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 SEKCJA KRYTYCZNA (1)

 z sekcją krytyczną mamy do czynienia, gdy tylko jeden proces w całym 

systemie znajduje się w wyróżnionym stanie – np. uzyskuje dostęp do 

zasobu, który nie może być współdzielony 

 dostęp do zasobu jest strzeżony przez mechanizm wzajemnego 

wykluczania procesów (mutual exclusion), gwarantujący, że co najwyżej 

1 proces w danej chwili jest w sekcji krytycznej 

 możliwe jest uogólnienie sekcji krytycznej: zawsze nie więcej niż 

k procesów jednocześnie znajduje się w sekcji krytycznej 
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 SEKCJA KRYTYCZNA (2)

Model procesu: 

 przyjmujemy, że przetwarzanie na każdym z procesów przebiega 

w nieskończonym cyklu: 
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 WZAJEMNE WYKLUCZANIE (1)

Warunek bezpieczeństwa przetwarzania: 

 co najwyżej 1 proces w danej chwili czasu rzeczywistego korzysta z sekcji 
krytycznej 

Ogólna idea rozwiązania: 

 proces odpytuje wszystkie pozostałe procesy, czy zajmują (lub chcą zająć) sekcję 
krytyczną 

 aby uzyskać pewność dostępności sekcji krytycznej należy poczekać na uzyskanie 
odpowiedzi od wszystkich procesów 

 w czasie tego oczekiwania część informacji już odebranych może ulec 
dezaktualizacji – jednak należy zapewnić, by nie mogło to naruszyć warunku 
bezpieczeństwa (możemy jeszcze nie wiedzieć, że sekcja krytyczna została 
właśnie zwolniona przez jakiś proces,  ale nie może się zdarzyć, że jakikolwiek 
proces zajmie sekcję krytyczną, którą postrzegamy jako aktualnie niezajętą) 
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 WZAJEMNE WYKLUCZANIE (2)

Scenariusz: 
 Pi rozsyła do pozostałych procesów ŻĄDANIE  

 procesy, które nie konkurują z Pi udzielają mu ZGODĘ 
na wejście do sekcji krytycznej  

 po uzyskaniu ZGODY od każdego z procesów Pi 
wchodzi do sekcji krytycznej 

 należy rozstrzygnąć konflikt równoczesnych prób dostępu (detekcja 
konfliktu może nastąpić w czasie zbierania odpowiedzi) 
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 ALGORYTM LAMPORTA (1)

Ogólna idea: 

 w celu uzyskania dostępu do sekcji krytycznej proces musi mieć 

pewność, że jego żądanie jest najstarsze w systemie i że wiedzą o tym 

wszystkie inne procesy 

 czas jest wyznaczany na podstawie zegara skalarnego Lamporta 

 można zatem powiedzieć, iż zegar ten pełni rolę priorytetu 

w rozstrzyganiu konfliktów 

Model systemu: 

 wymagane kanały FIFO 
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 ALGORYTM LAMPORTA (2)

Skrócony opis algorytmu: 

 gdy Pi decyduje o podjęciu próby wejścia do sekcji krytycznej zapamiętuje aktualną 

wartość swojego zegara skalarnego Ti 

 Pi rozsyła do pozostałych procesów ŻĄDANIE etykietowane Ti 

 wszystkie procesy kolejkują ŻĄDANIA sortując je wg etykiet czasowych od 

najmniejszej do największej; jeśli etykiety dwóch różnych komunikatów są takie 

same o kolejności decyduje identyfikator procesu – żądanie od procesu o mniejszym 

identyfikatorze będzie umieszczone wcześniej 

 ubiegający się o wejście do sekcji krytycznej Pi również umieszcza swoje ŻĄDANIE 

we własnej kolejce wg opisanych wyżej zasad.  
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 ALGORYTM LAMPORTA (3)

 każdy proces Pj, który odbiera ŻĄDANIE od Pi odsyła komunikat POTWIERDZENIE do 

nadawcy. 

