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POSIX pavedieni

• Jau mākam vairumu lietu kursa projekta izveidošanai.

• Šajā lekcijā:

• POSIX pavedieni

• Mutex

• Datu skriešanās (data race condition)

• Strupceļš (deadlock)

• Nākamajā reizē:

• Starpprocesu komunikjācija un sockets



POSIX pavedieni (threads)

• Standarts ko lieto, lai abstrahētu dažādu mašīnu/arhitektūru dažādos pavedienus

• Lai lietotu: #include <pthread.h> un linko ar libpthread.a:
gcc -o main main.o -lpthread

• daudz informācijas man pthreads

• Galvenās funkcijas create/join, kā runājām, bet ir arī citas

• Parasti visi pthreads izsaukumi atgriež int - 0, ja viss kārtībā, citas vērtības 
kļūdu gadījumā



pthread_create()

• Izveidojam pavedienu:

• int pthread_create(pthread_t *NewID, const pthread_attr_t

*attr, void *(*start_func)(void *), void *arg);

• Kur:

• NewID = Thread Control Block (TCB);

• attr = konkrētas konstantes, parasti lieto NULL;

• start_func = izsaucamā funkcija;

• arg = izsaucamās funkcijas argumenti



pthread_join()

• Pievienojam pavedienu atpakaļ sākotnējam pavedienam -

• int pthread_join(pthread_t target_thread, void **status);

• Kur:

• target_thread ir iepriekš saņemtais TCB;

• status ir pointeris uz statusu (*void), kas saņems pavediena beigšanās statusa 
vērtību.



Pavediena beigšanās

• Lai pavediens varētu saņemt kaut ko iekš join, otram pavedienam ir jābeidzas

• Tas var notikt atgriežot no paveiena ar return vai arī izsaucot 
pthread_exit()

• atšķirības starp pthread_exit() un exit():

• exit() iziet no programmas neatkarīgi no tā kurā pavedienā tas izsaukts

• pthread_exit() iziet no pavediena, bet programma paliek dzīva - tas var iziet pat 
no main() pavediena un atstāt citus pavedienus dzīvot;

• Ja main() atgriež, patiesībā notiek exit() un programma ar visiem pavedieniem 
beidzas!

• Ja atgriež pavediena izsauktā funkcija, patiesībā notiek pthread_exit() un tikai tas 
pavediens beidzas!



Preemption (pārtraukšana)

• Jāatceras, ka eksistē tādas sistēmas, kurās nav preemptive multitasking - t.i. lai 
izpildītos nākamais pavediens - citam pavedienam vai procesam ir jāatdod 
kontrole ar yield

• POSIX pavedieni tiek dažādās sistēmās implementēti divos veidos:

• user level - atsevišķi no sistēmas pavedieniem, nav preemtīvi, sagaida nodoto vadību, 
darbojas tikai procesa ietvaros, no ārpuses izskatās pēc parastas programmas bez 
pavedieniem;

• Ja šie neatgriež kontroli citam pavedienam - rezultāts - "nomiršana badā" - starvation 

• system level - tādi paši sistēmas līmeņa pavedieni/procesi, darbojas preemptīvi - šī 
implementācija pēc noklusējuma darbojas Linux

• Kad viens pavediens tiek pārtraukts un palaiž citu, to sauc par "Thread context 
switch"



Context switch

• Lietotāja līmeņa (user level) pavedieni (ne-preemtīvi) veic context switch, kad 
paši vēlas un tikai procesa iekšienē.

• Principā tos viegli ieviest ar setjmp()/longjmp()

• Tas ļauj tiem būt ļoti ātriem, jo pa vidu nenotiek sistēmas izsaukumi!

• Sistēmas līmeņa (system level) pavedieniem kontekstu pārslēdz OS, iedalot "time 
slices", starp ko pārslēdzas, lai vairākas programmas var darboties reizē. 

• Lietotāja līmeņa pavedienus ir iespējams pārcelt zem cita sistēmas līmeņa 
pavediena ar parametru funkcijai pthread_create()



(Data) race conditions

• Atceramies piemērus, kas notiek, ja vairāki procesi/pavedieni darbojas ar vieniem 
un tiem pašiem datiem - var gadīties, ka vienu procesu/pavedienu pārtrauc darba 
vidū un otrs iejaucas pa vidu.

