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Šodien - sākam par procesu sadarbību

• Līdz šim runājām par vienu procesu, nākamajās lekcijās - kā vairāki procesi var 
darboties paralēli un sadarboties.

• Šodienas tēmas:

• Daudzuzdevumu vide un procesu kontrole

• Procesu pārslēgšanās (kooperatīvi, preemptīvi)

• Jaunu procesu izveide

• Pavedieni (Threads)

• Nākamreiz:

• Procesa dzīvescikls (uzsākšanās, beigas)

• Starpprocesu komunikācija (pipes, sockets)



Daudzuzdevumu vide

• Atceramies - kad programma ir palaista, to sauc par procesu. Arī kodols sastāv no 
procesiem. Modernā sistēmā šādu procesu ir daudz un tie var darboties uz 
atsevišķiem CPU kodoliem!

• Lai to nodrošinātu nepieciešama daudzuzdevumu (multitasking) OS:

• Vienkāršākās OS vienkārši procesus ielādēja secīgi - kad viens beidzas var sākties nākamais 
(piemēram, DOS)

• Atkāpe: 1981. gadā Microsoft nopirka DOS priekšgājēju Quick and Dirty Operating System (QDOS), 
un pārrakstīja to priekš lētā Intel 8086 procesora, kuram IBM nevarēja atļauties 'kārtīgu' OS, jo tiem 
šķita, ka ar to nevarēs atpelnīt. Interesanti, ka IBM sākumā atteicās izmantot nākamo 386 
procesoru, jo tas bija 'pārāk jaudīgs un sabojātu lieldatoru tirgu'. Compaq to paguva pirmie un 
aizsākās personālo datoru ēra. 

• Nākamais līmenis - cooperative multitasking - procesi brīvprātīgi apstājas un ļauj citiem 
procesiem padarboties. Ar šo var būt problēmas - process var uzkārties/nestrādāt pareizi un 
neatdot kontroli. Tiklīdz attīstījās piemēroti 'dzelži' pārgāja uz nākamo līmeni

• Šobrīd Linux u.c. izmanto preemptive multitasking - programmas tiek regulāri pārtrauktas 
(to pre-empt) no ārpuses (OS) un kontrole nodota citām 



Pārtraukšana

• Lai nodrošinātu šādu iespēju - pārtraukt programmu, nepieciešams procesora atbalsts 
- pretējā gadījumā, pats OS netiek pie teikšanas, lai plānotu/pārtrauktu citu procesu.

• To atrisina pulksteņa pārtraukumi (clock interrupts) - noteiktā laikā procesors 'dzelžu' 
līmenī nodod kontroli tam paredzētai funkcijai, kura jau var tālāk izvēlēties nākamo 
procesu, kam nodot kontroli.

• Programmatūras līmenī procesu laika 'šķēles' (timeslices) sadala process ko sauc par 
scheduler, swapper jeb sched - tas ir kodola sastāvdaļa un nav atsevišķs fails uz 
diska.

• Apskatoties ps x redzam, kas ir palaists mūsu lietotājam. Redzami procesu unikālie 
identifikatori (pid) un tas ka notiek vairāki procesi, tsk. shell (/bin/bash):

PID TTY      STAT   TIME COMMAND
2 ?        Ss 0:05 /bin/bash

13637 ?        R      0:00 ps x



Īpašie procesi

• Procesi ar viencipara PID ir īpaši. Konkrētie var atšķirties starp sistēmām un ne visi 
parādās virtualizētās vidēs.

• Apskatīt var ar ps -aux | grep root, bieži vien:

• scheduler (PID=0)

• init (PID=1) - pirmais process, ko kodols palaiž pēc ieslēgšanās (boot) procedūras, 
parasti atrodams /sbin/init vai /etc/init, tas ielasa sistēmatkarīgos 
inicializācijas failus no /etc/rc* failiem. Tas ir normāls process, un tas piestartē 
pārējo sistēmu pēc kodola ielādes. Tas darbojas ar root tiesībām un nekad nemirst.

• pagedaemon, jeb pageout (PID=2) - dažām sistēmām ar virtuālās atmiņas lapošanas 
atbalstu ir kodola process, kas ar to nodarbojas.



Procesu vecāki

• Paša procesa PID var noskaidrot ar funkciju getpid()

• Procesam var būt arī vecāka process - tā PID var noskaidrot ar getppid()

• Pamēģinam piemēru ex1.c - vairākas reizes palaist:
main()

{

printf("My pid = %d.  My parent's pid = %d\n", 

getpid(), getppid());

}

• Rezultātā redzam - katram jaunajam procesam ir cits PID, bet vienāds vecāka 
PID - kāpēc tā?



Procesa zarošana/klonēšana

• Izrādās, ka šis vecāka process ir mūsu shell, no kā palaidām procesus.

