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Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC) (1)
Οι διεργασίες (και τα νήματα) κατ' αρχήν εκτελούνται ανεξάρτητα και 

δεν μπορούν να συνεργαστούν παρά μόνο μέσω υπηρεσιών του 
λ.σ. Η συνεργασία είναι απαραίτητη για το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων του συστήματος ή της εφαρμογής.

Η συνεργασία διεργασιών λέγεται Διαδιεργασιακή Επικοινωνία (Inter 
Process Communication, IPC)

P

Η IPC είναι απαραίτητη σε λ.σ. πολυ- προγραμματισμού καθώς και 
σε παράλληλα κατανεμηνένα λ.σ.

Η διαδιεργασιακή επικοινωνία θέτει δύο ειδών ζητήματα:

(α) Ποιοί μηχανισμοί πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο λ.σ.;

(β) Ποιές κλήσεις συστήματος πρέπει να είναι διαθέσιμες στο API;

Τα API's για τη δημιουργία διεργασιών και για τη διεργασιακή 
επικοινωνία αποτελούν τη βάση του συντρέχοντος (concurrent) 
προγραμματισμού.
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Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC) (2)
Η διαδιεργασιακή επικοινωνία παρέχει ένα σύνολο μηχανισμών 

που επιτρέπει στις διεργασίες 

• να μεταβιβάζουν δεδομένα
• να διαμοιράζονται δεδομένα  
• να διαμοιράζονται πόρους 
• να συγχρονίζουν την εκτέλεσή τους

Η διαδιεργασιακή επικοινωνία προσφέρει πλεονεκτήματα όπως

• αρθρωτή ανάπτυξη κώδικα
• ταχύτερη εκτέλεση εφαρμογών
• πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων πολυπρογραμματισμού και 

παράλληλλων ή κατανεμημένων λ.σ.



Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved. 0-13-6006639

Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC) (3)

Μεταβίβαση Μηνυμάτων Μοιραζόμενη Μνήμη

Διαφοροποίηση κυρίως από τη πλευρά των κλήσεων συστήματος (API). 
Από τη πλευρά του λ.σ. καταλήγουμε σε παρόμοια αντιμετώπιση:
Κοινή προυπόθεση όλων των λύσεων: μηχανισμός κοινής πρόσβασης.
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H διαδιεργασιακή επικοινωνία μπορεί να εκφραστεί με:

• τη συνεργασία 
• τον ανταγωνισμό

Η συνεργασία υλοποιείται με την ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου για 
την αποστολή και παραλαβή δεδομένων και σημάτων.

Ο ανταγωνισμός υλοποιείται με την ύπαρξη μηχανισμών που 
επιτρέπουν τον διαμοιρασμό πόρων και δεδομένων.

Πολλές φορές η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συνυπάρχουν στην 
επίλυση του ίδιου προβλήματος, κυρίως επειδή πρέπει να ληφθούν 
υπ' όψη τα προβλήματα συγχρονισμού λόγω του πολυ-
προγραμματισμού. Πχ η επικοινωνία μέσω διαμοιραζόμενης μνήμης 
μπορεί να προκαλέσει συνθήκες ανταγωνισμού.

Συνεργασία και ανταγωνισμός



Δύο διεργασίες A και Β προσπαθούν να προσπελάσουν μοιραζόμενη 
μνήμη (εδώ το spooler directory) 'ταυτόχρονα'.

Συνθήκες ανταγωνισμού (1)
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Process A Process Β            Spooler directory

next_free_slot =in (7) in=7
Timeout                   
                                       next_free_slot=in (7)    in=7       
                                       Copy_file_in_next_free_slot
                                      in=next_free_slot+1 in=8
                                       Do something else
                                       Timeout
Copy_file_in_next_free_slot
in=next_free_slot+1 in=8   
Do Something else
Timeout

Συνθήκες ανταγωνισμού (2)
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Συνθήκες ανταγωνισμού (3)
Οι συνθήκες κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες διεργασίες 
διαμοιράζονται την ίδια περιοχή μνήμης (ή πόρο) και το τελικό 
αποτέλεσμα εξαρτάται από τη σειρά αλλά και το χρόνο εκτέλεσής 
τους, λέγονται συνθήκες ανταγωνισμού (race conditions).
Η διόρθωση προγραμμάτων που περιλαμβάνουν συνθήκες 
ανταγωνισμού δεν είναι εύκολη. Τα σφάλματα παρουσιάζονται 
τυχαία και μόνο κατά τη διενέργεια αλλεπάλληλων ελέγχων.
Ο έλεγχος του ανταγωνισμού αφορά αναπόφευκτα το λ.σ. διότι 
αυτό υλοποιεί τον διαμοιρασμό των πόρων και των δεδομένων 
(διαδιεργασιακή επικοινωνία), άρα οποιαδήποτε λύση θα αφορά 
και υποστήριξη από το λ.σ. 
Επίσης, σε επίπεδο προγραμματισμού εφαρμογών , πρέπει να 
προσφέρονται λύσεις κλήσεων συστήματος για σύνδρομο 
(cocurrent) προγραμματισμό, δηλαδή εφαρμογές με πολλά νήματα 
ή διεργασίες.