• Piemēram - viens process nomaina mainīgo, tad tā vērtību izmanto un otrs dara tā 
pat. Nav garantijas, ka viens process neizmantos otra piešķirto vērtību vai vēl 
trakāk kaut ko pa vidu salikta mainīgā gadījumā (nevis 'BBBB' vai 'AAAA' bet 
'AABB')

• Ja vairāki procesi/pavedieni sacenšas par vienu resursu, to sauc par race condition

• Svarīgi tāpēc, ka nekad nevaram zināt, kuram no pavedieniem kurā brīdī būs 
kontrole. Programma, kas darbojas neatkarīgi no tā, kādā secībā kontrole mainās 
starp pavedieniem tiek saukta par thread safe.

• Lai programma būtu thread safe, tai jāspēj šādus bīstamus koda blokus izpildīt 
pilnībā bez pārtraukšanas. 



Lock / Mutex

• Darbību kopu, kas tiek izpildītas kopā bez pārtraukšanas sauc par atomārām 
darbībām. Citi apzīmējumi šai pašai lietai ir lock, mutual exclusion (mutex), binary 
semaphore. To var saukt arī par pavedienu sinhronizāciju.

• Pamata princips - viens pavediens pirms ķerties pie bīstamās darbības piesakās, 
ka to veiks (nomainot kādu globālu mainīgo - "slēdzeni"). Visi citi pavedieni 
pārbauda, vai šis mainīgais ir "slēgtā"  vai "atvērtā" stāvoklī un uzsāk darbu tikai 
otrajā gadījumā.

• Lietojot jāatceras - jāievēro drošība, bet jāminimizē citu pavedienu bloķēšana, 
pretējā gadījumā efektivitāte pietuvinās viena pavediena programmai.

• Piemēram: Ja jāizdrukā lielas failu struktūras saturs, vai jāieraksta failā - iespējams 
efektīvāk ir bloķēt kamēr struktūru pārvērš par string, bet drukāt/rakstīt to jau ārpus 
mutex, lai tajā laikā citi pavedieni var ar struktūru strādāt.



POSIX pavedienu Mutex

• Trīs galvenās funkcijas:

• pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, NULL);

• pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

• pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t * mutex);

• Ar init izveido jaunu mutex, kuru jebkurš pavediens var mēģināt aizslēgt.

• Ja nav aizslēgts, lock to izdara un atgriež uzreiz.

• Ja cits pavediens jau bija aizslēdzis, tad lock bloķē tik ilgi, līdz mutex paliek 
pieejams un to izdodas aizslēgt.

• Tas ļauj aizsargāt mainīgos kopīgajā atmiņā un novērst race conditions.



Conditional variables

• Dažreiz nepieciešams, lai pavediens var izpildīties tikai pie kāda kompleksāka 
nosacījuma - to var izdarīt ar nosacījuma mainīgajiem:

• Izveido nosacījuma mainīgo un gaida līdz cits pavediens pados signālu, ka nosacījums 
izpildījies.

• Lai to izdarītu nepieciešams mutex, ko pirms gaidīšanas pavediens ir noslēdzis, un tad 
gaidīšanas laikā tas tiek atbrīvots, lai signalizējošais pavediens varētu darboties ar 
saistītajiem datiem.

• Jebkurš pavediens var signalizēt, ka nosacījums izpildījies, bet ieteicams to darīt tikai no 
pavediena, kurš ir tiesīgs pārvaldīt minēto mutex - lai neveidojas sajukums.

• Ja neviens pavediens negaida uz nosacījuma mainīgo, signalizēšana neko nedara un 
uzreiz atgriež.

• Ja gaida vairāki pavedieni atmodina vienu nejaušu - secība NAV definēta!



POSIX nosacījuma mainīgie

• Pieejamas trīs POSIX funkcijas nosacījuma mainīgajiem:

• pthread_cond_init(pthread_cond_t *cv);

• pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cv, pthread_mutex_t *lock);

• pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cv);

• Ar init() izveido nosacījuma mainīgo, ar wait() gaida līdz kāds pavediens 
izsauks signal(), un pēc tam vēl arī saņems atpakaļ noslēgtu mutexu ko 
padeva aizslēgtu, bet kas gaidot tika atslēgts.

