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Chương 1 
GIỚI THIỆU CHUNG 

■

Chương này khái quát về Hệ điều hành (HĐH) và lịch sử phát triền HĐH. 
Trước tiên, giới thiệu tổng quan khái niệm phần mềm và vị trí cụ thể của 
HĐH trong hệ thống phần mềm. Tiếp đến, trình bày hai động lục phát triển 
của HĐH hiện đại là: Trừu tượng hóa và Chia sẻ tài nguyên phần cứng.

1.1 . M Á Y  T ÍN H  V À  P H À N  M È M

Con người sử dụng máy tính thông qua phần mềm. Phần mềm được 
phân loại theo mục đích sử dụng: Phần mềm ứng dụng giải quyết vấn đề cụ 
thể (MS Word, MS Excel). Phần mềm hệ thống thực thi những nhiệm vụ 
liên quan tới quá trình thực thi các chương trình ứng dụng. Bên cạnh đó, 
phần mềm hệ thống cung cấp những chức năng mà phần cứng không thể 
cung cấp, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng,... HĐH là phần mềm hệ 
thống quan trọng nhất.

Mục tiêu quan trọng cùa HĐH là cho phép nhiều phần mềm ứng dụng 
cùng nhau sử dụng phần cứng máy tính một cách có trật tự. Chia sẻ làm tăng 
hiệu suất sử dụng hệ thống, vì các chương trình khác nhau đồng thời sử 
dụng những bộ phận phần cứng khác nhau. Do đó, giảm thời gian cần thiết 
để thực hiện một nhóm chương trình. Để chia sẻ an toàn và có hiệu quả, 
HĐH phái nằm sát phần cứng. Phần mềm hệ thống và tất cả các phần mềm 
ứng dụng gián tiếp sử dụng phần cứng thông qua HĐH.

1.1 .1 . P h ầ n  m ề m  h ệ  th ố n g

Với người lập trình ứng dụng, phần mềm hệ thống đơn giản hóa môi 
trường lập trình và cho phép sử dụng hiệu quả phần cứng. Phần mềm hệ 
thống có chức năng làm môi trường thực thi cho ngôn ngữ lập trình. Trong



UNIX, chức năng này được cài đặt bằng ngôn ngừ c  (bàng cách sử dụng 
các file.h), ví dụ:

• Thư viện vào/ra chuẩn (1/0) thực hiện các thao tác vào/ra thông qua 
bộ đệm trên dòng dữ liệu.

• Thư viện toán học để tính toán các hàm toán học.

• Thư viện đồ họa cung cấp hàm hiển thị hình ảnh trên màn hình 
đồ họa.

Một chức năng khác của phần mềm hệ thống là cung cấp hệ thống giao 
diện cửa sổ. WINDOWS là phần mềm hệ thống cung cấp các cửa sổ (một 
thiết bị đầu cuối ảo) cho chưomg trình ứng dụng. Lập trình viên phát triển 
phần mềm ứng dụng sử dụng những hàm để đọc và ghi lên cửa sổ như thể 
cửa sổ là một thiết bị đầu cuối, thậm chí cửa sổ này không gắn với bất kỳ 
thiết bị vật lý nào. Phần mềm hệ thống chịu trách nhiệm ánh xạ thiết bị đầu 
cuối ảo lên một vùng cụ thể trên màn hình. Một thiét bị đầu cuối vật lý có 
thể hỗ trợ nhiều thiết bị đầu cuối ảo.

HĐH cung cấp giao diện (là các hàm) để phần mềm hệ thống và phần 
mềm ứng dụng sử dụng khi muốn dùng tài nguyên hệ thống. HĐH là phần 
mềm độc lập, hỗ trợ nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Phần 
mềm ứng dụng sử dụng sự trừu tượng hóa tài nguyên do HĐH cung cấp khi 
làm việc với phần cứng. HĐH cho phép các ứng dụng khác nhau chia sè tài 
nguyên phần cứng thông qua chính sách quản lý tài nguyên. Trừu tượng hóa 
tài nguyên và chia sẻ là hai khía cạnh cơ bản của HĐH.

1.1 .2 . T rừ u  tư ợ n g  h ó a  tà i n g u y ê n  p h ầ n  c ứ n g

Bằng cách che dấu chi tiết hoạt động phần cứng thông qua mô hình trừu 
tượng hoạt động của phần cứng, phần mềm hệ thống giúp lập trình viên sử 
dụng phần cứng dễ dàng hơn. Mặc dù giúp đơn giản hóa cách thức điều 
khiển phần cứng, mô hình trừu tượng cũng giới hạn khả năng lập trình viên 
thao tác trực tiếp trên phần cứng vì có những thao tác phần cứng không thể 
trừu tượng hóa được. Có thể coi máy rút tiền tự động ATM là sụ trừu tượng 
hóa việc rút tiền ở ngân hàng. ATM có thể cung cấp một thao tác trừu tượng 
cho phép người dùng rút 1 triệu hay 2 triệu đồng từ tài khoàn chỉ thông qua 
ẩn một nút duy nhất. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn rút đúng 1,3 triệu
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đồng thì phài nhấn một số nút khác nhau: đầu tiên ấn nút rút tiền, sau đó rút 
từ lài khoản với lượng tiền sẽ rút là 1,3 triệu đồng.

Phần cúng có thể coi là Tài nguyên hệ thống và bất kỳ tài nguyên cụ thể 
nào đều có giao diện riêng định nghĩa các thao tác mà lập trình viên có thể 
thực hiện trên tài nguyên. Tuy nhiên, phần mềm hệ thống vẫn có thể tiếp tục 
trừii tượng hơn nữa để đơn giản hóa giao diện tài nguyên cụ thể. Đế sử dụng 
tài nguyên, người lập trình không nhất thiết phải biết giao diện cụ thể của tài 
nguyên, mà chi cần biết giao diện trừu tưọmg (bỏ qua hoạt động chi tiết của 
thiết bị). Do đó, lập trình viên có thể tập trung vào các vấn đề ở mức cao 
hon. Các tài nguyên giống nhau có thể được trừu tượng thành một giao diện 
thống nhất. Ví dụ, phần inềm hệ thống có thể trừu tượng hoạt động ổ đĩa 
mềm và ổ đĩa cứng thành giao diện ổ đĩa trừu tượng. Người lập trình chỉ cần 
cỏ kiến thức chung nhất về hoạt động của ổ đĩa trừu tượng, mà không cần 
biết chi tiết các thao tác vào/ra trên ổ đĩa cứng hay ổ đĩa mềm.

Giả sử phải phát triển ứng dụng phân tích xu thế đầu tư của thị trường 
chứng khoán. Việc thiết kế và chinh sửa đoạn mã thực hiện việc đọc/ghi 
thông tin trên ổ đĩa chiếm một phần không nhỏ trong toàn bộ đoạn mã 
chương trình. Kỹ năng cần thiết để viết phần mềm điều khiển ổ đĩa khác kỹ 
năng phân tích thị trường chứng khoán. Nếu có kiến thức chung về hoạt 
dộng cùa ổ đĩa, lập trình viên ứng dụng không cần quan tâm thao tác vào/ra 
cùa ồ đĩa cứng. Trừu tượng tài nguyên là cách tiếp cận tối uu, vì người lập 
trình ứng dụng sử dụng mô hình trừu tượng để thực hiện việc đọc/ghi ổ đĩa. 
Phần mềm điều khiển ổ đĩa là ví dụ về phần mềm hệ thống. Lập trình viên 
có thể tập trung vào các vấn đề của ứng dụng, chứ không cần quan tâm đến 

những thứ không liên quan. Nói cách khác, phần mềm hệ thống "trong suốt" 
với người sử dụng, nhung rất quan trọng với lập trình viên.

1 .1 .3 . V í d ụ  v ề  t r ừ u  tư ợ n g  h ó a  th iế t  b ị ổ  đ ĩa

Ý tướng trừu tượng hóa tài nguyên có thể được hiểu rõ thông qua ví dụ 
hoạt động thiết bị ổ đĩa (Hình 1.1). Phần mềm điều khiển thiết bị sao chép 
một khối thông tin từ bộ nhớ chính tới bộ nhớ đệm của thiết bị bằng chỉ thị 
Load(block, length, device). Để chuyển đầu đọc/ghi tới một vị trí cụ thể trên 
bề mặt đĩa sử dụng chỉ thị Seek(device, track), Thao tác ghi một khối dữ liệu 
từ vùng đệm vào thiết bị là out(device, sector).



Do đó, cần một nhóm lệnh liên tiếp để ghi khối thông tin từ bộ nhớ 
chính ra ổ đĩa như Hình l.la . Để đơn giản công việc của người phát triển 
ứng dụng, hệ thống đóng gói những câu lệnh trong Hình l . la  vào một thủ 
tục. Hàm write (Hình 1.1 b), tạo thành một mức trừu tượng hóa cao hơn.

Bước trừu tượng cao hơn ở phần mềm hệ thống cho phép xem ổ đĩa là 
nơi lưu trữ file. Phần mềm hệ thống sử dụng định danh file (fileID) như một 
mức trừu tượng ổ đĩa. Khi đó, thư viện {stdio của C) có thể cung cấp hàni để 
viết biến nguyên daíum vào thiết bị tại một vị trí nào đó trong file bằng hàm 
fprínư(filelD, "%d", datum).

Mức trừu tượng này có thể được sừ dụng cho các thao tác đọc/ghi băng 
từ nếu phần mềm hệ thống triển khai sự trừu tượng đó cho thiết bị băng từ.

L ập tr ình  viên 
ứ n g  d ụ n g

Lặp trình cho HĐH

load(...) ; 
seek(...) ; 
out (...) ;

void w rite () {
load(...) ;
seek(...)
out (...)

}

in t fp rỉn tf  {...)
•

í

write (...)

}

1L

a) Kiểm soát 
trực tiếp

b) Trừu tượng qua 
write()

c) Trừu tượng qua 
fprintf()

Hỉnh 1.1. Trừu tượng hóa ổ đĩa cứng
Quá trình trừu tượng hóa có thể diễn ra ở nhiều cấp độ. Phần cứng được 

điều khiển thông qua một giao diện, phần mềm hệ thống ở mức cao có thể 
tiếp tục trừu tượng hóa tài nguyên này thông qua một mức giao diện cao 
hơn. Ví dụ trình bày ờ trên minh họa rất rõ điều này.

1.1 .4 . C h ia  s ẻ  tà i ngM yên  p h ầ n  c ứ n g

Tài nguyên trừu tượng và tài nguyên vật lý có thể được nhiều tiến trình 
đang thực thi đồng tỊiời dùng chung (khái niệm tiến trình -  sự thực thi của 
một chưcmg trình được đề cập trong Chương 2). Có hai kiểu chia sẻ là theo
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không gian và theo thời gian. Trong chia sè theo không gian, tài nguyên 
được chia ra thành nhiều đon vị riêng biệt. Các tiến trình đồng thời được cấp 
phái các đơn vị tài nguyên khác nhau. Đối với các tiến trình, bộ nhớ hay 0 

đĩa là tài nguyên phân chia theo không gian.

1'rong phương thức chia sẻ theo thời gian, lài nguyên không bị chia nhỏ 
mà được cấp phát trọn vẹn cho một tiến trình trong một khoảng thời gian. 
Sau d ó ,  tài nguyên bị thu hồi và cấp phát cho tiến trình khác. Ví dụ, tài 
nguyên theo kiểu này là bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý được điều phối giữa nhiều 
tiến trinh đang nắm giữ các tài nguyên khác nhau. Máy tính chi có duy nhất 
một bộ vi xử lý, nhưng người dùng có cảm giác nhiều chương trình khác 
nhau cùng được thực hiện.

Có hai khía cạnh quan t rọ n g  khi chia sẻ tài nguyên. Thứ nhất, hệ thống 
phải có khả năng kiểm soát việc truy cập tài nguyên qua chính sách cấp 
phát. Thứ hai, hệ thống phải có khả năng cô lập các tài nguyên chia sẻ khi 
cần thiết. Để ngăn cản các truy cập không hợp lệ, HĐH phải kiểm chứng 
tiến trình muốn sử dụng tài nguyên có hợp lệ hay không. Cô lập tài nguyên 
là khà năng HĐH ngăn cản tiến trình truy cập trái phép đến tài nguyên đã 
được cấp phát cho tiến trình khác. Cơ chế cô lập bộ nhớ cho phép hai 
chương trình được tải đồng thời vào những phần khác nhau của bộ nhớ. Cơ 
chế cô lập bộ vi xử lý buộc các tiến trình chia sẻ bộ vi xử lý của hệ thống 
một cách tuần tự. Không tiến trình nào có thể thay đổi hay tham chiếu đến 
nội dung bộ nhớ được cấp phát cho tiến trình khác.

l'uy nhiên, phần mềm hệ thống phải cho phép các chương trình đang 
thực thi có thể chia sẻ quyền truv cập tài nguyên khi cần thiết. Giải quyết 
vấn dề cô lập tài nguyên phát sinh vấn đề mới. Giả sử người lập trình có ý 
định cho phép hai chương trình đang chạy chia sẻ tài nguyên (bên cạnh bộ 
xử lý). HĐH phải đảm bảo cơ chế cô lập, nhưng không được ngăn cản việc 
truy cập các tài nguyên chia sè. Nếu phần mềm hệ thống không cài đặt chính 
xác cơ chế cô lập tài nguyên, thì không thể đảm bảo cô lập được tài nguyên. 
Đen lượt mình, phần mềm hệ thống phải có bộ phận đáng tin cậy triển khai 
việc cô lập tài nguyên, sao cho chương trình ứng dụng không thể vi phạm cơ 
chế. Bộ phận đáng tin cậy này được cài đặt trong HĐH. Thậm chí phần 
mềm HĐH phải phụ thuộc vào phần cứng để thực hiện các phần quan trọng 
nhất cùa cơ chế cô lập tài nguyên. Các cơ chế chia sè tài nguyên trừu tượng 
thuờng được cài đặt tại phần mềm hệ thống ở tầng cao, nhung các cơ chế 
này phụ thuộc vầo thao tác đã được kiểm chứng là đáng tin cậy của HĐH.
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Hình 1.2 minh họa sự khác biệt giữa phần mềm hệ thống và HĐH. Thứ 
nhất, phần mềm hệ thống cài đặt mô hình trừu tượng các tài nguyên mà lập 
trình viên có thể sử dụng, HĐH trực tiếp thực hiện trừu tượng hóa các tài 
nguyên vật lý. Thứ hai, H ĐH  cung cấp các thao tác cơ sở hoàn toàn đáng tin 
cậy để quản lý việc chia sẻ tài nguyên. Hình 1.2 minh họa một số giao diện 
cơ bản giữa những thành phần khác nhau trong hệ thống. Phần mềm ứng 
dụng sử dụng giao diện lập trình úng dụng với phần mềm hệ thống, phần 
mềm hệ thống sử dụng giao diện với HĐH và HĐH sừ dụng giao diện phần 
mềm/phần cứng để tương tác với phần cứng (hệ thống phân cấp trong hình 
vẽ chi mang tính tương đối, ví dụ chương trình ứng dụng hoàn toàn có thể 
thi hành trực tiếp một số chỉ thị phần cứng).