Για να αποφύγουμε τις συνθήκες ανταγωνισμού πρέπει να 
επιτύχουμε αμοιβαίο αποκλεισμό (mutual exclusion): όταν μια 
διεργασία επεξεργάζεται μια διαμοιραζόμενη μεταβλητή τότε η 
εκτέλεσή της δεν πρέπει να διακοπεί μέχρι να ολοκληρώσει τις 
ενέργεις που σχετίζονται με αυτή τη μεταβλητή.

Το τμήμα του κώδικα της διεργασίας που αναφέρεται στην 
επεξεργασία της διαμοιραζόμενης μεταβλητής λέγεται κρίσιμη 
περιοχή (critical region) ή κρίσιμο τμήμα (critical section).

Οι λειτουργίες μέσα στις κρίσιμες περιοχές πρέπει να εκτελούνται 
αδιαίρετα, δηλαδή ή πλήρως ή καθόλου.

Κρίσιμες περιοχές (1)
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Συνθήκες αποφυγής συνθηκών ανταγωνισμού:

• Δύο διεργασίες δεν μπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα στις ίδιες 
κρίσιμες περιοχές τους.

• Δεν επιτρέπονται ιδιαίτερες παραδοχές σχετικά με τη ταχύτητα 
ή τον αριθμό των επεξεργαστών.

• Διεργασία που δε βρίσκεται σε κρίσιμη περιοχή δεν μπορεί να 
αναστείλει άλλες διεργασίες.

• Καμία διεργασία δεν θα πρέπει να περιμένει για πάντα για να 
εισέλθει σε κρίσιμη περιοχή.

Κρίσιμες περιοχές (2)



Αμοιβαίος αποκλεισμός με χρήση κρίσιμων περιοχών.

Κρίσιμες περιοχές (3)
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Προτάσεις για την επίλυση αμοιβαίου αποκλεισμού:

• Αναστολή διακοπών

• Κλειδώματα 

• Αυστηρή εναλλαγή

• Λύση Peterson

• Λύση εντολής TSL 

 
Ενεργός αναμονή
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Η διεργασία που μπαίνει σε κρίσιμη περιοχή αναστέλει τις 
διακοπές.

Απλή λύση αλλά απαιτεί εκτέλεση priviledged instructions από τις 
διεργασίες (δικαιώματα kernel mode). 

Η λύση αυτή χρησιμοποιείται μόνο από τον πυρήνα, όταν πχ 
εκτελεί context switch και ενημερώνει πίνακες και λίστες 
διεργασιών, συσκευών, πόρων.

Αναστολή διακοπών
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Επίλυση αμοιβαίου αποκλεισμού με αυστηρή εναλλαγή και κλείδωμα 
περιστροφής (spinlock).Και στις δύο διεργασίες προσοχή στο 
τερματισμό των δηλώσεων while. Πρόβλημα: αν η μια διεργασία είναι 
πολύ πιο γρήγορη από την άλλη;;

Αυστηρή εναλλαγή (1)
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Διεργασία 0 Διεργασία 1



H Διεργασία 1, ενώ δεν είναι στη κρίσιμη περιοχή, απαγορεύει στη

Διεργασία 0 να εισέλθει, επειδή δεν έχει εκτελεστεί.

Αυστηρή εναλλαγή (2)
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 Διεργασία 0  Διεργασία 1turn

0 turn != 0 FALSE             .............
lock turn              enter_critical_region
1                           turn = 1                           .............
                             .............. .............
1 turn != 0 TRUE
                             busy_waiting               .............



Λύση Peterson (1)
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Process 0 Process 1

enter_region { enter_region {

other=1 other=0

interested[0]=TRUE interested[1]=TRUE

turn=0 turn=1 turn=1

turn==0 && interested[1]==TRUE? turn==1 && interested[0]==TRUE?