• Jauni procesi (izņemot pirmo - init) Linux vienmēr tiek izveidoti ar zarošanu (fork):

• Izsaucot fork() funkciju esošais process tiek precīzi noklonēts, tikai ar citu PID

• Nokopē visu atmiņu, reģistrus (t.sk. program counter, stack pointer u.c.) un atvērtos failu deskriptorus

• Jaunais process tiek saukts par bērnu (child) un vecais par vecāku (parent)

• Vecāka procesā fork() atgriež jaunā bērna procesa PID

• Bērna procesā (kas ir pilnīga kopija) fork() arī atgriež, tikai 0, lai varētu atšķirt no vecāka

• Piemērs ex2.c - pirms zarošanās izdrukā savu PID, un pēc zarošanās abi procesi izdrukā

• UZMANĪBU: Secība kādā abi procesi izdrukā NAV DEFINĒTA un var mainīties!

• fork() funkcija agrāk tika implementēta ar fork() sistēmas izsaukumu, bet modernās 
sistēmās bieži lieto līdzīgo clone() sistēmas izsaukumu, kam var iedot papildus 
parametrus.



Zarošanās dārdzība

• Agrāk fork() bija ļoti dārga darbība resursu ziņā - visa atmiņa jāpārkopē u.t.t.

• Tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tika radīti 'lightweight' procesi, jeb 
pavedieni (threads) - par tiem vēlākos slaidos

• Modernās linux sistēmās tā parasti vairs nav problēma - ir izveidotas daudz 
optimizācijas.

• Viena no svarīgākajām - Copy On Write (COW) - piefiksē, ka abiem procesiem atmiņas 
lapas ir vienas un tās pašas līdz brīdim, kad viens no tiem tajās kaut ko raksta. 
Rakstīšanas brīdī kodols lapas reāli kopē. Šī darbība ir diezgan momentāna, piedevām, 
ļoti atmaksājas exec() izsaukuma gadījumā, par ko runāsim vēlāk (jo tas aizvieto 
gandrīz visu procesa atmiņu ar citu - attiecīgi no kopēšanas nebūtu lielas jēgas)

• Ar šīm optimizācijām jaunu procesu radīšana uz linux sistēmām parasti ir pat 
efektīvāka, kā pavedienu radīšana citās OS.



Kas notiek, ja vecāks beidz darbu?

• Aplūkojam piemēru ex3.c - bērns divas reizes izdrukā savu/vecāka PID - vienreiz 
kamēr vecāks strādā, otrreiz, kad vecāks beidzis darbu

• bērna procesa vecāka PID ir mainījies - ja vecāka process beidz darbu, tad par 
bērna procesa jauno vecāku parasti kļūst init ar PID=1

• Tas tāpēc, ka iepriekšējā vecāka PID vairs nav derīgs sistēmā - tāds process neeksistē

• Ievēro: shell paliek pieejams jau pēc tam, kad atgriež vecāka process - tas tāpēc, 
ka tikai konkrēti uz šo procesu shell gaida un par pārējiem, kas izveidoti fonā nav 
informēts.



Zarošanās un kopīgie resursi

• Jau minēju, ka visi resursi tiek kopēti. Pamēģinot ex4.c varam redzēt, ka vienā un 
tajā pašā atmiņā sākumā ir vienas vērtības, bet pēc izmainīšanas tās tiek nokopētas un 
ir dažādas vērtības.

• Kas notiek ja šī paša piemēra rezultātu izvadām failā ./a.out > tmp.txt ?

• Kāpēc tā?

• Jo drukājot terminālī stdout buferi iztukšo pēc katra \n, bet failā pa lielākiem blokiem - tiek 
nokopēts arī buferis!

• Ja jau visu kopē, tad jau nokopē arī failu deskriptorus - kāpēc tad abi procesi 
nepārraksta viens otram pāri tajā pašā failā?

• Jo seek pointeris glabājas atvērtā faila struktūrā OS, uz kuru norāda abi FD

• Šis saistās ar teminu 'thread safety' - funkcija/resurss ir thread safe, ja tās izpildi 
neietekmē tas, cik pavedieni vai zaroti procesi ar to mijiedarbojas.



Gaidīšana uz bērniem

• Bieži var gadīties situācija, ka vecāka procesam ir jāsagaida vairāku bērnu darba 
rezultāts, lai turpinātu savu darbu. Šo risina speciāls sistēmas izsaukums 
wait(int* statusp)

• Tā atgriež pabeigtā bērna porcesa PID un inicializē statusp mainīgo ar izpildes 
informāciju - ko tieši atgriež, skat: 
http://unix.superglobalmegacorp.com/Net2/newsrc/sys/wait.h.html

• Var redzēt, piemēram, vai bērns tika nobeigts ar kill (signāls 15), kill -9 (signāls 9) vai 
varbūt dabūja segmentation fault.