Giao diện vởi người dùng

M

Giao diên HĐH

^  (Trừu tưỢng tài

Giao diện phần cứng/phần mèm

Phần cứng

Hình 1.2. Phần mềm và HĐH

1 .1 ,5 . C á c  m á y  t ín h  k h ô n g  c ó  p h ầ n  m ề m  hệ  th ố n g

Với các máy tính cá nhân thời kỳ đầu tiên, có thể viết phần mềm ứng 
dụng mà không cần trừu tượng hóa hoặc chia sẻ tài nguyên, nên cũng không 
cần đến phần mềm hệ thống. Các thiết bị đom giản đến mức không cần trừu 
tượng hóa tài nguyên và không có nhu cầu hỗ trợ chạy đồng thời nhiều 
chương trình. Chương trình ứng dụng chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các 
thao tác vào/ra (bàn phím, màn hình, ổ đĩa). Theo thời gian, các thiết bị 
vào/ra ngày càng đa dạng và phức tạp; phần mềm điều khiển những thiết bị 
như vậy dần trở nên quá phức tạp đối với đa phần người lập trình ứng dụng.
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Các hãng chế tạo máy tính cá nhân bẳt đầu đưa cơ chế trừu tượng tài nguyên 
vào ROM (ví dụ các thủ tục cơ sở BIOS trong máy tính cá nhân IBM).

Sức mạnh ngày càng tăng của máy tính cá nhân dẫn đến nhu cầu thực 
thi dồng thời nhiều tiến trình, điều này đòi hỏi cơ chế chia sẻ CPU. Kết quả 
là phần mềm hệ thống của máy tính cá nhân hiện nay cũng triển khai cơ chế 
chia sè tài nguyên. Với các máy tính tương thích IBM, bước đi này dẫn đến 
sự ra đời của nhiều HĐH nhu Microsoữ Windows thay thế cho MS-DOS.

1.2 . L ỊC H  S ử  P H Á T  T R IÉ N  C Ủ A  HỆ Đ IÈ U  H À N H

rheo thống kê của Từ điển Wikipedia, hiện nay có khoảng 80 HĐH viết 
cho máy tính, chưa kể đến các thiết bị khác. Như đã nói, HĐH là chưcmg 
trinh quản lý tài nguyên phần cứng, nhàm tạo ra môi trường cho phép người 
sử dụng thực thi các chương trình ứng dụng. Ngày nay, một chiếc điện thoại 
di động cũng cần HĐH (như Symbian os, Windows CE,...), thậm chí 
người ta còn viết ra những phiên bản Linux cho các thiết bị giải trí số như 
Xbox, Play Station,... Tuy nhiên, cách đây khoảng nửa thế kỷ, khái niệm 
HĐH còn chưa ra đời. Một chiếc máy tính khổng lồ cùa một viện nghiên 
cứu cùng với rất nhiều các chương trình tính toán phức tạp (của thời đó) 
được điều phối không phải bởi HĐH, mà bởi "người điều hành" (operator)! 
Chính sự phát triển của tốc độ xử lý, dung lượng bộ nhớ cùng yêu cầu thực 
Ihi chương trình ngày càng phức tạp, đã đặt ra nhu cầu cần có một chương 
trình tự động điều phối các tài nguyên máy tính phần cứng cũng như phần 
mềm -  từ đó mà HĐH ra đời.

Chặng đường phát triển cùa ÍỈĐH gắn liền với sự tiến hóa của phần 
cứng máy tính, vì HĐH là phần mềm mức thấp, phụ thuộc rất nhiều vào 
kiến trúc máy tính. Có thể thấy mỗi bước tiến cùa công nghệ chế tạo máy
tính lại tạo ra một bước đột phá mới cho HĐH.

C Â U  HỎI Ô N  T Ậ P

1. Trinh bày sự khác biệt giữa phần mềm hệ thống và phần mềm 
ứng dụng.

2. Khái niệm trừu tượng có ưu điểm gì?
3. Tại sao phải có HĐH nằm giữa hệ thống phần mềm và phần cứng?
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ChiHơng 2 
sử DỤNG HỆ ĐIÈU HÀNH ■ •

\

\

Chương này trình bày các thành phần cơ bản trong môi trường lập trình 
do HĐH cung cấp theo quan điểm của lập trinh viên và nhà thiết kế hệ 
thống. Trước tiên, tìm hiểu mô hình máy tính được sử dụng trong HĐH 
hiện đại thõng qua việc mõ tả các tài nguyên nói chung và tài nguyên file 
nói riêng. Tiếp theo, tìm hiểu vể quá trình hình thành tiến trình, bao gồm 
cắc ví dụ trong HĐH UNIX. Phần cuối chương giới thiệu hai mõ hinh 
luồng (thread) và đối tượng (object).

2.1 . M Ô  H ÌN H  T ÍN H  T O Á N  T R Ừ U  T Ư Ợ N G

Người lập trình ứng dụng quan niệm máy tính là thiết bị có thể truy cập, 
biến đổi và lưu trừ thông tin. HĐH cung cấp môi trường giúp người lập 
trình định nghĩa các thao tác xử lý thông tin cơ bản nhất thông qua những 
khái niệm về đơn vị thực thi chương trình cũng như các thành phần cần thiết 
trong quá trình tính toán. Trong HĐH hiện đại, đơn vỊ tính toán nhỏ nhất là 
Tiến trình ịprocess) và đofn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất là Tập tin ựìle). 
Các thành phần hệ thống khác có thể là tài nguyên được sử dụng trong quá 
trình tính toán. Chương trình định rõ hành vi cùa một hay nhiều tiến trình 
bằng cách định nghĩa tường minh cách đọc thông tin từ file, phương pháp 
biến đổi thông tin bàng cách sử dụng tài nguyên hệ thống, sau đó lun trữ 
thông tin ra file. Thiết bị lưu trừ thường là nơi luxj trữ file, vì thế chương 
trình tưomg tác với thông tin thông qua giao diện file. Các tài nguyên khác 
có giao diện riêng, được nhà thiết kế HĐH đưa ra để định nghĩa mức độ trừu 
tượng tài nguyên. Ví dụ, thiét bị hiển thị ảnh nhị phân có giao diện được xây 
dựng xung quanh khối bộ nhớ hiển thị. Chương trình ứng dụng sẽ sao chép 
thông tin lên các khối bộ nhớ đặc biệt và hình ảnh tương ứng sẽ được hiển
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thị trên màn hình. Phần mềm hệ thống có thể cung cấp thêm nhiều mức độ 
trừu tượng hóa thông tin như file chi số, cơ sở dừ liệu. HĐH cung cấp cửa 
sổ làm việc cho các thiết bị hiển thị đầu/cuối cũng như tiến trình là đơn vị 
lính toán cơ sờ. Tuy nhiên, với phần lớn HĐH, tiến trinh và file là hai giao 
diện cơ bàn và quan trọng nhất.

2.2 . T À I N G U Y Ê N

'I hực thể được coi là tài nguyên nếu thỏa mãn cả hai yêu cầu sau:

•  Tiến trinh phải yêu  cầu thực thể từ HĐH.

• riến trình tạm thời ngừng hoạt động đến khi thực thể yêu cầu được 
cấp phát.

2 .2 .1 . F ile

Filc có thể được xem là luồng byte nằm trên thiết bị luxi trữ ngoài và 
dược xác định qua tên gọi. Thông tin được lưu trừ bàng cách mở file (tạo ra 
một bản mô tả file với tên xác định), sau đó ghi từng khối byte lên. Tương 
tự, có thổ truy cập thông tin lưu trong file bằng cách mở file rồi đọc từng 
khối byte. HĐH chịu trách nhiệm cài đặt hệ thống file trên thiết bị lưu trữ cố 
định như ô đĩa, bàng cách ánh xạ luồng byte vào các khối lưu trữ trên thiết 
bị. l'ile được phân biệt với các tài nguyên khác vì;

1. File là hình thức lưu Irừ thông tin phổ biến nhất trong máy tính.

2. HDH thường lấy file làm cơ sở để mô hình hóa các tài nguyên khác.

File có bản mô tả cho phép HĐH ghi lại hiện trạng sử dụng file, tình 
trạng từng file, các thông tin về việc ánh xạ luồng byte trong file tới vị trí cụ 
thề trên thiết bị lưu trữ.

ỉlệ  thốngfì!e theo chuẩn POSIX
File POSIX là tập hợp tuần tự các byte có định danh. BSD (Berkeley 

Soítvvare Distribution) UNIX có giao diện file khác. Giao diện hệ thong file 
POSIX chi cung cấp một vài thao tác fíle cơ bản (Bảng 2.1).

Chương trình hoàn chỉnh sau minh họa cách sử dụng file qua giao diện 
POSIX. Chương trình này sao chép từng ký tự từ file có tên in_test tới file 
ouM est bàng cách mở fíle in_test để đọc từng byte và sau đó ghi vào file 
out test.
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#include<stdio.h>
#include<fcntl.h> 
int main()

{
int inPile outPile; 
char *inFileName = "in_test"; 
char *outFileName = "out_test"; 
int len; 
char c;
inPile = open(inFileName, 0_RD0NLY);
outPile = open(outFieName, 0_WR0NLY);
whìle (len = read((inFile, &c, 1) > 0)) II Vòng đọc đọc toàn bộ file

write(outFile, &c, 1);
close(inFile); II Đóng file 
close(outFile);

}

Bảng 2.1

Lời gọi 
hệ thống Miêu tả

open

Lời gọi open có tham số là tên file (kẻ cả đường dẫn) mà chúng ta 
chuẩn bị đọc hoặc ghi thông tin. Lời gọi này có thẻ có thêm tham số 
xác định chế độ truy cập file (tức là file mở theo chế độ chỉ đọc hay 
đọc/ghi). Khi file được mở, con trỏ file trỏ vào byte đầu tiên trong 
luồng byte (nếu file rỗng, vị trí này là vị tri đẻ ghi byte đầu tiên). Nếu 
thành công, lời gọi trả về một giá trị nguyên không âm, được gọi lá 
thẻ file. Sau đố người sử dụng sẽ sử dụng thẻ file khi tham chiếu tới file.

close Lời gọi close là đóng file, sau đó giải phóng các tải nguyên hệ thống 
sử dụng đẻ mô tả trạng thái file.

read

Lời gọi read có các tham số lá thẻ file (giá trị được open trả về), địa 
chỉ và klch thước bộ đệm. Thông thường, lời gọi này khiến tiến trinh 
gọi bị phong tỏa cho tới khi hoàn thành quá trinh đọc. Tuy nhiên, ngữ 
nghĩa nây có thể thay đổi với một hàm thích hợp trong hàm fcntl.

vvrite Lời gọi write tương tự như read nhưng write được sử dụng đẻ ghi 
thông tin lên file.

Iseek Lời gọi Iseek di chuyển con trỏ đọc/ghi trong luồng byte tới vị trí xác 
định. Sự di chuyển này ảnh hường đến các lệnh đọc và ghi tiếp sau.

fcntl

Lời gọi fcntl (viết tắt của file control) cho phép gửi một yêu cầu điều 
khiển bất kỳ tới HĐH, Ví dụ, thao tác đọc ĩile thông thường phong 
tỏa tiến trình đang được gọi nếu nó thực hiện đọc một file trống; khi 
sử dụng fcntl, thao tác đọc file có thẻ trả lại người gọi nếu hành động 
cố gắng đọc file phong tỏa tiến trinh đang gọi.
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2 .2 .2 . C á c  tà i n g u y ê n  k h á c

l ài nguyên phần cứng là thành phần trừu tượng bất kỳ mà chương trình 
cần có trước khi thực thi. Nếu yêu cầu tài nguyên mà chưa được đáp ứng thì 
tiến trình không thể tiếp tục thực thi mà sẽ bị phong tỏa cho đến khi có đủ 
tài nguyên cần thiết. CPU là tài nguyên mà bất kỳ tiến trình nào cũng cần 
phải có nếu muốn thực thi. ít khi tiến trình yêu cầu cấp phát tài nguyên CPU 

một cách tường minh, nhưng để thực thi, nhất thiết phải có CPU. cấp phát 
tài nguyên CPU cho các tiến trình là chức năng quan trọng của HĐH. Bộ 
nhớ cũng được xem là tài nguyên. Chương trình có thể yêu cầu tham chiếu 
đến khu vực bộ nhớ cần thiết trong khi thục thi hoặc đưa ra các yêu cầu cấp 
phát bộ nhớ động, ồ  đĩa cứng cũng là tài nguyên, vì lập trình viên muốn đọc 
thông tin từ ổ đĩa thì trước khi đọc dữ lỉệu, tiến trình phải được cấp phát 
quyền sử dụng ổ đĩa. HĐH có giao diện hỗ trợ chương trình truy cập một số 
kiểu tài nguyên khác, chẳng hạn CPU, bộ nhớ, bàn phím và màn hình hiển 
thị. Trong trường họp giao diện với tất cả kiểu tài nguyên giống nhau, lập 
trình viên sử dụng tài nguyên dễ dàng hơn nhiều so với trường hợp các kiểu 
tài nguyên có giao diện khác nhau. UNIX áp dụng phưong pháp này. Nói 
chung người thiết kế HĐH cố gắng cài đặt giao diện tài nguyên tương tự 
giao diện file, mặc dù điều này chưa chấc thực hiện được trong một số 
trường họp.