} NO        }

critical_region critical_region

leave_region { leave_region {

interested[0]=FALSE interested[1]=FALSE

} }

Λύση Peterson (2)
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1 2

3 4 5

NO



Process 0 Process 1
enter_region {
other=1
interested[0]=TRUE
turn=0
TIMEOUT enter_region {

other=0
interested[1]=TRUE
turn=1
(turn==1 && interested[0]==TRUE) TRUE
busy_waiting
TIMEOUT 

(turn==0 && interested[1]==TRUE) FALSE 
}        
enter_critical_region
leave_region {
interested[0]=FALSE
}
TIMEOUT

(turn==1 && interested[0]==TRUE) FALSE 

}
       enter_critical_region

leave_region {
          interested[1]=FALSE

}
TIMEOUT

Λύση Peterson (3)
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Είσοδος σε και αποχώρηση από κρίσιμη περιοχή με την εντολή TSL.

Υπάρχουν και πιο σύνθετες εντολές γλώσσας μηχανής.

Εντολή TSL (Test and Set Lock)
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Οι παραπάνω λύσεις υποθέτουν οτι οι εμπλεκόμενες διεργασίες 
βρίσκονται σε καταστάσεις Ready και Running. Ο μόνος τρόπος να 
προχωρήσει μια διεργασία είναι με την εκτέλεσή της. Επομένως 

Βusy waiting = σπατάλη χρόνου CPU. 

Θα ήταν καλό αν υπήρχε μια λύση η διεργασία που περιμένει να 
μεταπίπτει σε αναστολή (κατάσταση Blocked) και να ενεργοποιούνταν 
με ειδικά γεγονονότα – κλήσεις συστήματος: 

Λήθαργος - αφύπνιση (sleep – wakeup) 

Ακραία περίπτωση: αντιστροφή προτεραιότητας (priority inversion)

Μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας κλειδώνει ένα πόρο και μια 
διεργασία υψηλής προτεραιότητας εισέρχεται σε busy waiting loop.

Λήθαργος και αφύπνιση
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Παραγωγός – Καταναλωτής
Producer - Consumer / Bounded Buffer Problem
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. . .



Producer Consumer          Count

       if (count==0) ...Timeout count=0            
 
...
insert_item(item)
count=count+1 count=1
if (count==1) wakeup(consumer) → Consumer is not sleeping
... Timeout        
                                       sleep()
                                      
... After some time ...
... count=N
if (count==N) sleep()

Παραγωγός - Καταναλωτής: συνθήκη ανταγωνισμού 
 

Πρέπει να 'προστατευθούν' : οι πράξεις count+/-1 και  
οι συνθήκες/γεγονότα if (count==..)sleep()/wakeup() 



Dijkstra (1965): 

Ειδικός τύπος δεδομένων, συνδυασμός κλειδώματος-ξεκλειδώματος και 
ληθάργου-αφύπνισης σε δύο αδιαίρετες ενέργειες (atomic actions).

Έστω s μεταβλητή τύπου semaphore.

Aρχικοποίηση s = N; // ή s = 0;

P(s) ή down(&s) sleep() until (s > 0); s=s-1;     // wakeup(myself)

V(s) ή up(&s) s=s+1;                                    // wakeup(someone)

Σηματοφόροι (Semaphores)
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Δυαδική σηματοφόρος (Binary Semapthore) 

Υποστήριξη υλικού (εντολή γλώσσας μηχανής) = mutex.

Έστω s μεταβλητή τύπου mutex.

Aρχικοποίηση s = 1;

P(s) ή down(&s) sleep() until (s ==0) ; s=1;       // wakeup(myself)

V(s) ή up(&s) s=0;                                         // wakeup(someone)

Mutexes (1)
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Υλοποίηση mutex lock και mutex unlock. 

Βασική διαφορά με την εντολή TSL το CALL thread_yield.

Mutexes (2)
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Παραγωγός – Καταναλωτής με Semaphores 
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Producer Consumer mutex=1 empty=N full=0
down(&empty) N-1

down(&mutex)  down(&full) 0 0

...

up(&mutex)  sleep() 1

up(&full) 1->0

... down(&mutex) 0

down(&empty)   ... 0 N-2

down(&mutex) ?  up(&mutex) 1->0

...  up(&empty) N-1

up(&mutex)         ... 1

up(&full) down(&full)? 1->0

Προσπαθήστε να εκτελέσετε διάφορα σενάρια, πχ τι θα συνέβαινε αν η σειρά των down() ή των up() 
ήταν διαφορετική σε μια από τις δύο διεργασίες; Θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να επιβάλλουμε να 
γεμίζουν πρώτα Κ θέσεις στο buffer, μετά να αδειάζουν, μετά να ξαναγεμίζουν κλπ; Τι θα συνέβαινε αν 
είχαμε πολλούς παραγωγούς ή/και καταναλωτές;

Παράδειγμα
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sem_init() -- Αρχικοποιεί ένα σηματοφόρο.

sem_destroy() -- Ακυρώνει ένα σηματοφότο.

sem_getvalue() -- Αντιγράφει τη τιμή του σηματοφόρου σε ακέραιο.

sem_wait(), sem_trywait() -- Αναστέλει τη διεργασία (ή επιστρέφει 
σήμα) όσο ο σηματοφόρος είναι κατηλειμμένος από άλλη διεργασία. 
Αλλιώς προχωρεί και μειώνει τη τιμή του σηματοφόρου.

sem_post() -- Αύξηση της τιμής του σηματοφόρου. 