• Papildus informācija man -s 2 wait

• Ja bērna process beidz darbu, tad no vecāka procesa izsaucot ps būtu sagaidāms, ka 
bērna process vairs neeksistē - tomēr parasti tas eksistē (nestrādā uz bash on Ubuntu 
on Windows). Būtu jāizskatās kaut kā šādi:
381 p2 S     0:02 -sh (csh)
1623 p2 S     0:00 forkwait4
1624 p2 Z     0:00  Bērna process…
1625 p2 S     0:00 sh -c ps x

http://unix.superglobalmegacorp.com/Net2/newsrc/sys/wait.h.html


Zombiji!

• Lai vecāka process varētu uzzināt, ka bērns jau paguvis beigties, un izsaukt 
wait() arī reāli pēc tā beigām - visi bērna procesi, kas beidz darbu nevis tiek 
iznīcināti, bet tiek pārvērsti par zombie process

• Tas nozīmē - tiem saglabājas PID, bet tie nedarbojas un netērē resursus

• Tie tikai saglabā nepieciešamo informāciju ko atgriezt vecākam, ja tas izsauc 
wait()

• Agrāk, ja vecāks beidza darbu neizsaucot wait() visi zombiju procesi tika 
piekabināti init procesam, mūsdienās parasti tie tajā brīdī tiek vienkārši iznīcināti



waitpid()

• Atceramies - visur kur ir vairāki procesi/pavedieni paralēli, to secība nav definēta.

• Piemērs ar vairākiem bērniem: ex6.c (var redzēt, ka atgriež dažādā secībā)

• Tas nozīmē, ka mēs nezinam kurš no apakšprocesiem atgriezīs uz wait() un 
kādā secībā tas notiks.

• Varētu būt kārdinājums gaidīt uz konkrētu procesu - tam pat ir funkcija 
waitpid()

• Šis principā ir ļoti slikts stils - jo bloķē vecāka procesu uz konkrētu bērna procesu - tas 
nevar sagaidīt citus bērna procesus, kamēr gaida uz šo.

• Vēl trakāk - ja šo funkciju sauc ar NOHANG parametru - tad tā atgriež uzreiz, neatkarīgi 
no tā vai bērna process ir beidzies.

• Šo pieņemam zināšanai, bet šajā kursā nelietojam! 



Exec

• Klonēt vienu un to pašu programmu ar fork() ir labi, bet kā palaist jaunu 
procesu ar citu programmu?

• Linux to dara ar exec, aizvietojot esošā procesa atmiņas apgabalus ar citas 
programmas saturu - tādējādi jauni procesi vienmēr 'dzimst' kā citu procesu kloni, 
kuru 'smadzenes' tiek aizvietotas ar citām

• Konkrēti apskatīsim tā variāciju:
int execve(char* path, char** argv, char** envp);

• kur path satur ceļu uz izpildāmo programmu, argv satur argumentus un envp satur 
vides mainīgos. Visi parametri ir null-terminated strings, un abu masīvu pēdējais 
elements ir NULL

• execve veiksmes gadījumā neatgriež!

• Tas atgriež tikai, ja notika kļūda (piemēram, nepareizs vai neizpildāms path)

• Kāpēc tā?



Nav kur atgriezt

• exec pārraksta procesa atmiņu pilnībā, t.sk. CODE segmentu - jaunajai programmai 
vienkārši nav vietas, kur atgriezt, jo vecā - izsaucošā proramma atmiņā vairs nav!

• Tas nozīmē, ka jaunās programmas beigās šis process vienkārši tiek nobeigts, un tas 
neko atpakaļ izsaucošajai programmai neatgriež!

• Jautājums: Kā tad nākas, ka pēc programmas izsaukšanas no shell, pēc tam, kad tā 
beidz darbu, shell tomēr nav iznīcināts?

• Tas tāpēc, ka shell sākot programmu izsauc fork -> exec -> wait

• Tā rezultātā shell paliek fonā, un turpina darbu, kad saņem wait rezultātu

• Uzmanību: exec variantus nevajag izsaukt nepārbaudot to atgriezto vērtību - pretējā 
gadījumā, ja tas tomēr atgriež (ir kļūda), bieži lietotas konstrukcijas, kā
for (j = 0; j < 4; j++) {

if (fork() == 0) { i = execv("cat", newargv); }
else { wait(&i); }

}
izpildīsies nevis 4 reizes, bet 15 (t.i. 2^n-1) reizes. Ja n būtu 10, tās jau būtu 1023
reizes!



execve varianti

• execve ir 6 varianti:

• execve - jau apskatītā funkcija

• execl - ļauj izsaukt izmantojot jau esošo envp un uzrādīt argv kā sarakstu nevis masīvu