Bộ phận quản lý bộ nhớ cùa HĐH UNIX cấp phát bộ nhớ cho tiến trình 
căn cứ trên nhu cầu bộ nhớ của chương trình. Có nhiều phương pháp quản 
lý bộ nhớ. Một vài phiên bản HĐH UNIX còn có cơ chế hoán chuyển: khi 

xuất hiện nhiều yêu cầu cấp phát CPU hoặc cấp phát bộ nhớ (do nhiều tiến 
trình khác nhau yêu cầu) thì HĐH sẽ thu hồi vùng nhớ của một vài tiến trình 
(trạng thái của tiến trình cũng như hình ảnh tiến trình trong bộ nhớ sẽ được 
chuyển ra lưu tạm trên thiết bị lưu trữ ngoài). Các thao tác này "trong suốt" 

với tiến Irình, nhung thỉnh thoảng ngưòd dùng vẫn có thể thấy khi tốc độ hệ 
thống suy giảm. Trong HĐH UNIX, cơ chế trừu tượng hóa cũng được áp 
dụng cho thiết bị. Giao diện với thiết bị cũng có các lời gọi.open, close, 
read, write, Iseek và ioctl giống như giao diện file. Các thao tác read/write 
thao tác trên luồng byte, vi thế thao tác đọc từ thiết bị cũng giống thao tác 
đọc file.
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2.3. T IẾ N  TR ÌN H

Tiến trình là chương trình đang được thi hành tuần tự. Tiến trình (minh 
họa trên Hình 2.1) bao gồm các thành phần sau:

• Đoạn mã cần thực thi.

•  D ừ liệu để chương trình thực hiện các phép biến đổi.

• Tài nguyên cần thiết để thực thi chương trình.

•  Trạng thái thực thi của tiến trình.

Hình 2.1. Môi trường của tiến trình 

Để tiến trinh thực thi cần có môi trường máy trừu tượng quản lý việc 
chia sẻ, cô lập tài nguyên giữa nhiều tiến trình. Trạng thái tiến trình được 
dùng để ánh xạ trạng thái cùa môi trường vào trạng thái vật lý của máy tính. 
Ví dụ về trạng thái tiến trình là chỉ thị nào trong đoạn mã chương trình hiện 
thời đang đuợc thực hiện. Hình 2.1 minh họa môi trường máy trừu tượng 
quản lý các tiến trình và tài nguyên, cấp phát tài nguyên cho tiến trình khi có 
yêu cầu.

Cần phân biệt khái niệm Chương trình và Tiến trình. Chương trình là 
đối tượng tĩnh, cấu thành bởi các dòng lệnh, xác định hành vi của tiến trình 
khi xừ lý trên một tập hợp dữ liệu nào đó. Tiến trình mang tính động, là 
chương trình đang được thực thi trên tập hợp dữ liệu cụ thể và sử dụng tài 
nguyên do hệ thống cung cấp. Nhiều tiến trình có thể cùng thực hiện một 
chương trình, nhưng mỗi tiến trinh có dữ liệu và tài nguyên riêng nhự minh
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họa trên Hìnli 2.2. Cụ thể hơn, mỗi liến trình có bản ghi trạng thái lưu trữ 
các thông tin như chỉ thị nào đang được thực hiện, hay những tài nguyên 
được HĐH cấp phát. Tiến trình chỉ có thể được thực hiện khi đã có đủ tài 
nguyên cần thiết. Tiến trình có thể được mô tả qua mô hình thực thi. Cơ sờ 
trinh bày về liến trình ở đây chỉ mang tính miêu tả và được giới hạn là 
chương trình chạy trên máy tính truyền thống.

1IĐH có cấu trúc dữ liệu riêng để mô tả tiến trình. Khi tạo mới tiến 
trinh, HĐH tạo ra bản ghi mô tả tiến trình tương ứng (bản ghi này được gọi 
là Khối điều khiển tiến trình). Khi tiến trình kết thúc, cấu trúc dữ liệu này 
cũng sẽ bị xóa bò. Bản mô tả tiến trình ở các HĐH có thể khác nhau, tuy 
nhiên, thường có trường định danh tiến trình; định danh các tài nguyên đã 
cấp phát cho tiến trình; giá trị các thanh ghi của CPU. Tiến trình được tham 
chiếu thông qua bộ mô tả.

Hình 2.2. Chia sẻ đoạn mâ giữa nhiều tiến trinh

Tiến trình là đon vị tính toán nhỏ nhất trong máy tính, đơn vị cơ sở này 
được chưcmg trình đang thực thi sừ dụng để chia sẻ CPU. Mặc dù đơn vị 
tính toán là tiến trình, nhưng một số HĐH hiện đại có thể cài đặt hai đơn vị 
tính toán cơ sở khác là thread và object. Giữa thread và object không có mối 
quan hệ tường minh. Một số HĐH sử dụng thread để cài đặt object.

2.3 .1 . T ạ o  m ớ i t iế n  tr ìn h

Khi khời động, máy tính phải bắt đầu thực hiện các chi thị nằm trong bộ 
nhớ. Tiến trình đầu tiên này sẽ thực hiện nhiệm vụ tải bộ nạp (mục 4.2). Bộ 
nạp tiếp tục tải HĐH vào bộ nhớ trong. Sau đó, máy tính bắt đầu thực thi 
chương trình của HĐH. Vậy, các tiến trình tiếp theo được khởi tạo như thế
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nào? Cách thông thường để tạo mới tiến trình là thực hiện lời gọi hệ thống 

spawn. Một trường hợp riêng của spawn là fork  -  tạo ra một tiến trình mới 
để thực hiện chương trình giống nhu tiến trình đang thực thi. Năm 1963, 
Conway đưa ra ba hàm FORK, JOIN và QUIT. Nhừng hàm cơ bản này 
được sử dụng để tạo mới và thực hiện một lớp tiến trình. Không giống các 
HĐH hiện đại, các tiến trình được tạo ra nhờ lời gọi FORK truyền thống 
thực hiện trong cùng không gian địa chỉ, có nghĩa là, chúng cùng chia sẻ bàn 
sao của một chương trình và tất cả các thông tin. Khi thực hiện, tiến trình 
được tạo mới tham chiếu tới cùng một biến chứ không phải các biến riêng 
của mình. Hành vi của các câu lệnh được xác định như sau:

•  FORK(lable); Tạo ra một tiến trình mới (xác định bởi chính chương 

trình đang thực thi). Tiến trình này nằm trong cùng không gian địa 
chỉ với tiến trình gốc và bắt đầu thực thi từ chỉ thị có nhãn label. 
Tiến trình vừa thực hiện lệnh FORX, vừa thực hiện câu lệnh tiếp 

theo. Ngay khi tiến trình mới được tạo ra, hai tiến trình cha và con 
cùng tồn tại và thực thi.

• QUITQ: Kết thúc tiến trình. Tiến trình bị loại bỏ và HĐH xóa bộ mô 
tả tiến trình.

• JOIN(count): Kết hợp hai hoặc nhiều tiến trình thành một. Thực thi 
lệnh này tương đương với thực thi đoạn mã sau:

count = count -  1; // Giảm biến count đi 1
if (count!=0) QUIT(); II Kết thúc nếu đây là tiến trình cuối củng

trên biến dùng chung count. Tại thời điểm bất kỳ chi duy nhất một 
tiến trình được phép thực hiện lệnh JOIN. Ngay khi tiến trình bắt đầu 

thục hiện lời gọi hệ thống JOIN, không tiến trình nào được quyền sử 
dụng CPU cho đến khi tiến trình này thực hiện xong lời gọi hệ thống. 
Đoạn mã này thực hiện phưorng pháp độc quyền truy xuất (sẽ được 
trình bày chi tiết trong Chưcmg 6) do việc thực hiện lệnh J01N 
không bị ngắt giữa chừng.

FORK, JOIN và QUIT được sử dụng để mô tả các công việc tính toán 
cấu thành các tiến trình tuần tự, phối hợp với nhau và thực hiện đồng thời 
trong cùng một không gian địa chi duy nhất. Chú ý là các tiến trình chia sẻ 
cả dữ Hệu lẫn chưomg trình.
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Tuy nhiên, các lời gọi tạo mới tiến trình trong HĐH hiện đại (gọi là 
fork, CreatProcess,...) tạo ra tiến trình con có không gian địa chỉ riêng. 
Phương pháp cũ tuy cho phép chia sẻ mã chưong trình và dữ liệu giữa tiến 
trinh con với tiến trình cha cũng như giữa các tiến trinh anh em, nhưng 
chương trình quản lý bộ nhớ không thể cô lập bộ nhớ của các tiến trình. 
Tiến trình con có không gian bộ nhớ riêng, cho phép tách biệt hoàn toàn các 
tiến trinh khác nhau. Quan trọng hơn, tiến trình con phải có khả năng thực 
hiện chương trình khác với chương trình cùa tiến trình cha. Nếu không thì 
tất cả tiến trình con sẽ giống một tiến trình đầu tiên (vì các tiến trình khác 
đều được khởi tạo gián tiếp hoặc trực tiếp từ tiến trình ban đầu). Do vậy, 
trong HĐH hiện đại phải có kỹ thuật để tiến trình con thực thi một chưcmg 
trinh cụ thể.

2.3 .2 . C á c h  s ử  d ụ n g  F O L K , J O IN , Q U IT

Quan sát đoạn chương trình trong Hình 2.3. Tiến trình A (procA) tính 
toán một vài giá trị (trong <compute section A l> ), sau đó cập nhật biến 
dùng chung X. Trong khi đó, tiến trình B bắt đầu thực hiện procB, mặc dù 
nhẽ ra B chưa được phép thực hiện câu lệnh retrieve(x) cho tới khi tiến trình 
A cập nhật xong X. Tương tự, A không được thực hiện retrieve(y) trên biến 
dùng chung y cho đến khi B hoàn thành update(y). Đoạn mã này phức tạp, 
bời vì hai tiến trình thực hiện vòng lặp và tiến trình này có thể thực hiện 
vòng lặp nhanh hơn tiến trình kia. Khi đó giá trị trước của X hoặc y có thể bị 
mất, vì tiến trình có tốc độ thực thi nhanh có thể thay đổi giá trị trước khi 
giá trị ấy được tiến trình kia đọc.

procAO {

while(TRUE) {

<cocnpute section Al>; 

update ( x ) ;
<compute section A2>; 

retrieve (y) ;

procBO  {

while(TRUE) { 

re tr iev e ( x ) ;
<coinpute section Bl>; 

update (y) ;

<cotữputG s e c tio n  B2>;
}

}

Hình 2.3. Phổi hợp giữa hai tiến trình
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Bằng các hàm tạo mới nguyên thúy, hai tiến trình khác nhau A và B có 
thể thực hiện đồng thời và phối hợp với nhau để ngăn chặn việc thay dồi giá 
trị biến dùng chung trước khi đọc. Hình 2.4 minh họa việc thiết lập trinh tự 
thục hiện cùa các đoạn mã lệnh. Việc gộp A và B vào một chương trình là 
kết quả việc sử dụng chung không gian địa chỉ cùa lệnh JOIN. Vì lời gọi hộ 
thống FORK sử dụng nhãn để xác định vị trí khởi đầu cùa tiến trình mởi, 
nên chúng ta cũng phải sử dụng nhãn trong ngôn ngữ bậc cao.

Hành vi của tiến trình trong UNIX được xác định bởi đoạn mã chương 
trình, đoạn dữ liệu và đoạn ngăn xếp. Đoạn mã chương trình chứa những ehi 
thị đã được biên dịch ra ngôn ngữ máy, đoạn dữ liệu chứa các biến tĩnh, 
đoạn ngăn xếp chứa ngăn xếp trong quá trình thực thi (được sử dụng để kai 
trữ biến tạm Ihời). Nhiều file nguồn được dịch, biên dịch và liên kết thành 
một nie khả thi với tên mặc định a.out (tất nhiên người lập trình có thc dặt 
bất kỳ tên nào cho tìle khả thi). File khả thi xác định ba đoạn cua chương 
trình (Hình 2.5). Trong đoạn mã chương trình, địa chi lệnh rẽ nhánh và dịa 
chi các thủ tục nằm trong địa chỉ đoạn mã chương trình. Dữ liệu tĩnh (biến 
khai báo trong chương trình C) nằm trong đoạn dữ liệu và cũng được định 
nghĩa trong file khả thi. Hệ thống tạo ra đoạn dữ liệu, khởi tạo giá trị cho 
các biến cũng như không gian lưu trữ cho các biến trong quá trình tiến trình 
thực thi. Đoạn ngăn xếp dùng để cấp phát bộ nhớ cho các biến động của 
chương trình.