POSIX semaphores  (1)



PROCESS 1 PROCESS 2

sem_wait (&mutex);
sem_wait(&mutex);

a = data; /* blocked */
a++; /* blocked */
data = a; /* blocked */
sem_post (&mutex);    /* blocked */

b = data;
b;
data = b;
sem_post (&mutex);

POSIX semaphores  (2)



#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NITER 1000000
#define SHARED 1
int count = 0;

void * ThreadAdd(void * a)
{
    int i, tmp;
    for(i = 0; i < NITER; i++)
    {
        tmp = count;      
        tmp = tmp+1;      
        count = tmp;      
    }
}

int main(int argc, char * argv[])
{
    pthread_t tid1, tid2;
    pthread_create(&tid1, NULL, ThreadAdd, NULL);
    pthread_create(&tid2, NULL, ThreadAdd, NULL);
    pthread_join(tid1, NULL);
    pthread_join(tid2, NULL);
    if (count != 2 * NITER) 
        printf("\n BOOM! count is [%d], should be %d\n", count, 2*NITER);
    else
        printf("\n OK! count is [%d]\n", count);
    pthread_exit(NULL);
}

Παράδειγμα (1)



#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NITER 1000000
#define SHARED 1
int count = 0;
sem_t mutx;

void * ThreadAdd(void * a)
{
    int i, tmp;
    for(i = 0; i < NITER; i++)
    {
        sem_wait(&mutx);
        tmp = count;      
        tmp = tmp+1;      
        count = tmp;      
        sem_post(&mutx);
    }
}
int main(int argc, char * argv[])
{
    pthread_t tid1, tid2;
    sem_init(&mutx, SHARED, 1);
    pthread_create(&tid1, NULL, ThreadAdd, NULL);
    pthread_create(&tid2, NULL, ThreadAdd, NULL);
    pthread_join(tid1, NULL);
    pthread_join(tid2, NULL);
    ...
    pthread_exit(NULL);
}

Παράδειγμα (2)



#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <semaphore.h>
#define SHARED 1

void *Producer(void *);     /* the two threads */
void *Consumer(void *);

sem_t empty, full;    /* the global semaphores */
int data;             /* shared buffer         */
int numIters;

int main(int argc, char *argv[]) { /* thread ids and attributes */
  pthread_t pid, cid;  
  pthread_attr_t attr;
  pthread_attr_init(&attr);
  pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);

  numIters = atoi(argv[1]);
  sem_init(&empty, SHARED, 1);  /* sem empty = 1 */
  sem_init(&full, SHARED, 0);   /* sem full = 0  */

  printf("main started\n");
  pthread_create(&pid, &attr, Producer, NULL);
  pthread_create(&cid, &attr, Consumer, NULL);
  pthread_join(pid, NULL);
  pthread_join(cid, NULL);
  printf("main done\n");
}

Pthreads και 
semaphores  (1)



/* deposit 1, ..., numIters into the data buffer */
void *Producer(void *arg) {
  int produced;
  printf("Producer created\n");
  for (produced = 0; produced < numIters; produced++) {
    sem_wait(&empty);
    data = produced;
    sem_post(&full);
  }
}

/* fetch numIters items from the buffer and sum them */
void *Consumer(void *arg) {
  int total = 0, consumed;
  printf("Consumer created\n");
  for (consumed = 0; consumed < numIters; consumed++) {
    sem_wait(&full);
    total = total+data;
    sem_post(&empty);
  }
  printf("for %d iterations, the total is %d\n", numIters, total);
}

Pthreads και semaphores  (2)



import Semaphore;
import Item;
import java.util.Vector;
class ProducerConsumer extends Thread { // Shared by all members in the class
   private static final int N = 100;    // Number of slots in the buffer
   private static Semaphore mutex = new Semaphore(1); // Controls access to critical region
   private static Semaphore empty = new Semaphore(N); // Counts empty buffer slots
   private static Semaphore full = new Semaphore(0); // Counts the full buffer slots
   private static Vector theData = new Vector();      // The shared buffer
   class Producer extends Thread {      // Inner classes for the Producer and Consumer
     public void run() {
             while(true) {
                Item data = produce_item();      // Generate something to put in the buffer
                empty.down();                    // Decrement empty count
                mutex.down();                    // Enter critical  region
                insert_item(data);               // Put new item in the  buffer
                mutex.up();                      // Leave critical  region
                full.up();                       // Increment the count of full slots
            }
        }
    }
    public class Consumer extends Thread {
        public void run() {
            while(true) {
                full.down();                     // Decrement the full count
                mutex.down();                    // Enter critical region
                Item data = remove_item();       // Take item from the buffer
                mutex.up();                      // Leave critical region
                empty.up();                      // Increment count of  empty slots
                consume_item(data);              // Do something with the item
            }
        }       
    }  
}

Java Threads και Semaphores



Κάθε μεταβλητή (ή δομή δεδομένων) που διαμοιράζεται αυτόνομα 
προστατεύεται από ένα κλείδωμα ή από σηματοφόρο. 

