiadów 
z których w każdej chwili jeden z nich je. W takim przypadku filozof 
zostanie zagłodzony. 
 
C. Rozwiązanie poprawne 
1. Potrzebny jest arbiter zewnętrzny (nazywany lokajem) który dba o to 
aby jednej chwili najwyżej czterech filozofów konkurowało o widelce. 
2. Dalej postępujemy jak w przypadku A. 
 
sem_t Widelec[5];  // Tablica pięciu semaforów 
sem_t Lokaj;       // Semafor reprezentujący lokaja 
 
// Kod wątku filozofa i, i=0,1,2,3,4                      
Filozof(int i){ 
 do { 
    // Myślenie 
    sem_wait(Lokaj);           // Dopuszczenie najwyżej 4 procesów 
    sem_wait(Widelec[i]);      // Czekaj na widelec lewy 
    sem_wait(Widelec[(i+1)%5]);// Czekaj na widelec prawy 
    // Jedzenie 
    sem_post(Widelec[(i+1)%5]); // Oddaj widelec prawy 
    sem_post(Widelec[i]);   // Oddaj na widelec lewy 
    sem_post(Lokaj); 
  } while(1); 
}  
 
main(void) { 
 int i; 
 for(i=0;i<5;i++) { 
   // Inicjacja semaforów widelec 
   sem_init(Widelec[i],1);   
 } 
 sem_init(Lokaj,4); 
 for(i=0;i<5;i++) { 
  // Utworzenie procesów odpowiadających filozofom 
  } 
} 
 Program  11-2 Rozwiązanie problemu pięciu filozofów za pomocą 
semaforów  
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11.4   Warunki Cofmanna 
Warunki konieczne zakleszczenia podane zostały przez Coffmana. 
 
Do zakleszczenia może dochodzić gdy spełnione są jednocześnie cztery 
warunki: 
 
1. Wzajemne wykluczanie (ang. Mutual exclusion condition ) – Każdy z 

zasobów jest albo wolny albo zajęty przez dokładnie jeden proces.                           
 
2. Przetrzymywanie i oczekiwanie (ang. Wait and hold condition) – 

Proces posiadający jakiś zasób może żądać innego zasobu. 
 
3. Brak wywłaszczeń (ang. No prememption condition) – Zasoby nie 

podlegają wywłaszczeniu, czyli zasób zajęty przez jakiś proces może 
być zwolniony tylko przez ten proces. 

 
4. Czekanie cykliczne (ang. Circular wait condition) – Musi istnieć 

zamknięty łańcuch procesów P = {P1, P2,...,Pm} w którym Pi czeka na 
zasób zajęty przez Pi+1 dla i=1,m-1 oraz Pm czeka na zasób zajęty 
przez P1. 

 
 
 

P3

Z1
P1 P2

P4P4

P1 P2

P3Z3

Z4 Z2

 

Rys. 11-5 Graf przydziału zasobów dla przypadku czekania cyklicznego 
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Metody postępowania z zakleszczeniami 
1. Stosować taki protokół zamawiania zasobów aby nigdy nie doszło do 

zakleszczenia. 
2. Dopuszczać do możliwości zakleszczenia ale wykrywać je a 

następnie usuwać. 
3. Nie zajmować się problemami zakleszczeń na poziomie systemu 

operacyjnego  
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