• Nosacījuma mainīgie ļauj izveidot tā saucamo barjeru (barrier), apturēt 
pavedienus pēc to darbu paveikšanas, lai pēc tam tos visus atsāktu reizē.



Pavedienu pabeigšana

• Jau runājām, ka ar pthread_join() var sagaidīt, ka pabeidzas pavediens

• Mazām programmām nav liela problēma, ja to neizdara un cilvēki mēdz to 
aizmirst.

• Problēma - ja ir ilgdarbīga programma (piemēram serveris), kas pieņem, ka 
pavediens ir beidzies un taisa jaunu neizsaucot pthread_join(). Itkā 
pavedieni ir beigušies, tomēr tie joprojām atrodas STACK.

• Šāda uzvedība agri vai vēlu pārpilda STACK - konkrēti - ap pāris tūkstošiem pavedienu 
modernā sistēmā.

• No tā var izvairīties vai nu laicīgi izsaucot pthread_join() vai arī ar 
pthread_detach() atsaistot pavedienus no konkrētā procesa/vecāka, un 
padarot tos par atsevišķiem procesiem.



Pavediena identificēšana

• Ja nepieciešams noskaidrot kurš tieši pavediens šis ir, var pielietot junkciju 
pthread_self(), kas atgriež procesa identifikatoru.

• Tas ir noderīgi, piemēram, ja veidojat paši savus "Garbage collectors" t.i. 
funkcijas, kas veido un uzskaita pavedienus, kā arī pārliecinās, ka pabeigtie tiek 
pievienoti korekti. Šāda pieeja ļauj drošāk strādāt ar pavedieniem arī lielākās 
sistēmās.



Strupceļi - Deadlock

• Situācija, ja viens pavediens gaida uz otru, savukārt šis otrais, kas bloķē kādu 
resursu, gaida uz pirmo pavedienu, lai varētu pabeigt darbu.

• Īsumā to apraksta 20. gs. sākumā pieņemtais neloģiskais Kanzasas štata likums:
"Kad divi vilcieni satiekas krustojumā, abiem ir pilnībā jāapstājas, un tie nedrīkst 
uzsākt kustību, kamēr otrs vilciens nav aizbraucis."

• Piemērs ar datubāzēm - viens process aiztiek rindas secīgi A un tad B, savukārt 
otrs sāk ar B un tikai tad aiztiek rindu A, un abi gaida, kad otrs atbrīvos 
nepieciešamo resursu, lai varētu pabeigt savu darbu.

• Reālajā dzīvē situācijas un attiecīgās cilpas var būt daudz kompleksākas - daudzi 
procesi pa apli viens uz otru gaida.

• Strupceļi var izveidoties arī izkliedētās vidēs (piemēram servera/klienta 
arhitektūrā) - kur vairāki klienti, kas pieslēgušies pie servera ir atkarīgi viens no 
otra.



Strupceļu novēršana

• Īsumā: lai novērstu strupceļu - gadījumos, kad vairākiem procesiem vajag vienus 
un tos pašus noslēdzamus resursus, šie resursi vienmēr ir jānoslēdz vienādā 
secībā.

• Metodes, kā tikt galā ar strupceļiem:

• "Strausa algoritms" - pieņemt, ka tādu nav un ignorēt

• Detektēšana - centrāli rezervējot resursus OS var detektēt strupceļu un tikt ar to galā, 
vai nu nokaujot vienu procesu, vai arī pārtraucot un dodot resursus citiem, kamēr 
deadlock atrisinās.

• Novēršana/izvairīšanās - izjauc iespēju dabūt deadlock, piemēram, iepriekš liekot 
pieteikties uz visiem resursiem ko plāno noslēgt, un neļaujot rezervēt tādus, kas 
izveidos strupceļu.



Organizatoriskie jautājumi

• Ķeramies pie praktiskā darba:

• kursa projekts:

• Katrs uzstājas ar savu izvēlēto ideju

• Pēc tam apspriežam un balsojam

• Nākamais uzdevums: protokols – izveidošu Google Doc, kur visi varēsiet sākt likt kopā idejas 
(kamēr strādāsiet pie praktiskā darba ielikšu e-studijās linku)

• Komandas! Visiem ir? Informējiet par projekta komandām slack, tā pat kā par pēdējo MD!

• Praktiskais darbs:

• PD_Thread



Paldies par uzmanību! Jautājumi?