LO: count - 2 ;  LO:
<compute section Al>; 
update(x); 

f Õr k ( L 2 ) ;
<compute s e c t io n  A2 >;

Ll: ƠOIN(count);
re tr iev e (y ); 
goto LO;

L2: re triev e (x ); Ll:
<coitpute section Bl>; 
update(y) ;
F 0 R K (L 3 ); L 2 :
goto Ll;

L3; <cx>mpute section B2> L3:
QUITO;

count = 2;
<cx>irpute section Al>; 
update(x);
FORK(L2) ; 
retrieve(y) ;
<conpute section Bl> 
update(y>;
F0RK(L3)
JOIN(count) ; 
re tr iev e (y ); 
goto LO;
<conpute section A2>; 
goto Ll;
<coinpute section B2> 
QUITO ;

Hình 2.4. Sử dụng các hàm nguyên thủy

File khả thi được tạo ra bởi trình biên dịch, trình liên kết và bộ tải. File 
khả thi không định nghĩa tiến trình, mà định nghĩa đoạn mã chương trình và
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k h u ô n  d ạ n g  các  th à n h  p h ần  d ừ  liệu m à  l iế n  tr in h  sẽ sử  d ụ n g  t ro n g  q u á  tr ình  
llụ rc  h iện  c h ư ơ n g  tr inh . K hi đ o ạn  m ã  c ủ a  tiến  tr ìn h  đ ư ợ c  tải v à o  b ộ  n h ớ  
t ro n g ,  hệ  th ố n g  m ới tạo  ra d o ạn  d ừ  liệu và  đ o ạ n  n g ăn  x ế p  tư o n g  ứng .

T iến  tr ìn h  có  d u y  n hấ t  m ộ t đ ịn h  d a n h  PID (p ro c e ss  id e n tif ie r ) ,  v ề  b ản  
c h á t  là  m ộ t co n  trỏ , m ộ t b iến  có  g iá  trị n g u y ê n  -  trỏ  v à o  h à n g  nào  đó  tron g  
b ả n g  m ô  tả  t iến  tr ìn h  n ằm  tro ng  nhân  U N IX . M ỗ i h à n g  t ro n g  b ả n g  n ày  ứ n g  
v ớ i  b ả n  m ô  tả  c ù a  t iến  tr ình  nào  đó. T iến  t r ìn h  sử  d ụ n g  đ ịn h  d a n h  tiến  tr ình  
m in h  m u ố n  th a m  c h iế u  tới làm  th a m  số  ch o  lời gọ i th a m  ch iếu . L ệ n h  ps  c ủ a  
U N IX  liệt kê  tấ t c ả  các t iế n  tr ìn h  t ro n g  h ệ  th ố n g  c ù n g  vớ i đ ịn h  d a n h  tiến  
i r ìn h  v à  d ịn h  d an h  n g ư ờ i sử  d ụ n g  tạo  ra  t iế n  tr ình .

1'rong U N IX , lờ i gọi fo rk  tạo  m ới m ộ t  t iế n  trình. T iế n  tr ìn h  c h a  sử  d ụ n g  
fo rk  tạo  ra t iến  tr ìn h  co n  có  đ ịn h  d an h  x ác  đ ịnh . Đ o ạ n  c h ư ơ n g  tr ìn h , đ o ạ n  d ữ  
l iệ u  và  đ o ạ n  n g ăn  x ế p  củ a  t iến  tr ìn h  co n  là b ả n  sao  c ủ a  t iế n  tr ìn h  cha . T iến  
t r in h  co n  c ó  th ế  t ru y  cập  tới tất cả  các fíle m à  t iế n  tr inh  c h a  m ờ . T iế n  tr ình  
c h u  và  tiến  tr ìn h  c o n  thự c  h iện  tro n g  k h ô n g  g ian  đ ịa  ch ỉ r iêng . Đ iều  n ày  có  
n g h ĩa  là. d ù  c h ú n g  c ó  cù n g  Iruy cậ p  đ ến  m ộ t  b iến , thì t iến  tr ìn h  c o n  v à  tiến  
t r ìn h  ch a  th a m  c h iế u  đến  bản  sao  th ô n g  tin  r iên g  c ủ a  m ìn h . C ác  tiến  tr ình  
k h ô n g  ch ia  sè  k h ô n g  g ian  đ ịa  chi bộ  n h ớ , d o  đ ó  t iế n  tr ìn h  c h a  v à  tiến  tr ình  
c o n  k h ô n g  thể  g ia o  tiếp  th ô n g  q u a  b iến  d ù n g  c h u n g .  T ro n g  U N IX , hai t iến  
t r ìn h  chi c ó  thể  t ru y ề n  th ô n g  vớ i n h a u  th ô n g  q u a  file d ừ  liệu. T ạ o  m ớ i m ộ t 
t iế n  tr ình  U N IX  đ ư ợ c  tr ình  b ày  k ỹ  t ro n g  p h ầ n  sau.

Hình 2.5. Tiến trình trong UNIX
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Ngoài ra hệ thống UNIX còn cung cấp một số lời gọi hệ thống, chẳng 
hạn execve cho phép tiến trình có thể tải một chương trinh khác vào không 
gian địa chi cùa mình.

Execve (char *path, char * argvQ, char *envp[|);

Lời gọi hệ thống này cho phép chương trình xác định qua đường dẫn 
path thay thế chương trình hiện tại được tiến trình thực hiện. Sau khi execve 
thực hiện xong, chương trình gọi nó không còn được tải nữa. Không có khái 
niệm trở về sau execve, vì chương trình gọi không còn nằm trong bộ nhớ. 
Chương tìình mới sử dụng danh sách ứiam số argv và các biến môi trường envp.

#include <sysywaith>
«define NULL 0 
int main (void) {

V (fork() == OK /* Đ iy u  chưong trinh con */ 
execvè (“ chíld” , NULL, NULL);
•x it (0 ):rK ẳ tthúc*/

}r Đof n mã của tiền trình con*/
prỉntf (“  Procass [%d]: Parant in «XBCution...\n ” , getpid 0);
sleep(2); _
if (wait (NULU) > 0)/* Tièn tiinh con kèt thúc */

príntf (“  Process [%d]: Parent detects tenninating child \n” , 
fl.tpid()):
printf (“  Process [%d]: Parenttenninating...\n", getpidO)

}

(a) Tiến trinh cha

int main (void) {
r Tiền trình con thi hinh chưcmg trinh móf (thay th i chưong trình của 
tlền trình cha) */

príntf (“  ProMSS [%d]: child In axacution ... \n", gatpld 0); 
• ‘••p ịl):  _
printf (“  Procsss [%d]; child tarminating ... \n” , gatpid 0);

(b) Tiến trinh con

Hình 2.6. Tiến trinh cha vâ con 

Lòri gọi hệ thống wait (vvaitpid được sử dụng rộng rãi hơn) cho phép tiến 
trình cha xác định tiến trình con của mình đã hoàn thành chưa. Chi tiết trạng 
thái kết thúc của tiến trình con được trả về tiến trình cha thông qua giá trị 
tham chiếu của walt. Tuy nhiên, tiến trình cha có thể bỏ qua, không quan 
tâm đến tiến trình con. Lòã gọi wait không phân biệt giừa các tiến trinh con, 
trong khi các biến thể của lời gọi vvaitpid cho phép tiến trình cha có thể đọri 
một tiến trình con cụ thể (dựa trên PID) hoàn thành. Khi kết thúc, tài nguyên
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cùa tiến trình bao gồm bản mô tả tiến trình trong nhân HĐH được giải 
phóng. HĐH báo hiệu cho tiến trinh cha khi tiến trình con kết thúc, nhưng 
HDH chưa xóa bản mô tà tiến trình con cho tới khi tiến trình cha nhận được 
tín hiệu. Tiến trình cha thực hiện lời gọi wait để ghi nhận mình đã biết tiến 
trình con hoàn thành.

Chương trình cha trong Hình 2.6a minh họa cách sử dụng execve và 
wait. Trong ví dụ này, tiến trình cha tạo ra tĩến trình con bằng lời gọi fork, 
sau đó thực hiện lời gọi prinư và sleep. Sau khi gọi fork, tiến trình con thực 
hiện execve để thay thế chương trình trong Hình 2.6a bằng chương trình 
trong Hình 2.6b. Sau khi tiến ưình con ửiực hiện xong execve ưong Hình 2.6a 
thì câu lệnh được thực hiện tiếp theo là câu lệnh đầu tiên trong Hình 2.6b.

2.4 . LU Ồ N G

Mô hình luồng cho phép nhiều thực thể cùng thực hiện một chuơng 
trinh, đồng thời sử dụng chung các file và thiết bị. Bên cạnh tiến trình, luồng 
là kiều đơn vị tính toán cơ sở mà HĐH có thể điều phối. Trong mô hình này, 
tiến trình là thực thể mang tính trừu tượng, được cấp phát các kiểu tài 
nguyên khác nhau, tuy nhiên không có thành phần thực hiện chương trình. 
Thrcad (đôi khi được gọi là tiểu trình) là thực thể thực hiện chương trình và 
sừ dụng các tài nguyên 
cùa tiến trình tương 
ứng. Tiến trình có  thể 

có  nhiều luồng. Các 

thread anh em là các 
thread nằm trong cùng 
m ột tiến trình, ch ia  sè 

chương trình và tài 
nguyên cùa tiến trình.
Trong mô hình thread, 
tiến trình theo kiểu 
truyền thống là tiến 
trình có duy nhất một 
thread thực hiện 
chương trình.

Các tluead clúa sé 
kliòiig gian tiến triiứi

Hinh 2.7. Các thread trong một process
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Việc điều phối thread tương tự điều phối tiến trinh trong mô hình truyền 
thống, thực hiện chuyển đổi quyền điều khiển CPU giữa các thrcad cạnh 
tranh. Trong một vài hệ thống, bộ điều phối thread là chương trinh người 
dùng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, bộ điều phối được tích hợp bên 
trong HDH. số lượng thông lin trạng thái cùa thread không nhiều, do dó 
việc điều phối thread đơn giản hơn điều phối tiến trình. Động lực quan trọng 
nhất của việc sử dụng thread là giảm thiểu thời gian chuyển ngừ cành giữa 
các thread. Điều này cho phép chuyển quyền sử dụng CPU giữa các đơii vị 
tính toán cơ sở (thread) với chi phí quản lý phụ trội thấp nhất. Tương tự, bộ 
quản lý thread có bản mô tả thread ghi lại giá trị các thanh ghi và nội dung 
ngăn xếp cho từng thread. Vì tất cả các thread của tiến trình chia sè một 
chương trình dùng chung, chương trình này sẽ định nghĩa hành vi cùa liến 
trinh. Lập trình viên dỗ dàng xây dựng chương trình có nhiều thread tương 
tác với nhau để quàn lý tài nguyên dùng chung đã được cấp phát cho tiến 
trình cha.

Các hệ thống giao diện dồ họa dưới dạng cửa sổ thường sử dụng mô 
hình thread dể quản lý nhiều cừa sổ trên cùng một màn hình. Giả sử hệ 
thống cửa sổ được xây dựng thông qua một tiến trình quản lý màn hinh vật 
lý và có nhiều thread (ứng .với cửa sổ). Tất cả các thread chạy cùng một 
doạn mã, cùng chia sẻ màn hình vật lý, nhưng mồi thread quản lý một cửa 
sồ riêng. Trong kiểu hệ thống này, thời gian đáp ứng rất quan trọng, do đó 
phải giảm thiểu thời gian chuyển ngữ cảnh giữa các cửa sổ.

Ngày nay, thread là cơ chế quan trọng khi lập trình song song. Tuy thục 
hiện Irong không gian địa chi của tiến trình, nhưng thread lại là đơn vị tính 

toán độc lập và bộ diều phối có thể kiểm soát mức độ tiến triển cùa tìmg 
thread. Các thread cùng nhau chia sẻ tài nguyên được cấp phát cho tiến trình 
cha. Thread là một cách đơn giản để lọc và chia công việc trong tiến trinh.

Thread trong C:

Thread có thể được hỗ trợ ờ mức nhân của HĐH hoặc ở mức thư viện, 
ở  mức thư viện, package thread trong thư viện POSIX được sử dụng rộng 
rãi vì là một phần của chuẩn POSIX. Các package này có giao diện chương 
trình tương tự package process của UNIX, mặc dù kemel UNIX chưa chấc 
đã hồ trợ thread (Sun Solaris và Linux hồ trợ chế độ thread qua giao diện 
POSIX).
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13oạn mã sau minh họa cách Ihírc chương trình tạo ra thread bằng cách 
sư dụnu thư viện, thread con dược tạo ra qua hàm Chread_fork. Sau khi sinh 
ra. ihrcad con dùng chung các biến tĩnh với thread cha và với các thread anh 
em. Các thrcad con có thề tri hoãn thread cha, hoặc ngược lại thông qua lời 
gọi ctheard yield.

#include <cthreads.h>
• • •

int main (int argc, char *argvO)
{

t_handle = cthread_fork (tChild, I);
/* A child thread is now executing the tChild function *l 
cthread_yield 0; /* Yield to another thread */

}

void tChiid (int me)
{

r  This íunction is executed by the child */
• * •

cthread_yield 0; /* Yield to another thread */

}

2 .5 . Đ Ố I T Ư Ợ N G

Ý tưởng đối tượng xuất phát từ ngôn ngữ lập trình mô phỏng. Đối 
tượng là thực thể có lính tự trị nằm trong hệ thống. Chương trình mô phỏng 
có thể coi như chương trình quản lý một sổ lượng lớn các đơn vị tính toán 
riêng biệt, mỗi đơn vị tính toán thực hiện một nhiệm vụ nào đó tại một thời 
điềm cụ thể và các đơn vị tính toán có thể có quan hệ với nhau. Ngôn ngữ 
lập trình mô phỏng Simula 67 đưa ra ý tưởng về lớp (class), dùng để định 
nghĩa hành vi cùa đơn vị tính toán mô phỏng, giống như chương trình định 
nghĩa hành vi tiến trình. Định nghĩa lớp bao gồm các phương tiện cho phép 
đối tượng khai báo dữ liệu riêng cùa mình. Như vậy, lớp giống một kiểu dữ 
liệu trừu tượng có trạng thái riêng (tập hợp giá trị của các biến riêng) và 
được thực hiện như một đơn vị tính toán tự trị. Quá trình mô phỏng được 
định nghĩa bàng cách xác định tập thể hiện của các lớp, là các đối tượng và 
giao tiếp giữa các đối tượng thông qua việc gửi thông điệp.
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Đổi tượng chi phản ứng lại với các thông điệp. Sau khi lạo ra, đối tượng 
có thể nhận thông điệp từ các đổi tượng khác. Đối tượng phản ứng lại bằng 
cách thực hiện tính toán trên dữ liệu cùa mình và sau đó gửi thông điệp trả 
lời. Do hành vi của đối tượng được xác định thông qua định nghĩa lớp, lập 
trình viên định nghĩa các lớp và cách thức khởi tạo đối tượng từ định nghĩa 
lớp. Ngày nay, hướng đối tượng được sử dụng trong tất cả các ứng dụng. 
Ngôn ngừ lập trình hướng đối tượng đã đưa ra mô hình lập trình ứng dụng 
mới. Bời tính phổ biến của mô hình này, một số HĐH hiện nay được cài đặt 
bằng cách sử dụng đối tượng (HĐH Spring). Hướng đốí tượng ngày càng có 
vai trò quan trọng trong các HĐH hiện đại.