 Pi może wejść do sekcji krytycznej wówczas, gdy spełnione są następujące dwa 

warunki: 

 jego własne żądanie znalazło się na szczycie lokalnej kolejki  

(zatem jest najstarsze) 

 Pi otrzymał komunikat z etykietą czasową późniejszą niż etykieta jego żądania od 

wszystkich pozostałych procesów w systemie 

 po wyjściu z sekcji krytycznej Pi usuwa swoje żądanie z lokalnej kolejki i wysyła 

komunikat RELEASE do wszystkich pozostałych procesów 

 w reakcji na komunikat RELEASE każdy proces usuwa ŻĄDANIE nadawcy ze swojej 

kolejki, co umożliwia ewentualne wejście do sekcji krytycznej następnemu procesowi 
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 ALGORYTM LAMPORTA (4)

 

Złożoność komunikacyjna pakietowa i czasowa: 

 dla n procesów algorytm wymaga przesłania 3(n-1) wiadomości 

 w sieci w pełni połączonej (transmisja rozgłoszeniowa) komunikacja 

zajmuje 3 jednostki czasu 
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 INNE ALGORYTMY 

 

 Lamport opracował powyższy algorytm w 1978 r. 

 szybko powstały kolejne optymalizacje 

 pierwszą istotną przedstawili Ricart i Agrawala w 1981 r.  
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 RICART-AGRAWALA (1)

Ogólna idea: 

 nie potrzeba utrzymywać kolejki 

 rozstrzyganie o pierwszeństwie może następować dynamicznie – 

przez wstrzymywanie odpowiedzi dla „przegrywającego” 

 uzyskujemy dzięki temu „wirtualną kolejkę” 
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 RICART-AGRAWALA (2)

Skrócony opis algorytmu: 

 w sekcji wejściowej proces Pi rozgłasza ŻĄDANIE ze swoim priorytetem pi 

 i czeka na zebranie n-1 odpowiedzi ZGODA 

 jeśli w dowolnym momencie Pi otrzymuje ŻĄDANIE zawierające priorytet pj to wówczas: 

 jeśli pj jest wyższy od pi  Pi natychmiast odsyła do Pj odpowiedź ZGODA 

 w przeciwnym przypadku  zapamiętuje nadawcę Pj na liście procesów 

oczekujących na odpowiedź 

 łatwo zauważyć, iż spośród wszystkich współbieżnie rywalizujących o wejście do sekcji 

krytycznej procesów tylko jeden może uzyskać komplet odpowiedzi (ten z najwyższym 

priorytetem) – tylko on wejdzie do sekcji krytycznej 

 i w sekcji wyjściowej roześle ZGODĘ do wszystkich zapamiętanych na liście 

oczekujących 
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 RICART-AGRAWALA (3)

Cechy charakterystyczne: 

 procesy „przegrywające” rywalizację są wstrzymywane, aż do zakończenia 

sekcji krytycznej przez proces wygrywający  

(i tak przecież nie mogą w tym czasie wejść do swojej sekcji krytycznej) 

 kluczowe są priorytety: 

 muszą dawać jednoznaczne rozstrzygnięcie konfliktów 

(chociaż nie muszą to być zegary Lamporta) 

 nie mogą prowadzić do zakleszczenia 

 notabene, jednoznaczne rozstrzygnięcie konfliktów umożliwia dalszą 

optymalizację (oszczędzenie dodatkowych wiadomości) 



 INSTYTUT 
INFORMATYKI

 
 

© Michał Szychowiak, 2003 Wprowadzenie do systemów rozproszonych (Wzajemne wykluczanie) 

 RICART-AGRAWALA (4)

 

Złożoność komunikacyjna pakietowa i czasowa: 

 pakietowa: 2(n-1)  

 czasowa: 2  
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 RICART-AGRAWALA (5)

Optymalizacja 

 
 Pi Pj

Pi Pj

ŻĄDANIE (pi) 

ZGODA ? 

 pj > pi 
ŻĄDANIE (pi) 

ŻĄDANIE (pj) 

ŻĄDANIE (pj) 

priorytet pj 
jest wyższy, 
Pj wygrywa 
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 RICART-AGRAWALA (6)

 

Złożoność komunikacyjna pakietowa: 

 pesymistyczna: 2(n-1)  

 optymistyczna chwilowa – gdy wszyscy współzawodniczą, dla 1 procesu 

(z najwyższym priorytetem): 1(n-1)  

 

 