Οι λύσεις είναι ισοδύναμες, με βασική διαφορά την ενεργό αναμονή ή 
την αναστολή, αντίστοιχα.  

Μπορεί να έχουμε κλειδώματα σε ολόκληρες δομές δεδομένων ή μόνο 
σε στοιχεία τους, πχ κλείδωμα πίνακα, γραμμής ή στοιχείου,

κλείδωμα αρχείου, εγγραφής ή πεδίου. Επομένως μπορεί να έχουμε 
δομές κλειδωμάτων ή σηματοφόρων.

Ο προγραμματισμός με κλειδώματα και σηματοφόρους χρησιμοποείται 
κυρίως σε χαμηλό επίπεδο, για καλά ορισμένες δομές και συγκεκριμένες 
χρήσεις. Η βασική δυσκολία βρίσκεται στον έλεγχο όλων των δυνατών 
συνδυασμών και χρονικών ακολουθιών αμοιβαίου αποκλεισμού και 
sleep() - wakepu().

Παρατηρήσεις (1)
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Η διεργασία με προτεραιότητα 4 δεν μπορεί να ελευθερώσει το 
σηματοφόρο γιατί εκτελείται η διεργασία με προτεραιότητα 8. Έτσι 
η διεργασία με προτεραιότητα 12 μένει σε αναστολή.

Αντιστροφή προτεραιότητας (ξανά)



Όταν προγραμματίζουμε σε ψηλότερο επίπεδο του λ.σ., ή για την 
ανάπτυξη πολυ-διεργασιακών ή πολυ-νηματικών εφαρμογών σε 
επίπεδο χρήστη, και γενικότερα στον συντρέχοντα (concurrent) 
προγραμματισμό, χρησιμοποιούμε κλήσεις συστήματος σε ανώτερες 
δομές χειρισμού της διαδιεργασιακής επικοινωνίας. 

• Ελεγκτές (Monitors) και Μεταβλητές Συνθήκης (Condition Variables)

• Μεταβίβαση Μηνυμάτων (Message Passing)

• Σωληνώσεις ή Διαύλους (Pipes)

• Απεικόνιση Μνήμης (Memory Mapping)

• Φράγματα (Barriers)

Παρατηρήσεις (2) 
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Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης (1)
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Ο ελεγκτής 'συγχρονίζει' τη λειτουργία
των διαδικασιών producer και consumer
επιτρέποντας την εκτέλεση μόνο μιας 
διεργασίας σε κάθε χρονική στιγμή.
Εξωτερικές διεργασίες καλούν τις 
διαδικασίες του ελεγκτή ως εξής:

example.producer()
example.consumer()

O μεταγλωττιστής αναλαμβάνει την
υλοποίηση του αμοιβαίου αποκλεισμού.

Πρόκειται στην ουσία για αφηρημένη δομή
ελέγχου ανάλογη του κλειδώματος.



Η υλοποίηση του ελεγκτή μπορεί να γίνει είτε με spinlock (λύση 
Peterson) είτε με mutex (binary semaphore). Και στις δύο 
περιπτώσεις, για να αποφευχθεί η ενεργός αναμονή, πρέπει να 
υπάρχει τρόπος επικοινωνίας τύπου sleep() - wakeup() που να 
αποφεύγει το πρόβλημα της αρχικής λύσης.

 Χρήση μεταβλητών συνθήκης (condition variables) 

• wait (s) : sleep() until someone.signal(s)

• signal(s) : wakeup(someone.waiting(s))

Κανόνας: η signal() πάντα τελευταία εντολή στη διαδικασία.

Διαφορά με σηματοφόρους: τo s είναι boolean (binary) δεν 
λαμβάνει τιμές, άρα δεν έχει 'μνήμη'.

Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης (2)
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Ελεγκτές και 
μεταβλητές 

συνθήκης (3)



Ένας άλλος συνδυασμός: Τα POSIX Threads παρέχουν mutexes 
αντί monitors αλλά και condition variables αντι γενικά semaphores. 
Μερικές κλήσεις Pthreads σχετικές με mutexes.