2 .6 . N H Ậ N  X É T

Đổi với lập trình viên ứng dụng, HĐH là môi trường tính toán cấu thành 
bởi tiến trình, file và các tài nguyên khác. Tiến trình là đơn vị tính toán nhỏ 
nhất mà hệ thống có thể điều phối được, nó biểu diễn sự thực thi cùa chương 
trình. File được sử dụng để lưu trữ thông tin giữa các phiên làm việc. Tấl cả 
HĐH đều cho phép tổ chức file dưới dạng một luồng byte tuần tự, tuy nhiên, 
một số HĐH còn hỗ trợ nhiều loại file có cấu trúc phức tạp. Các tài nguyên 
khác bao gồm CPU, bộ nhớ, thiết bị và bất kỳ thành phần nào mà tiến trinh 
phải yêu cầu HĐH cung cấp. Các tài nguyên, đặc biệt là file sẽ được hệ 
thống kiểm soát và tiến trình phải yêu cầu cấp phát trước khi thực thi. Tiến 
trinh có chương trình xác định hành vi của minh, tài nguyên cần thiết để 
hoạt động và dữ liệu sẽ thao tác trên đó.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Phân biệt tiến trình với chương trình.
2. Định nghĩa tài nguyên của hệ thống.
3. Trình bày ưu điểm của luồng so với tiến trình.
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Chương 3 
CÁU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

■

Chương 2 trình bày quan điểm của người lập trình ứng dụng về HĐH và 
nghiên cứu HĐH dưới góc độ người lập trinh hệ thống. Chương 3 trình 
bày các đặc điểm chung của HĐH. Càc chương sau đề cập đến từng vấn 
đề cụ thể của HĐH. Trước tiên sẽ phân tích những nhân tố chính ảnh 
hưởng đến quá trinh thiết kế HĐH. Sau đó sẽ trình bày các chức năng cơ 
bản của HĐH như quản lỷ thiết bị, quản lý tài nguyên, quản lý bộ nhớ, 
quản lỷ file. Phần cuối trình bày những cõng nghệ được HĐH sử dụng để 
thực hiện những chức năng trên.

3.1. P H Â N  TÍC H  C Á C  Y Ế U  T ố  T Á C  Đ Ộ N G  Đ É N  H Ệ Đ IÈ U  H À N H

HDH trừu tượng hóa các tài nguyên máy tính, giúp lập trình viên phát 
triển chương trình ứng dụng, ví dụ tiến trình là sự trừu tượng hóa hoạt động 
của bộ vi xử lý; file là sự trừu tượng hóa cùa thiết bị luxi trữ. Trong quá trình 
tính toán, trạng thái tiến trình thay đổi liên tục khi sử dụng các tài nguyên. 
HĐH cung cấp các hàm để tiến trình tạo mới hoặc kết thúc tiến trinh khác; 
yêu cầu, sử dụng hoặc giải phóng tài nguyên; phối hợp hành động với những 
tiến trình có liên quan. Ngoài ra, HĐH cần có khả năng quản lý và cấp phát 
tài nguyên theo yêu cầu; hỗ trợ chia sẻ và khi chia sè phải có phương thức 
kiểm soát sao cho không gây nên bất kỳ sự cố nào. Bên cạnh những yêu cầu 
quản lý cơ bản, các yểu tố sau đây cũng tác động đến quá trình thiết kế và 
phát triển của HĐH:

•  Hiệu suất.

•  Bào vệ và an ninh.
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•  Tính chính xác.

•  K.hả năng bảo trì.

• Thương mại.

• Chuẩn và Hệ thống mở.

3.1 .1 . H iệ u  s u ấ t
■

ở  mức thấp nhất, HĐH cung cấp giao diện lập trình và cơ chế quàn lý 
việc chia sẻ tài nguyên. Hai chức năng trên đóng vai trò quản lý vì không 
trực tiếp giải quyết vấn đề cùa người sử dụng, mà chỉ tạo ra môi trưòmg giúp 
chương trình ứng dụng thực thi. Chức năng quản lý tài nguyên giúp sử dụng 
hệ thống dễ dàng hom, nhưng lại đòi hỏi một chi phí phụ trội nào đó. Ví dụ, 
giao diện trừu tượng giúp cho việc viết chương trình dễ dàng hơn, nhưng lại 
làm chậm tốc độ thực thi cùa chuơng trình. Ví dụ, tốc độ thục hiện thao tác 
lên file chậm hơn nhiều so với thao tác trực tiếp lên ổ đĩa cứng. Khi đưa 
chức năng mới vào HĐH, phải đánh giá xem chức năng thêm mới vào có 
ảnh hưởng tới hiệu suất tổng thể cùa hệ thống hay không. Nhiều ràng buộc 
về hiệu suất đã ngăn cản việc tích hợp thêm tính năng mới vào HĐH. Do 
phần cứng ngày càng mạnh, các nhà thiết kế đã tích họp thêm nhiều chức 
năng vào H Đ H  và bỏ qua vấn đề suy giảm hiệu suất. Tích họp các ngôn ngữ 
lập trình bậc cao, đối tượng, chúc năng bộ nhớ ảo, đồ họa và kết nối mạng 
vào HĐH minh chứng cho xu thế này. Không có tiêu chí rõ ràng để xác định 
ràng, liệu một chức năng với chi phí cài đặt cao có nên đưa vào HĐH 
không. Vấn đề này sẽ được giải quyết dựa trên từng tình huống cụ thể và 
phài được phân tích chi tiết, liệu tính ưu việt của chức năng mới có đáng với 
hiệu suât bị suy giám hay không.

3 .1 .2 . B ả o  v ệ  và  a n  n in h

HĐH đa chương trình cho phép nhiều tiến trình thực thi tại cùng một 
thời điểm. Như vậy, HĐH phải có cơ chế ngăn cản không cho tiến trình tác 
động lên hoạt động của tiến trình khác. Tiến trình cũng không được phép sử 
dụng tài nguyên không hợp lệ. Do đó, HĐH phải có khả năng cấp phát riêng 
tài nguyên cho tiến trình, hoặc cấp phát tài nguyên cho nhiều tiến trình dùng 
chung. Ngoài ra, HĐH phải có cơ chế kiểm soát bằng phần mềm để vừa bảo 
đảm cơ chế cô lập nhưng vẫn có khả năng chia sẻ tài nguyên. Cơ chế bảo vệ
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là còng cụ đế lỉĐH triển khai biện pháp an ninh được người quản trị hệ 
thống thiết lập. Biện pháp an ninh định nghĩa phương pháp quản lý việc truy 
cập tới tài nguyên. Chăng hạn, tại một thời điểm chỉ cho phép duy nhất một 
tiến trình được quyền mờ tìle để ghi, nhưng cho phép nhiều tiến trinh có thể 
mở lìle đề đọc. Cơ chế bào vệ file có thể cài đặt biện pháp này thông qua cơ 
chế khóa dọc và khóa ghi file. Cơ chế bảo vệ thường được cài đặt trong 
HDH. Tuy nhiên, có vấn đề nảy sinh trong quá trình thiết kế: Nếu sau khi 
ỉ lỉ)l 1 thiết lập một biện pháp thì làm thế nào để ngăn cản phần mềm ứng 
dụng thay đổi nó? Đây là một vấn đề quan trọng trong các HĐH hiện đại. 
Bảo vệ tài nguyên là một lĩnh vực cụ thể trong nghiên cứu về HĐH 
(Chương 12). Tuy nhiên, cũng như vấn đề hiệu suất, tính năng này quan 
trọng đến mức mọi HĐH đều phải xét đến yếu tố an ninh khi đưa bất kỳ tính 
năng mới nào vào HĐH. Như sẽ trình bày trong mục 3.3, trên thực tế vấn đề 
này dược giải quyết là phần cứng phải có khả năng phân biệt được giữa 
phần mềm HĐH và phần mềm ứng dụng.

3 .1 .3 . T ín h  c h ín h  x á c

Một số phần mềm có thể được coi là "tin cậy", nhưng một số phần mềm 
bị coi là "không tin cậy". Phương pháp bảo vệ của hệ thống phụ thuộc nhiều 
vào các thao tác chính xác của phần mềm HĐH "tin cậy". Mồi chức năng 
phái có những yêu cầu cụ thể. Điều này cho phép nhà thiết kế có thể nói 
chức năng X, dưới điều kiện Y có hoạt động chính xác không. Ví dụ, không 
thể xác định được bộ điều phối có hoạt động chính xác không, nếu không 
biết bộ điều phối cần phải thực hiện công việc gì. Nói chung, rất khó đưa ra 
yêu cầu cụ thể cho phần mềm HĐH. Có một nhánh nghiên cứu HĐH thực 
hiện đánh giá thịết kế và triển khai thiét kế có đáp ứng được yêu cầu hay 
không. Những nhà thiết kế HĐH khác chỉ sử dụng những công cụ hình thức 
để chứng minh phần mềm hệ thống đáng tin cậy. Tính chính xác là yếu tố 
hết sức cơ bản phải được cân nhắc khi muốn tích hợp ứiêm chức năng vào HĐH.

3 .1 .4 . K h ả  n ă n g  b ả o  tr ì

Vào những năm 1960, HĐH đã phức tạp đển mức không ai có thể hiểu 
mọi dòng chương trình trong mã nguồn của nó. Bên cạnh mối quan tâm về 
tính chính xác, một vấn đề mới nảy sinh là: Làm thế nào để thay đổi phần 
mềm HĐH nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác cùa kết quả và
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không phát sinh lỗi mới? Một nhóm những nhà thiết kế có xu hướng cho 
phép sản phẩm cùa mình dễ bảo trì, mà không chú ý nhiều đến yếu tố phổ 
dụng và hiệu suất hệ thống.

3.1 .5 . T h ư ơ n g  m ạ i

Phần lớn các HĐH thương mại hiện đại được phát triển trên nền tảng 
HĐH đa chương trình chia sẻ thời gian có kết hợp khả năng kết nối mạng. 
UNIX là HĐH chia sẻ thời gian và những phiên bản đầu tiên của BSD 
UNIX hay AT&T vẫn tiếp tục là các hệ thống chia sẻ thời gian. UNIX 
chiếm phần lớn thị phần trong môi trường đa chương trình (máy tính cá 
nhân và máy trạm). Mặt khác, môi trường máy tính cá nhân bị ràng buộc bởi 
các sản phẩm của Microsoữ (trước kia là DOS và bây giờ là Microsoữ 
Windows), có thể là do quan hệ họp tác chặt chẽ giữa Microsoữ với hãng 
IBM sản xuất phần cứng. Ngày nay, công nghệ phần cứng máy tính cá nhân 
hội tụ dần với công nghệ máy trạm và khi đó phải hỗ trợ đa chương trình 
trên máy tính cá nhân, vấn đề đặt ra ở đây là, trong khi UNIX hỗ trợ đa 
chương trình, thì HĐH Windows lại được sừ dụng rộng rãi hơn. Điều này 
khiến người lập trình và người sử dụng phải lựa chọn hoặc HĐH đa nhiệm 
tương thích với DOS, chẳng hạn Windows XP hay Windows NT, hoặc là 
HĐH thương mại UNIX nào đó. Có thể sau này, các HĐH thương mại sẽ 
hội tụ vào một giải pháp duy nhất hoặc thị trường vẫn tiếp tục hỗ trợ nhiều 
HĐH. Trong cả hai trường hợp, thị trường và các yếu tố thương mại chú 
không phải các yếu tố công nghệ sẽ là nhân tố ảnh hưởng chính.

Sự thành công của HĐH UNIX và Microsoíìt Windows ảnh hưởng lớn 
đến quá trình phát triển của HĐH nói chung. Đẻ được thị trường chấp nhận, 
HĐH mới phải có ngôn ngữ lập trình (chương trình dịch, trình kết nối và bộ 
tải), trình soạn thảo văn bản và thư viện runtime. Những môi trường tính 
toán hiện đại có nhiều công cụ và ứng dụng, tất cả đều viết trên nền các 
HĐH thông dụng. Do đó, bên cạnh những cải tiến, HĐH mới phải cung cấp 
môi trường cho phép thực thi các ứng dụng có sẵn.

3 .1 .6 . C h u ẩ n  và  h ệ  th ố n g  m ở

Những thay đổi về việc sử dụng máy tính trong tổ chức doanh nghiệp 
diễn ra vào cuối những năm 1980. Trước thòd điểm này, các tổ chức thường
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mua tất cả thiết bị máy tính từ cùng một nhà sản xuất. Tuy nhiên, theo quy 
luậl kinh tế, người dùng cuối sẽ lợi hơn rất nhiều nếu có thể mua được thiết 
bị trong một thị trường mở và cạnh tranh. Nhu cầu sử dụng thiết bị từ nhiều 
nhà sản xuất khác nhau chính là động lực phát triển công nghệ Hệ thống 
mớ. Điều này cho phép các doanh nghiệp có thể sử dụng máy tính, HĐH và 
ứng dụng từ nhiều nhà sàn xuất khác nhau. Hệ thống mở tác động mạnh mẽ 
dến sự thành công cùa các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ thông 
tin (CN I 1). Mục tiêu cùa kiến trúc hệ thống mở là cho phép người dùng sau 
làm việc trên một mạng máy tính với nhiều chủng loại thiết bị khác nhau.