• execle - tas pats execl tikai arī argv ir jānorāda

• execlp - tas pats execl, bet ja path ir relatīvs, tad pārmeklē arī PATHmainīgo

• execv - ļauj izsaukt izmantojot jau esošo envp un argv ir kā masīvs

• execvp - tas pats kas execv bet pārmeklē PATH

• No šiem noderīgākie ir execvp un execlp, bet visi izpildās izsaucot iekšēji execve

• execve atgriež -1 ja nevarēs izpildīties



System()

• Lai nebūtu jāņemās ar fork(), exec() un wait(), kā arī varētu izsaukt 
programmas uz ne-linux sistēmām no C, ir izveidota standarta ANSI C funkcija:

int system(const char* komanda);

• Papildus jau apskatītajai pamata funkcionalitātei, šī funkcija veic arī kļūdu 
pārbaudi un signālu apstrādi. Par signāliem - citā lekcijā.

• Kādas kļūdas var rasties system() funkcijas darba laikā?

• Ja atgriež -1, tad vai nu neizdevās fork() vai wait() atgrieza kļūdu, konkrētā kļūda 
aprakstīta errorno kopā

• Ja atgriež 127, tad neizdevās exec(), jo komanda nav izpildāma

• Pārējos - veiksmīgajos gadījumos atgriezīs attiecīgā shell atgriezto beigu statusu!



Pavedieni

• Jau pieminēju - ka nevienmēr nepieciešami vairāki pilnvērtīgi procesi. Bieži var iztikt ar 
lightweight procesiem sauktiem par pavedieniem (thread)

• Šie 'procesiņi' sadarbojas caur kopīgu atmiņu un ļauj strādāt ar nesihnroniem notikumiem 
ērtā/efektīvā veidā.

• Procesu, kurš satur vairākus pavedienus mēdz saukt par task, pod jeb heavyweight process

• Svarīgi: Jāpieņem, ka visi pavedieni izpildās vienlaicīgi bez definētas secības!

• Par pavedieniem, konkrēti POSIX pavedieniem, sīkāk runāsim L13.

• Šobrīd jāatceras divas galvenās šo pavedienu vadības funkcijas:

• Palaižam procedūru jaunā pavedienā ar konkrētiem argumentiem. Saņemam pretī pointeri uz pavedienu 
(Thread Control Block - TCB):
tcb thread_fork(procedura, argumenti);

• Gaidam galvenajā programmā, kad pavediens iekš TCB beigsies - atgriež beigšanās statusu. Līdzīgi, kā 
wait() pie procesiem:
thread_join(tcb); 



Atkāpe par procesu laiku

• Parasti runājam par kalendāro laiku, bet ir arī tāda lieta, kā procesa laiks (CPU time)

• Parāda, konkrēti cik daudz no procesora resursiem ir lietoti konkrētā procesa vajadzībām

• Vēsturiski šo laiku iedala noteiktu tikšķu skaitā sekundē, piemēram 50, 60 vai 100

• Noskaidrot uz savas sistēmas var ar syscong(_SC_CLK_TCK) no bibliotēkas unistd.h

• Katram procesam sistēmā tiek glabātas 3 vērtības:

• pulksteņa laiks (reālais)

• lietotāja procesa laiks

• sistēmas procesa laiks

• Procesa laiku var iegūt ar clock_t times (struct tms* buf); no bibliotēkas sys/times.h

• times atgriež reālo pulksteņa laiku relatīvi pret kādu brīvi izvēlētu laiku pagātnē. Lai to izmantotu, no tā atņem citu 
šādu vērtību un iegūst relatīvo nobīdi reālajā laikā starp divām koda izpildes vietām

• tms ir struktūra, kas satur vērtības ar lietotāja un sistēmas laikiem, gan ieskaitot, gan neieskaitot pabeigto bērnu 
procesu izpildes laiku

• Alternatīva - lietot ANSI C time.h bibliotēku, bet tā nespēj atgriezt procesa laiku, tikai reālo laiku.



Organizatoriskie jautājumi

• MD_Frag – termiņš pagarināts līdz piektdienai. Ja kāds nav iesniedzis komandu to 
steidzami izdariet, citādi nebūs kur iesniegt

• Pēc šī turpmākie MD saistīti jau ar kursa projektu

• Kursa projekts – šodien padiskutēsim vairāk par kursa projekta tēmām.

• Uz nākamo reizi būtu katram jāsagatavo īss pitch savai idejai

• Nākamajā reizē nobalsojam par gala ideju un sākam strādāt pie protokola

• Pēc tam PD par debugging



Paldies par uzmanību! Jautājumi?



Projektu idejas
• Apspriežam

• Jābūt vairākspēlētāju

• Jālieto 
serveris+klients

• Nav pārāk komplekss, 
bet pietiekami 
intersants izaicinājums

Bomberman

Asteroids

Tank wars