Mutexes και Pthreads (1)
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THREAD 1 THREAD 2

pthread_mutex_lock (&mut);
pthread_mutex_lock (&mut); 

a = data; /* blocked */
a++; /* blocked */
data = a; /* blocked */
pthread_mutex_unlock (&mut); /* blocked */

b = data;
b;
data = b;
pthread_mutex_unlock (&mut);

Mutexes και Pthreads (2)

Επίτευξη αμοιβαίου αποκλεισμού με Pthreds mutexes.



Οι μεταβλητές συνθήκης υλοποιούν το sleep(), weakup() δηλαδή σε 
συνδυασμό με mutex_lock επιτυγχάνουν επικοινωνία.

Μεταβλητές συνθήκης και Pthreads (2)
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Παραγωγός – Καταναλωτής σε Pthreads
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synchronized class MonitorProducerConsumer {
    private boolean full, empty;
    private integer count;
    
    public void insert(Item data) {
        if(count == N) wait(full);
        insert_item(item);
        count++;
        if(count == 1) signal(empty);
    }
    
    public Item remove() {
        Item data;
        if(count == 0) wait(empty);
        data = remove_item();
        count;
        if(count == N1) signal(full);
    }
    
    ...
}

Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης σε
 Java Threads (1)



static MonitorProducerConsumer theMonitor
    = new MonitorProducerConsumer();

public class Producer extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            Item data = produce_item();
            theMonitor.insert(data);
        }
    }
    ...
}

public class Consumer extends Thread {
    public void run() {
        while(true) {
            Item data = theMonitor.remove(data);
            consume_item(data);
        }
    }
    ...
}

Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης σε 
Java Threads (2)
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Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης σε 
Java Threads (1α)
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Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης σε 
Java Threads (2α)
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Ελεγκτές και μεταβλητές συνθήκης σε 
Java Threads (3α)



Μεταβίβαση Μηνυμάτων 
(Message Passing)

Κλήσεις συστήματος για ανάγνωση-εγγραφή σε ουρές μηνημάτων  
(message queues) τις οποίες διαχειρίζεται το λ.σ.

Send(to_pid, &data);
Receive(from_pid, &data);

Δεν υπάρχουν προβλήματα διαμοιρασμού μνήμης, η μέθοδος μπορεί
εύκολα να επεκταθεί σε απομακρυσμένα συστήματα (πχ client-server)

Απαιτείται:

Εγκαθίδρυση σύνδεσης και πιστοποίηση ταυτότητας.
Ενημέρωση αποστολής δεδομένων με κάποιο σήμα στον παραλήπτη.
Σύνθεση, αποσύνθεση μυνημάτων (κάποια δομή).
Επιβεβαίωση παραλαβής και αρίθμηση ακολουθίας μηνυμάτων.



Μεταβίβαση Μηνυμάτων (2)
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Υλοποίηση μεταβίβασης μηνυμάτων
Ζητήματα σχεδίασης του λ.σ.

• Άμεση ή έμμεση επικοινωνία (μέσω mailbox).
• Απλή ή πολλαπλή επικοινωνία (multicasting).
• Μια ή πολλές συνδέσεις ανάμεσα σε δύο διεργασίες.
• Μέγεθος ενταμιευτή ή mailbox (περιορισμένο ή όχι).
• Mέγεθος και δομή μηνύματος.
• Σταθερό ή μεταβλητό μέγεθος μηνύματος;
• Μονόδρομη ή αμφίδρομη σύνδεση.
• Ανασταλτική (Blocking)  ή σύγχρονη (synchronous) --
• Mη-ανασταλτική (non-blocking) ή ασύγχρονη (asynchronous)



mq_open( )  Opens a message queue. 

mq_close( ) Closes a message queue. 

mq_unlink( ) Removes a message queue. 

mq_send( ) Sends a message to a queue. 

mq_receive( ) Gets a message from a queue. 

mq_notify( ) Signals a task that a message is waiting on a queue. 

mq_setattr( ) Sets a queue attribute. 

mq_getattr( ) Gets a queue attribute.