Cần ít nhất ba chiến lược đối với hệ thống mở:

• Tích hợp ứng dụng: Giao diện người dùng của tất cả các chưomg 
trình ứng dụng nên giống nhau. Các tiện ích quản lý thông tin và 
thiết bị cần được chuẩn hóa sao cho tạo nên giao diện nhất quán với 
người sử dụng.

• Khả năng tưoTig thích: Các chương trình ứng dụng phải có khả 
năng cài đặt trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.

• Khả năng liên tác: Các tiện ích trong môi trường mạng được chuẩn 
hóa sao cho đơn giản hóa việc truy cập tới các máy tính khác.

Mục tiêu của chuẩn POSIX là giải quyết phần lớn những khía cạnh của 
hệ thống mở. Cụ thể, POSIX.l chuẩn hóa giao diện của chương trình ứng 
dụng với HĐH chứ không phải cách thức cài đặt UNIX. Chuẩn này khuyến 
khích các hãng sản xuất khác nhau sử dụng cùng một giao diện POSIX, khi 
đó các ứng dụng viết ra có khả năng chạy trên nhiều HĐH UNIX khác nhau. 
Phần lớn HĐH UNIX tuân theo chuẩn này.

3.2. CÁC CHỨC NÀNG c ơ  BẢN

Bên cạnh nhiệm vụ trừu tượng hóa quá trình tính toán và quản lý tài 
nguyên hệ thống, HĐH cần quan tâm đến nhiều khía cạnh thực tế. Chẳng 
hạn hiệu suất, an ninh, lính chính xác, tính dễ bảo trì của hệ thống. Nói 
chung, không thống nhất được HĐH cần có những chức nàng gì, do đó 
trong giáo trình này chi trình bày những chức năng cơ bản đã được thừa 
nhận rộng rãi, đó là: quàn lý thiết bị; quản lý tiến trinh và tài nguyên; quản 
lý bộ nhớ và quản lý file.
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3 .2 .1 . Q u ả n  lý  th iế t  b ị

Ngoại trừ CPU và bộ nhớ trong, phần lớn HĐH coi tất cả các thiết bị 
khác là giống nhau. Chương trình quản lý thiết bị quy định cách thức sử 
dụng một chủng loại thiết bị. Nói chung, nhiệm vụ của HĐH là cấp phát, cô 
lập và chia sẻ thiết bị theo chính sách định trước. Thậm chí HĐH không hỗ 
trợ chế độ đa chương trình cũng phải có trình quản lý thiết bị. Trước kia, mã 
nguồn của HĐH được cung cấp cùng phần cứng. Nếu muốn kết nối thêm 
thiết bị vào máy tính, người sử dụng phải cài thêm driver của thiết bị vào 
HDH. Nếu không có mã nguồn HĐH thì không thể biên dịch lại HĐH để 
gan thêm driver mới. Hạn chế này thúc đẩy sự phát triển khả năng cấu hình 
lại driver trong HĐH hiện đại. Driver của thiết bị có thể được biên dịch và 
cài đặt thêm vào HĐH mà không cần dịch lại HĐH. Tuy quản lý thiết bị là 
một phần quan trọng, nhưng lại tương đối đom giản trong thiết kế HĐH. Nội 
dung về quản lý thiết bị được trình bày trong Chương 8.

3.2 .2 . Q u ả n  lý  t iế n  t r ìn h  và  tà i n g u y ê n

Tiến trình là đon vị tính toán cơ sở, được người lập trình định nghĩa, 
còn tài nguyên là các thành phần trong môi trường tính toán mà liến trình 
cần có để thực thi. Quản lý tiến trình và quản lý tài nguyên có thể nằm tách 
biệt, nhưng đa số HĐH kết họp lại trong một module. Trong Chương 2 đã 
lấy mô hình tiến trình của HĐH UNIX minh họa cách thức định nghĩa một 
môi trường tính toán. HĐH UNIX cho phép tạo mới, hủy, phong tòa và thực 
thi một tiến trình. Tương tự, HĐH có hỗ trợ luồng, hay hướng đối tượng 
(Window NT) cung cấp môi trường cho phép quàn lý những đom vị tính 
toán cơ sở tương ứng. Thành phần quản lý tài nguyên có trách nhiệm cấp 
phát tài nguyên (nếu có) cho các tiến trình có nhu cầu.

Bộ phận này cho phép nhiều người dùng (hoặc nhiều tiến trình) chia sẻ 
máy tính, bằng cách cấp phát CPU luân phiên giữa các tiến trình để mỗi tiến 
trinh có thể sử dụng CPU trong khoảng thời gian phù hợp. vấn đề chính của 
việc quản lý tiến trình và tài nguyên là làm thế nào để cô lập việc truy cập 
tài nguyên cùa các tiến trình (theo chính sách định trước) và làm thế nào để 
các tiến trình vượt qua cơ chế cô lập khi có chính sách chia sẻ tài nguyên 
giữa nhiều tiến trình. Cơ chế cấp phát tài nguyên phải kết hợp chặt chẽ với 
tiện ích quản lý tiến trình và tài nguyên. Cơ chế này bao gồm việc biểu diễn
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tài nguyên; thực hiện cấp phát và sử dụng tài nguyên theo chính sách định 
trước. Quản lý tiến trình và tài nguyên được trình bày trong Chương 8 và 9.

3 .2 .3 . Q u ả n  lý  b ộ  n h ớ

Chưcyng trình quản lý bộ nhớ chịu trách nhiệm quản lý và cấp phát tài 
nguvên bộ nhớ chính. Tiến trình yêu cầu và sừ dụng bộ nhớ theo định nghĩa 
cùa chương trình tương ứng. Bộ phận quản lý bộ nhớ cấp phát theo chính 
sách định trước. Chia sẻ khiến vấn đề thiết kế phức tạp hơn, vi chương trình 
quán lý bộ nhớ phải tích hợp cả cơ chế cô lập (để tiến trình không được truy 
cập vào không gian bộ nhớ của tiến trình khác) lẫn cơ chế cho phép các tiến 
trinh có ihể chia sẽ vùng nhớ chung.

HĐH hiện đại còn có công nghệ bộ nhớ ảo (mở rộng bộ nhớ chính lớn 
híTTi giới hạn kích thước vật lý bằng cách sử dụng thêm thiết bị luxi trữ 
ngoài), cho phép tiến trình tham chiếu đến phần bộ nhớ lưu trên ổ đĩa cứng 
như thể dó là bộ nhớ trong. Quản lý bộ nhớ ảo phức tạp hơn nhiều so với 
quàn lý bộ nhớ truyền thống, vì phải kết hợp chính sách quản lý bộ nhớ 
trong và chính sách quản lý 0 đĩa cứng. Các chương trình quản lý bộ nhớ 
trên HĐH hiện đại thậm chí còn cho phép tiến trình có thể truy cập và chia 
sc bộ nhớ vật lý của một máy lính khác. Xây dựng nên bộ nhớ ảo dùng 
chung phân tán bằng cách cho phép các tiến trình trao đổi thông điệp trên 
dường truyền kết nối các máy tính. Khi đó, chương trình quản lý bộ nhớ kết 
hcrp các chức năng nguyên thủy của mình với chức năng kết nối mạng.

3 .2 .4 . Q u ả n  lý  f i le

File là sự trừu tượng hóa cùa thiết bị lưu trữ. Thông tin nằm trên bộ nhớ 
chính sẽ bị ghi đè nếu khu vực bộ nhớ đó được cấp phát cho tiến trình khác. 
Neu muốn lưu trữ lâu dài, dữ liệu cần được ghi ra thiết bị lưu trữ ngoài 
(chẳng hạn ồ đĩa). Như đã trinh bày trong Chương 2, chính nhu cầu trừu 
tượng hóa các thao tác vào/ra trên thiết bị lưu trữ ngoài là một trong những 
động lực phát triển cùa HĐH. Chính vì vậy, file được xem là giao diện trừu 
tượng quan trọng nhất của HĐH.

Các bộ phận quản lý file khác nhau có các giao diện trừu tượng khác 
nhau, từ dạng đơn giản (như mô hình thiết bị lưu trữ dưới dạng một luồng 
byte) tới hết sức phức tạp (chẳng hạn mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ). Trong
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HĐH hiện đại, hệ thống file được cài đặt phân tán, cho phép tiến trình 
không chỉ truy cập dừ liệu trên máy tính của mình mà còn có thể truy cập tới 
dữ liệu trên các máy tính khác thông qua mạng máy tính. Chương 11 sẽ 
trình bày cách thức sử dụng tiến trình tương tác với hệ thống file thông qua 
giao diện lập trình ứng dụng.

3 .2 .5 . K ế t h ợ p  c á c  c h ứ c  n ă n g

Phần này trình bày cách thức kết hợp các chức năng cơ bản trong HĐH. 
Hình 3.1 minh họa quan hệ giữa các module cơ bản (kết nối giữa các 
module chi quan hệ tương tác giữa chúng). Bộ phận quản lý tiến trình và tài 
nguyên tạo nên tiển trình và môi trường thực thi trên nền CPU. Bộ phận này 
sử dụng các giao diện trừu tượng do nhiều thành phần quản lý tài nguyên 
khác cung cấp. Khác với các bộ phận quản lý tài nguyên khác, quàn lý bộ 
nhớ được xếp riêng như một bộ phận độc lập của HĐH. Khi công nghệ bộ 
nhớ ảo thông dụng, trách nhiệm cùa bộ phận quản lý bộ nhớ cũng tăng lèn. 
Quản lý file thực hiện việc trừu tượng các thao tác xuấưnhập trên thiết bị 
thành các thao tác đơn giản, dễ sử dụng. Bộ phận quản lý thiết bị điều khiển 
thao tác đọc/ghi trên thiết bị lưu trữ thứ cấp và được cài đặt dưới dạng trình 
điều khiển thiết bị.

Hình 3.1. Quan hệ giữa các chức năng trong tổ chức HĐH

Cấp phát tài nguyên là trách nhiệm của bộ phận quản lý tiến trình và tài 
nguyên. Bộ phận quản lý fíle sử dụng tiện ích đọc/ghi thiết bị do bộ phận 
quản lý thiết bị cung cấp. Các chương trình quản lý thiết bị có thể đọc/ghi
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trực tiêp vào bộ nhớ chính, nên bộ phận quản lý file có quan hệ chặt chẽ với 
bộ phận quàn lý bộ nhớ, đặc biệt trong hệ thống hỗ trợ bộ nhớ ảo. Vì thế, hệ 
thống tách rời bốn module để cô lập các chức năng, nhưng các module này 
vẫn gắn kết chặt chẽ với nhau.

3.3 . C Á C  P H Ư Ơ N G  T H Ứ C  C À I Đ Ặ T  HỆ Đ IÈ U  H À M H

Các HĐH hiện đại cài đặt theo một trong ba cơ chế cơ bản sau:

• Chế độ vi xử lý (Processor mode); Sử dụng bit chế độ để phân 
biệt giữa tiến trình HĐH hay tiến trình người dùng.

• Nhân HĐH (Kernel): Tất cả các bộ phận chủ yếu cùa HĐH được 
đặt trong nhân. Kemel là module phần mềm cực kỳ đáng tin cậy, 
hồ trợ tất cả các phần mềm khác hoạt động.

• Phương thức yêu cầu dịch vụ hệ thống; vẩn đề này liên quan tới 
cách thức tiến trình người sử dụng yêu cầu dịch vụ của HĐH, bằng 
cách gọi hàm hệ thống hay gửi thông điệp tới tiến trình hệ thống.

3 .3 .1 . C h ế  đ ộ  c ủ a  b ộ  v i x ử  lý

CPU hiện đại thường có bit chế độ để xác định khả năng thực hiện của 
tiến trình trên CPU. Bit này có thể được thiết lập ở chế độ supervisor (giám 
sát toàn bộ hệ thống) hay ở chế độ người dùng. Trong chế độ giám sát, CPU 
có thể thực hiện bất kỳ chi thị nào. Trong chế độ ngưòã dùng, CPU chi thực 
hiện được một số chi thị nhất định. Những chi thị chỉ có thể thực thi ờ chế 
độ giám sát, được gọi là chỉ thị giám sát hay chi thị đặc quyền để phân biệt 
với chi thị thường.

Chi thị vào/ra (I/O) là chỉ thị đặc quyền, vì vậy chương trình ứng dụng 
nếu thực thi trong chế độ nguời dùng không thể thực hiện thao tác vào/ra. 
Chương trình ứng dụng phải yêu cầu HĐH thay mặt mình thực hiện vào/ra. 
Khi đó, một chỉ thị phần cứng đặc biệt sẽ chuyển CPU sang chế độ giám sát 
và gọi driver thiết bị (driver sẽ thực hiện chỉ thị vào/ra). Bit chế độ cũng 
được sử dụng để giải quyết các tình huống liên quan đến an ninh hệ thống 
đã đề cập trong mục 3.1. Các chi thị có thể thay đổi trạng thái bảo vệ hiện 
thời của hệ thống, được gọi là chỉ thị đặc quyền. Ví dụ, HĐH sử dụng một 
số thanh ghi trong CPU hay những vùng nhớ đặc biệt lưu trữ trạng thái tiến
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trình, con trỏ đến các nguồn tài nguyên. Khi muốn thay đổi nội dung vùng 
nhớ hay thanh ghi này, phải sử dụng những chỉ thị load và store đặc quyền.

Các dòng máy tính cũ như CPU Intel 8088/8086 không có bit chế độ. 
Do vậy, chúng không phân biệt được chỉ thị đặc quyền và chi thị người 
dùng. Kết quả là không thể cung cấp cơ chế cô lập bộ nhớ trên những máy 
tính này, bất kỳ chương trình người dùng nào cũng có thể tải một giá trị bất 
kỳ vào thanh ghi cơ sở đoạn (base segment register). Tiến trình có thể truy 
xuất tới bất kỳ đoạn bộ nhớ nào.

Những CPU trong họ Intel sau này đều có bit chế độ, vì vậy, chỉ có thể 
thay đồi giá trị thanh ghi cơ sờ bàng các chỉ thị đặc quyền. Các CPU Intel 
đời mới tương thích "ngược" với CPU dòng 8088/8086 để phần mềm viết 
trên dòng CPU cũ có thể thực thi được trên hệ thống mới.

Hệ thống có thể mở rộng bit chế độ để xác định những vùng nhớ nào 
được sử dụng khi CPU trong chế độ giám sát và khi trong chế độ người 
dùng (Hình 3.2). Nếu bit chế độ được chuyển sang chế độ giám sát thì tiến 
trình đang chiếm dụng CPU có thể truy cập tới bất kỳ ô nhớ nào. Nếu ở 
trong chế độ người dùng, tiến trình chi có thể truy xuất tới vùng nhớ người 
dùng. Như vậy, vùng nhớ cũng có hai không gian là không gian người dùng 
và không gian bảo vệ.

Ch^ độ
ngưòi
dùng

Chề độ 
g iâ m  SÃI

opcrì ()

c user application

system  call interíace

open () 
Cài đạt 
hàm 
openo

return

Hình 3.2. Chế độ người dùng và chế độ giám sát

Nhìn chung, bit chế độ tăng cường khả năng bảo vệ của HĐH. Bit chế 
độ được thiết lập (đặt giá trị 1) bằng chi thị trap ở chế độ người dùng
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(trap còn được gọi là chi thị yêu cầu chuyển sang chế độ giám sát). Chi thị 
ihiết lập giá trị 1 cho bit chế độ và rẽ nhánh tới một vị trí xác định trong 
vùng nhớ hệ thống. Điều này tương tự như ngắt phần cứng. Những thủ tục 
cùa HĐH được tải vào trong vùng nhớ hệ thống và được bảo vệ vì không thể 
nạp mã cùa chương trình người dùng vào vùng nhớ đó. Vì mã hệ thống nằm 
trong vùng nhớ hệ thống, nên chỉ có mã chương trình hệ thống mới được gọi 
qua trap. Sau khi hoàn thành xon g  lời gọ i ở  ch ế  độ giám  sát, H Đ H  thiết lập 

lại bit chế độ để quay trở về  ch ế độ người dùng.

3 .3 .2 . N h â n  h ệ  đ iề u  h à n h  (K e rn e l)

Có thể coi bộ phận trong phần mềm hệ thống thực thi trong chế độ giám 
sát gọi là kernel hay nhân của HĐH. Kemel là phần mềm đáng tin cậy, có 
nghĩa là khi thiết kế và cái đặt, kemel sẽ triển khai cơ chế bảo vệ mà phần 
mềm bị coi là không đáng tin cậy (thực thi trong vùng nhớ nguời dùng), 
không thay đổi được. Tính chính xác cùa hệ thống không thể dựa trên những 
phần mở rộng của HĐH thực hiện trong chế độ người dùng. Vì vậy, khi thiết 
kế chức năng nào đó, vấn đề quan trọng đặt ra là liệu có tích họp chức năng 
đó trong kemel hay không. Nếu đặt trong kemel, nó sẽ thực hiện trong vùng 
nhớ bảo vệ và có thể truy cập tới toàn bộ kemel. Nó cũng được những bộ 
phận khác trong kemel coi là đáng tin cậy. Nếu thực hiện trong chế độ 
người dùng, chức năng không truy cập được các cấu trúc dữ liệu của kemel. 
Chú ý rằng, có thể dễ dàng đặt một thủ tục trong kemel, nhưng chi phí để 
thực hiện cơ chế trap và kiểm chứng khi gọi thủ tục là cao.

3 .3 .3 . Y ê u  c ầ u  d ịc h  v ụ  t ừ  h ệ  đ iề u  h à n h

Chưomg trình thực thi trong chế độ người dùng có thể yêu cầu dịch vụ 
cùa kernei bàng một trong hai kỹ thuật sau:

• Lời gọi hệ thống.

• Chuyển thông điệp.

Hình 3.3 minh họa sự khác biệt giữa hai kỹ thuật này. Đầu tiên, giả sử  
tiến trình người dùng muốn gọi một hàm hệ thống cụ thể nào đấy (biểu diễn 
dưới dạng hình chữ nhật tô bóng). Với kỹ thuật lời gọi hệ thống, tiến trình 
người dùng sử dụng chỉ thị trap (xem mục 3.3.1). Ý tưởng này là lòd gọi hệ 
thống giống lời gọi thủ tục bình thưòmg trong chưcmg trình ứng dụng; HĐH
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cung cấp thư viện mà mỗi hàm trong thư viện ứng với một lời gọi hệ ihông 
cụ thể. Khi chương trình ứng dụng gọi, chi thị trap được thi hành để chuyển 
CPU sang chế độ giám sát, sau đó phân nhánh tới hàm chức nãng tương 
ứng. Khi hàm chức năng thực thi xong, hệ thống chuyển CPU sang chế độ 
người dùng và trà lại quyền điều khiển cho tiến trình người dùng (tương tự 
việc quay trở lại sau khi kết thúc một thủ tục bình thưòmg).

Hình 3.3. Hai kỹ thuật trong việc phát triển HĐH

Trong giải pháp chuyển thông điệp, tiến trình người dùng tạo ra thông 
điệp A miêu tả dịch vụ mình cần. Sau đó gừi thông điệp này cho tiến trình 
HĐH bằng thủ tục send. Giống trap, thủ tục send kiểm tra thông điệp, 
chuyển CPU sang chế độ giám sát và sau đó gửi thông điệp đến tiến trình 
cài đặt chức năng được yêu cầu. Trong khi đó, tiến trình người dùng chờ kết 
quả thực hiện dịch vụ bằng hàm đợi thông điệp receive. Khi hoàn tất dịch 
vụ, tiến trình HĐH gửi thông điệp trả lời B cho tiến trình người dùng.

Hiệu suất của HĐH sử dụng giao diện lời gọi hệ thống cao hơn HĐH sừ 
dụng trao đổi thông điệp, thậm chí ngay khi lời gọi hệ thống được triển khai 
qua chi thị trap. Kỹ thuật lời gọi hệ thống có một đặc tính rất thú vị là không 
cần bất kỳ tiến trình HĐH nào. Thay vào đó, tiến trình hoạt động trong chế 
độ người dùng chuyển sang chế độ giám sát khi thực hiện đoạn mã trong 
kemel và khi trở về (sau lời gọi HĐH) thì quay trở lại chế độ người dùng. 
Nếu được thiết kế dưới dạng các tiến trình tách biệt, HĐH dễ dàng chiếm 
lấy quyền kiểm soát hệ thống trong những trường hợp đặc biệt hơn là trong
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thiét kế mà kernel là tập hợp các hàm chức năng được tiến trình người dùng 
thực hiện trong chế độ giám sát.

3.4 . N H Ặ N  X É T

1IDH tạo ra môi trường cho ứng dụng thực thi. Môi trường này quản lý 
việc tạo lập và thực thi tiến trình, quản lý việc sử dụng tài nguyên của tiến 
trinh. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, HĐH có thể có một vài yêu cầu đặc 
thù khác. Mọi tính năng được cài đặt bằng phần mềm đều có một chi phí 
quản lý làm giảm hiệu suất cùa các thao tác cơ bản, do đó phải cân nhắc 
giữa giá trị cùa chức năng mới và sự suy giảm hiệu suất tổng thể. Thiết kế 
và cài dặt chức năng phải được tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo hiệu suất 
hệ thống. HĐH phải tạo ra môi trường chia sẻ an toàn, sao cho các tiến trình 
không cản trở lẫn nhau. Phần mềm HĐH thường lớn và phức tạp, nhưng 
phái hoạt động chính xác và có thể bảo trì được. Các yếu tố thương mại, khả 
năng tương thích, các chuẩn mở cũng tác động mạnh mẽ lên công nghệ 
HĐH. HDH hiện đại tích hợp bộ phận quản lý tiến trình và tài nguyên, ngoài 
ra còn có bộ phận quản lý những tài nguyên khác như bộ nhớ, file và driver. 
Các bộ phận này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Các kỳ thuật triển khai HĐH 
hiện đại thưòng dựa trên một vài công nghệ cơ bản. CPU có bit chế độ xác 
định chế độ hoạt động là chế độ giám sát và chế độ người dùng. Nếu CPU 
đang ờ trong chế độ người dùng và muốn thiết lập bit chế độ để chuyển sang 
chế độ giám sát, CPU phải thực thi chi thị trap để thiết lập bit chế độ và sau 
dó rẽ nhánh tới mã HĐH. Nếu đang ở trong chế độ giám sát, CPU có thể 
chuyển sang chế độ nguời dùng mà không cần hành động đặc biệt nào. Bộ 
phận HDH thực thi trong chế độ giám sát được gọi là kemel. Một số HĐH 
hiện dại sừ dụng giao diện lời gọi hệ thống để tiến trinh người dùng có thể 
thực thi đoạn mã HĐH trong chế độ giám sát. Một số HĐH khác thiết kế 
kcrnel như những tiến trình hoạt động độc lập tương tác với tiến trình ứng 
dụng bàng cách trao đổi thông điệp.

C Â U  H Ỏ I Ô N  T Ậ P

1. Trình bày các yếu tổ tác động lên sự phát triển của HĐH.

2. Trinh bày các chức năng chính của một HĐH.

3. Trình bày các phương thức cài đặt HĐH chính.
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Chưcyng 4 
TIÉN TRÌNH

Trong những máy tính thế hệ đầu tiên, tại một thời điểm cụ thể chỉ có duy 
nhất một chương trình được phép chạy và sử dụng toàn bộ tài nguyên hệ 
thống. Các hệ thống máy tính hiện đại ngày nay, ngay cả đối với máy 
tính cá nhăn chỉ một người sử dụng, đểu cho phép tải nhiều chương trình 
vào bộ nhớ trong để thực thi đồng thời. Như vậy, cần có cơ chế đan xen 
hoạt động của các chương trình khảc nhau. Nhu cầu này dẫn đến sự 
xuất hiện khái niệm tiến trinh - là chương trình đang trong quá trình thực 
thi. Tiến trinh là đơn vị thực thi cơ sở trong hệ thống chia sẻ thời gian 
thực. Ngoài ra, HĐH phải có cơ chế cấp phát tài nguyên cho tiến trình 
theo cơ chế định trước và cơ chế cho phép tiến trình trao đổi thõng tin với 
nhau. Như vậy, dù cõng việc chính vẫn là thực thi chương trình người 
dùng, nhưng HĐH phải kiểm soát nhiều công việc khác của hệ thống. Nội 
dung của chương này trình bày về tiến trình, trạng thải của tiến trình và 
cách thức HĐH quản lý tiến trình.

4 .1 . T IẾ N  T R ÌN H  V À  T R Ạ N G  T H Á I T IÉ N  T R ÌN H

Thé nào là hoạt động của CPU? Hệ thống phân chia theo lô (batch 
system) gọi là công việc (Job), trong khi hệ thống chia sẻ theo thòd gian thực 
(time-shared system) gọi là chưomg trình người dùng (user programs) hay 
tác vụ (task/ Ngay trong hệ thống đơn nhiệm như MS-DOS và Macintosh, 
một người dùng cũng có thể chạy đồng thời vài chương trình. Thậm chí khi 
ứng dụng nào đó đang chạy, thì HĐH vẫn phải thực thi chương trình bên 
trong của mình, ở  khía cạnh nào đó, tất cả các hoạt động trên khá giống 
nhau và chủng ta gọi là tiến trình.
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4 .1 .1 . T iế n  t r ìn h

1 hông thường, tiến trình được xem là chương trình đang hoạt động. 
Quá trình thực thi tiến trinh diễn ra tuần tự (tại một thời điểm chỉ có duy 
nhất mộl chỉ thị trong tiến trình được thực hiện).
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Hinh 4.1. Tiến trinh

Chương trình khác với tiến trình: Chương trình là thực thể tĩnh (nội 
dung lìle exe, com ghi trên ổ đĩa cứng), trong khi tiến trình là thực thể động, 
với con trò chưcmg trình mô tả chi thị sẽ được thực hiện kế tiếp và các tài 
nguyên được cấp phát trong quá trình thực thi. Trong Hình 4.1, chủng ta 
thấy có ba tiến trình là Pi, Pj và Pk. Mỗi tiến trình nằm ở vị trí khác nhau 
trong bộ nhớ trong và trạng thái tiến trình biến đổi liên tục theo thời gian. 
Mặc dù hai tiến trình có thể cùng là của một chương trình (chung khối mã), 
nhưng chúng được thực thi độc lập với nhau. Bên cạnh đó, tiến trình có thể 
sinh ra nhiều tiến trình con (mục 4.2).

Bỏ nh ò  chỉnh Thanh

ữispatch*f

ĩitrìWìrứ%C

■«o“ ■...................... ... , .
•MI 1^

m ỉ Mỉ im i
mi m i ỉm ỉ
m t im t
imi Ì3m

tm r
^m* Ì3ềm

\m»
Mll íi»u

H2sati=l

(a) (b) (c)
Hình 4.2. Ba tiến trinh A, B và c  trong Bộ nhớ

(d)
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4 .1 .2 . T rạ n g  th á i t iế n  t r ìn h

Trong Hình 4.2a, ba tiến trình A, B và c lần lượt nằm ở vùng nhớ có 
địa chỉ 5000, 8000 và 12000. Như vậy, luồng thực thi của tiến trình A sẽ là 
5000, 5001, 5002,... (Hình 4.2b). Tương tự với B và c, nhưng khi xen kẽ 
hoạt động, các tiến trình A, B, c và tiến trình của HĐH sẽ diễn ra như trong 
Hình 4.3. Để có thể thiết kế HĐH, cần mô hinh hóa hành vi tiến trình.