POSIX message queues



Παραγωγός Καταναλωτής με 
Μεταβίβαση Μηνυμάτων  (1)
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Παραγωγός Καταναλωτής με 
Μεταβίβαση Μηνυμάτων  (2)
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final static int N = 100;                   // Number of slots in the buffer

public class Producer extends Thread {      // Producer thread
    private Consumer c;                     // Remember my associated consumer
    
    public void run() {                     
        Item data;                          
        Message m;                          // Message buffer
        
        while(true) {                       
            data = produce_item();          // Generate something for the 
                                            // buffer
            m = Message.receive(c);         // Wait on instance of consumer 
                                            // thread
            m = Message.build_message(data);// Construct a message to send
            m.send(c);                      // Send data item to consumer
        }
    }
    ...
}

`

Παραγωγός Καταναλωτής με 
Μεταβίβαση Μηνυμάτων  σε Java (1)



public class Consumer extends Thread {      // Consumer thread
    private Producer p;                     // Remember my associated producer

    public void run() {
        Item data;                          
        Message m;                          // Message buffer
        
        m = Message.build_empty();          // Send N empties
        for(int i=0; i<N; i++)
            m.send(p);
                            
        while(true) {
            m = Message.receive(p);         // Get message containing data item
            data = m.extract_item();        // Extract the data item from 
                                            // message
            m.send(producer);               // Send back empty reply            
            consume_item(data);             // Do something with the data item
        }
    }
    ...
}

Παραγωγός Καταναλωτής με 
Μεταβίβαση Μηνυμάτων  σε Java (2)



$who | sort | lpr

$parent | child

Δίαυλος UNIX (ανώνυμος, επώνυμος) 

Η ουρά μηνυμάτων είναι ένα αρχείο (κειμένου ή δυαδικό).



#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <sys/wait.h> 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ int p[2]; 
  int i, pid, status; 
  char buffer[20]; 
    pipe(p);                       /* setting up the pipe   */ 
    if ((pid = fork()) == 0)        
    /* in child */ 
    {  close(p[1]);                /* child closes p[1]     */ 
       while ((i = read(p[0], buffer, 8)) != 0) 
       { buffer[i] = '\0';         /* string terminator     */ 
         printf("%d chars :%s: received by child\n", i, buffer); 
       } 
       close(p[0]);
       exit(0);                   /* child terminates      */ 
    } 
    /* in parent */ 
    close(p[0]);
    /* parent writes p[1]    */ 
    write(p[1], "Hello there, from me?", sizeof("Hello there, from me?")); 
    write(p[1], "How are you? - Ercal", sizeof("How are you? - Ercal")); 
    close(p[1]);                   /* finished writing p[1] */ 
    while (wait(&status)!=pid);    /* waiting for pid       */ 
    if (status == 0)  printf("child finished\n"); 
    else printf("child failed\n"); 
    return(0); 
} 

Δίαυλος UNIX (pipe)



Απεικόνιση Μνήμης 
(Memory Mapping, mmap)

Κλήσεις συστήματος σε UNIX/POSIX που επιπρέπουν τη χρήση
διαμοιραζόμενης μνήμης για το διαμοιρασμό αρχείων μεταξύ
διεργασιών. 

Ο ενταμιευτής (buffer) ενός αρχείου, διαμοιράζεται
μεταξύ δύο ή περισσότερων διεργασιών. Για τον έλεγχο του
διαμοιρασμού χρησιμοποιούνται σηματοφόροι ή κλειδώματα.

Το API αυτό επιτρέπει και το διαμοιρασμό δεδομένων ή κοινών
βιβλιοθηκών που βρίσκονται στη δευετερεύουσα μνήμη λόγω
ιδεατής μνήμης (πχ σελίδες από χώρο διευθύνσεων διεργασίας).



Χρήση φράγματος. (a) Διεργασίες πλησιάζουν το φράγμα . (b) Όλες 
οι διεργασίες έχουν φθάσει εκτός από μία. (c) Η συνέχεια επιτρέπεται 
μόνο αφού φθάσουν όλες οι διεργασίες.

Φράγματα (Barriers)
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Γευματίζοντες Φιλόσοφοι (1)
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Μια πολύ γενική προσέγγιση.

Γευματίζοντες Φιλόσοφοι (2)
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Μια λύση (1).

Γευματίζοντες Φιλόσοφοι (3)
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. . .



Μια λύση (2)

Γευματίζοντες Φιλόσοφοι (4)
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. . .

. . .



Μια λύση (3)

Γευματίζοντες Φιλόσοφοι (5)
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. . .



import Semaphore;

public class Philosopher extends Thread {
    // Shared by all Philosophers
    public final static int N = 5;              // Number of philosophers
    
    public final static int THINKING = 0;       // Philosopher is thinking
    public final static int HUNGRY = 1;         // Philosopher is hungry
    public final static int EATING = 2;         // Philosopher is eating
    
    private static int state[] = new int[N];    // Array to keep track of 
                                                // everyones state
    
    private static Semaphore mutex = new Semaphore(1);  // Mutual exclusion for 
                                                        // critical regions
    private static Semaphore s[] = new Semaphore[N];    // One for each 
                                                        // Philosopher

    // Instance variable
    public int myNumber;                    // Which philosopher am I
    public int myLeft;                      // Number of my left neighbor
    public int myRight;                     // Number of my right neighbor
    
    public Philosopher(int i) {             // Make a philosopher
        myNumber = i;
        myLeft = (i+N-1) % N;               // Compute the left neighbor
        myRight = (i+1) % N;                // Compute the right neighbor
    }
    
    

Java (1)



public void run() {                         // And away we go
        while(true){
            think();                        // Philosopher is thinking
            take_forks();                   // Acquire two forks or block
            eat();                          // Yum-yum, spahgetti
            put_forks();                    // Put both forks back on the table
        }
    }
    
    public void take_forks(){               // Take the forks I need
        mutex.down();                       // Enter critical region
        state[myNumber] = HUNGRY;           // Record the fact that I am hungry
        test(myNumber);                     // Try to acquire two forks
        mutex.up();                         // Leave critical region
        s[myNumber].down();                 // Block if forks were not acquired
    }

Java (2)



public void put_forks(){                    
        mutex.down();                       // Enter critical region
        state[myNumber] = THINKING;         // Philosopher has finished 
eating
        test(myLeft);                       // See if left neighbor can now 
eat
        test(myRight);                      // See if right neighbor can  
eat
        mutex.up();                         // Leave critical region
    }
    
    public void test(int k){                // Test philosopher k, 
                                            // from 0 to N-1
        int onLeft = (k+N-1) % N;           // K's left neighbor
        int onRight = (k+1) % N;            // K's right neighbor
        if( state[k] == HUNGRY 
            && state[onLeft] != EATING
            && state[onRight] != EATING ) {
            
            // Grab those forks
            state[k] = EATING;
            s[k].up();
        }
    }
            
}

Java (3)



Αναγνώστες 
και Συγγραφείς



import Semaphore;
public class ReaderWriter extends Thread {
    
    // Shared objects
    public static Semaphore mutex = new Semaphore(1);   // control access to rc
    public static Semaphore db = new Semaphore(1);      // control access to 
                                                        // the database
    public static int rc = 0;                           // # of processes 
                                                        // reading          
                        
    class DBReader extends Thread {

        public void run(){                      // What a reader does
            while(true) {
                mutex.down();                   // Get exclusive access to rc
                rc = rc + 1;                    // One reader more now
                if (rc == 1)                    // If this is the first reader
                    db.down();                  // Get access to database
                mutex.up();                     // Release access to rc
                read_data_base();               // Access the data
            
                mutex.down();                   // Get exclusive access to rc
                rc = rc - 1;                    // One reader fewer now
                if (rc == 0) 
                    ReaderWriter.db.up();       // If this is the last reader
                ReaderWriter.mutex.up();        // Release access to rc
                use_data_read();                // Noncritical region
            }
        }

    } //end of Reader Class

  

Java (1)



private class DBWriter extends Thread {

        public void run(){                      // What a writer does
            while(true) {
                think_up_data();                // Noncritical region
                db.down();                      // Get exclusive access to 
                                                // database
                write_data_base();              // Update the data
                db.up();                        // Release access to the 
                                                // database
            }
        }
    } //end of Writer Class

}

Java (2)



Κοιμώμενος Κουρέας (1)



Κοιμώμενος 
Κουρέας (2)



import Semaphore;

public class SleepingBarber extends Thread {
    // Shared objects
    // Number of customers waiting for service
    public static Semaphore customers = new Semaphore(0);
    // Number of barbers waiting for customers
    public static Semaphore barbers = new Semaphore(0);
    // For mutual exclusion
    public static Semaphore mutex = new Semaphore(1);   
    // Customers are waiting (not being cut)
    public static int waiting = 0;                          
    // Chairs for waiting customers     
    public static final int CHAIRS = 5;                     
                        
    class Barber extends Thread {
        
        public void run(){                  // What a barber does
            while(true) {
                customers.down();           // Go to sleep if no customers
                mutex.down();               // Acquire access to waiting
                waiting = waiting - 1;      // Decrement count of waiting 
                                            // customers
                barbers.up();               // One barber is now ready to cut 
                                            /  hair             
                mutex.up();                 // Release waiting
                cut_hair();                 // Noncritical region
            }
        }
    } //end of Barber Class

Java (1)



private class Customer extends Thread {

        public void run(){                  // What a customer does
            mutex.down();                   // Acquire access to waiting
            if(waiting < CHAIRS){
                waiting = waiting + 1;      // Increment count of waiting 
                                            // customers
                customers.up();             // Wake up barber if needed         
    
                mutex.up();                 // Release waiting
                barbers.down();             // Go to sleep if number of free 
                                            // barbers is 0
                get_haircut();              // Noncritical region
            } else {
                mutex.up();                 // Shop is full do not wait
            }
        }
        
    } //end of Customer Class
    

}

Java (2)



Κλήσεις Win32 για διαχείριση διεργασιών
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