Thời gian Chỉ thị Thời gian Chỉ thị

— Hết giờ

31 lo:
Hết g iờ  32 103

l 5000
*) 5001
3 500:
4 5003
5 5004
ổ 5005

7 iõõ
8 101
9 102
10 103
11 104
12 105
13 8000
ỈA 8001
15 800:
lỗ 8003

17 100
IS 101
19 lo :
>0 103
21 104» 105
23 12000
2A 12001

12002
20 12003

Hình 4.3.

27 12(XW
28 12005

29 100
30 101

vào/ra

33 104
w  105
35 5 0 «
36 5007
37 5008
38 5009 
3P 5010
40 50H

41 100
4: 101
43 lo :
44 103 
4Ĩ 101
46 105
47 I200Ỗ
48 12007
49 12008
50 12009
51 12010
5: i:oii

Hếf giờ

Hết giờ

Tiến trinh liên tục thay đổi trạng thái trong quá trình thực thi. Tiến trình 
có thể ở một trong các trạng thái sau:

•  Tạo mới (New): Tiến trình vừa được tạo ra.

•  Đang thực thi "(Running): Các chi thị của tiến trình lần lượt được 
thực thi.

•  Phong tỏa (Biocked): Tiến trình chờ đợi sự kiện nào đó để chạy tiếp 
(ví dụ như hoàn tất thao tác vào/ra hoặc đợi tín hiệu).

•  sẵn sàng (Ready): Chờ để được sử dụng CPU. Đã có đủ tất cả các 
tài nguyên cần thiết.

44



• Kct thúc (Exit): Hoàn tất việc thực thi.

Chú ý, tên trạng thái trên các HĐH có thể khác nhau. Tuy nhiên, 5 trạng 
thái nêu Irên xuất hiện trên mọi hệ thống. Tất nhiên, trên HĐH thực thì sổ 
lượng các trạng thái lớn hơn nhiều. Chú ý rằng, trên hệ thống có một CPU 
thi lại một thời điểm, chỉ có duy nhất một tiến trình sử dụng CPU (đang thục 
thi), trong khi các tiến trình còn lại ở trạng thái sẵn sàng hay chờ. Lược đồ 
Irạng thái được minh họa trong Hình 4.4. Với các tiến trình minh họa trong 
l ỉinh 4.3. quá trình biến đổi trạng Ihái của A, B và c được minh họa trong 
Ỉlình4.4b.

IMnVMiA

TiểntniihB

ĩUnVlnhC

OiapKher

|a|

[ i i i i l i i i i l i i i i ỉ i i i i l i i i i l i n i l i i i i ỉ m i ỉ i i i i l i m l i
I ỉ W I Ỉ J I B Ỉ i M I I 4 Í Ỉ Ì

■  ■Thycttii Q - S i i i i n í O T '  Pkon̂ lM 

|b|

Hình 4.4. Mô hình trạng thái của tiến trinh

4 .2 . T H A O  T Á C  T R Ê N  T IÉ N  T R ÌN H

HĐl ỉ cần có cơ chế tạo mới và chấm dứt hoạt động của tiến trình.

4 .2 .1 . T ạ o  m ớ l t iế n  t r ìn h

Khi tiến trình mới được đưa vào hệ thống, HĐH tạo ra cấu trúc dữ liệu 
(được trình bày ờ phần sau) để quản lý tiến trình. Đồng thời, HĐH cấp phát 
một loạt tài nguyên cần thiết cho tiến trình hoạt động (chẳng hạn bộ nhớ). 
Có bổn nguyên nhân tạo mới tiến trình:

•  Trong hệ thống lô, khi có công việc được đưa vào, hệ thống tạo một 
tiến trình để thực hiện công việc.

•  Trong hệ thống tương tác, khi người dùng đăng nhập hệ thống.

•  HĐH tạo mới tiến trình để thực hiện công việc nào đó. Ví dụ, khi 
người dùng in văn bản, HĐH tạo tiến trình thực hiện việc in. Điều
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này cho phép tiến Irình người dùng có thể ngay lập tức tiếp tục thực 
hiện công việc mà không cần quan tâm khi nào tiến trình in thực 
hiện xong.

•  Tiến trình tạo ra tiến trình con.

Việc tạo mới trong 3 phương pháp đầu "trong suốt" với người dùng. 
Phương pháp thứ 4 cho phép người dùng tạo ra các tiến trình mới một cách 
linh hoạt. Ví dụ, tiến trình phục vụ máy in có thể tạo ra các tiến trình con 
phục vụ mỗi yêu cầu in.

Thông thường, tiến trình cần lượng tài nguyên nhất định (thời gian sử 
dụng CPU, bộ nhớ, file, các Ihiết bị vào/ra) để thực hiện công việc. Khi mới 
được tạo ra, liến trình con có thể lấy tài nguyên trực tiếp từ HĐH, hoặc chi 
có thể lấy tài nguyên từ tiến Irình cha. Tiến trình cha có thể phân chia tài 
nguyên của mình cho tiến trình con, hoặc chia sẻ các tài nguyên (như file, 
bộ nhớ) với các tiến trình con. Hạn chế tiến trình con chi được sử dụng một 
phần tài nguyên của tiến trình cha, ngăn cản việc một tiến trình cố tình sinh 
ra quá nhiều tiến trình con khiến hệ thống quá tải.

Bên cạnh việc cấp phát tài nguyên, tiến trình cha có thể truyền các tham 
số khởi tạo cho tiến trình con.

Khi tiến trình sinh ra tiến trình con thì;

•  Tiến trình cha tiếp tục chạy cùng với tiến trình con.

•  Tiến trình cha chờ cho đến khi một vài hoặc tất cả các tiến trình con 
kết thúc.

Xét về khía cạnh không gian địa chỉ cũng có hai trường hợp sau;

•  Tiến Irình con là bản sao của tiến trình cha.

•  Tiến trình con tải một chương trình khác để thực hiện.

Để mô tả sự khác biệt, xét HĐH UNIX. Trong UNIX, mỗi tiến trình 
được xác định qua định danh tiến trình. Tién trình mới được tạo ra qua lời 
gọi hệ thống fork(). Không gian tiến trình con là bản sao của không gian tiến 
trình cha. Cơ chế này cho phép tiến trình cha có thể trao đổi dễ dàng với tiến 
trình con. Cả hai tiến trình cha và con tiếp tục thực thi chỉ thị đứng ngay sau 
fork(). Tuy nhiên, với tiến trình con, giá trị trả về của fork() là 0, còn với tiến 
trình cha, giá trị trả về là định danh tiến trình con. Lời gọi hệ thống execveO
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thường được gọi ngay sau fork{) để thay thế không gian bộ nhớ bàng một 
chưtmg trình mới, tức là tải một nie nhị phân mới vào bộ nhớ (xóa bò nội 
dung bộ nhớ cùa chương trình gọi execveO và sau đó thực thi chưong trình 
mới được lải). Tiến trình cha có thể tạo nhiều tiến trình con khác, hoặc 
không làm gì khi các tiến trinh con đang thực thi, hoặc có thể sử dụng lời 
gọi wait() để tự loại khỏi hàng đợi sẵn sàng cho đến khi tiến trình con 
kếl thúc.

4 .2 .2 . K ế t th ú c  t iế n  t r ìn h

Có nhiều nguyên nhân kết thúc tiến trình:

1. Tiến trình kết thúc khi thực hiện xong chỉ thị cuối cùng và yêu cầu 
HDlỉ loại bỏ qua lời gọi hệ thống exit(). Lúc này tiến trình con có thể trả dự 
liệu cho tiến trình cha. Tất cả các tài nguyên của tiến trình, bao gồm tài 
nguyên vật lý và bộ nhó’ ảo, các file đang mở, các bộ đệm vào/ra sẽ được 
HDH thu hồi.

2. Tiến trình có thế bị một tiến trình khác chấm dứt qua lời gọi hệ thống 
phù hợp (chẳng hạn abort). Thường chỉ tiến trình cha mới được quyền thực 
hiện lời gọi này đề chấm dứt hoạt động của tiến trình con (nếu không thì 
người dùng có thể kết thúc công việc của người khác). Chú ý, tiến trình cha 
cần phải biết được định danh của các tiến trình con. Chính vì thế, khi tạo ra 
một liến trình mới, hệ thống trả định danh tiến trình con cho tiến trình cha.

Tiến trình cha có thể kết thúc một tiến trình con vì các lý do sau đây:

• Tiến trình con chiếm dụng nhiều tài nguyên, vượt quá số lượng được 
cấp phát.

• Nhiệm vụ của tiến trình con không còn cần thiết nữa.

• Tiến trình cha kết thúc và HĐH không cho phép tiến trình con của 
nó chạy tiếp.

1'rong trường hợp đầu, tiến trình cha cần có cơ chế xác định trạng thái 
cùa tiến trình con. Nhiều hệ thống, ví dụ như HĐH VMS không cho phép 
tiến trình con tồn tại nếu tiến trinh cha đã kết thúc. Trong những hộ thống 
này, nếu tiến trình kết thúc (một cách bình thường hay bất thường), thì tất cả 
các tiến trinh con phải được kết thúc. Hiện tượng này được gọi là kết thúc 
dạng tháp và được HĐH tự động thực hiện.
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3. Tiến trình đòi hỏi lượng bộ nhớ quá lớn mà hộ thống không đáp 
ứng được.

4. Tiến trình truy cập tới các vùng bộ nhớ bị cấm.

5. Tiến trình sử dụng tài nguyên không hợp lệ.

6. Tiến trình bị lồi vào/ra, chẳng hạn đọc một dĩa mềm hỏng.

Để hình dung việc bắt đầu và kết thúc của tiến trình, xét HĐH UNIX, 
ĩrong UNIX, tiến trình có thể kết thúc bằng cách gọi exit và tiến trình cha 
có thể chờ sự kiện này bằng lời gọi hệ thống wait. wait{) trả về cho tiến trình 
cha định danh của tiến trình con đã kết thúc. Nếu tiến trình cha kết thúc thì 
tất cả tiến trình con cũng bị HĐH chấm dứt. Nếu không có tiến trình cha, 
UNIX không biết phải báo trạng thái hoạt động của tiến trình con cho tiến 
trình nào.

4.3 . M Ô  T Ả  T IÉ N  T R ÌN H

HĐH quản lý tài nguyên hệ thống (bộ nhớ, CPU, thiết bị vào/ra,...) và 
cấp phát khi tiến trình yêu cầu. Ví dụ, hệ thống đa chương trình trên Hình 4.5, 
P) đang thực thi và nắm quyền kiểm soát hai thiết bị vào/ra; ?2  nằm trong bộ 
nhớ nhưng ở chế độ phong tỏa vi đợi một thiết bị vào/ra đã được cấp phát 
cho Pi; Pn đang ở  trạng thái treo vì bị chuyển ra ổ đĩa cứng, vấn đề đặt ra ở 

đây là làm thế nào để HĐH quản lý được các tiến trình cũng nhu tài nguyên 
đã được cấp phát?

Hinh 4.5. Tiến trinh và tâi nguyên

4 .3 .1 . K h ố i đ iề u  k h iể n  t iế n  t r ìn h  (P C B )

Để nắm được thông tin về đối tượng mình quản lý, HĐH thường tạo ra 
các bảng ghi trạng thái hiện thời về từng đối tượng. Ý tường này được minh 
họa trong Hình 4.6. HĐH thường có 4 bảng để quản lý bộ nhớ, thiết bị, file
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và tiến trinh. Bảng quản lý bộ nhớ ghi thông tin về bộ nhớ cấp phát cho tiến  

trinh, các thuộc tính bảo vệ của vòing bộ nhớ (trình bày ữong Chương 8 và 9). 
Bảng vào/ra chứa thông tin về thiết bị. Chẳng hạn, thiết bị còn rồi hay đã 
cấp phát cho tiến trình nào. Nếu đang thực hiện một thao tác vào/ra thì HĐH 
cần xác dịnh trạng thái của thao tác. Bảng file cung cấp các thông tin về vỊ 
trí cùa file trên ổ đĩa cứng. Cuối cùng là bảng theo dõi tất cả các tiến trình. 
Bốn bảng này có  quan hệ chặt chẽ với nhau.

Bộ nhã

rii6
Ttin trinh

BểAQbònM'

L _ , BÃnome

ĩUnlrìnhl
TUnirir̂ iỉ
TUitvtnAỈ

-néntriMi

[a|

HỊnh ảnh 
tiôn írlnh

Ttén
trinh

1

Hinh ánh 
tiốn trinh

Ttốn
trinh

n

Con trò Trang thái 
tỉen trình

ĐỊnh danh tiín trinh
Thanh ọhi PC

Các gli tr] thanh ghl
Các gliM hạn bộ nhớ

Danh sách các flle tiin ưinh mỏ’

(b)

Hình 4.6. Các bảng quản lý trong HĐH

Tién trinh được HĐH kiểm soát thông qua khối điều khiển tiến trình 
(Process Control Block -  PCB). Khối này chứa các thông tin liên quan đến 
tiến trinh sau đây:

• Trạng thái tiến trình (Process State): Có thể là tạo mới, sẵn sàng, 
đang chạy, phong tỏa hay kết thúc.

• Con trỏ chương trình (program couter): Chứa địa chi của chi thị 
sẽ được thực thi kế tiếp.

• Các thanh ghi CPU (CPU register): số lượng các thanh ghi phụ 
thuộc vào kiến trúc máy tính. Các thanh ghi này có thể cho phép 
người dùng truy cập (thanh ghi tích lũy, thanh ghi chi myc, thanh ghi 
ngăn xếp, các thanh ghi đa chức năng, thanh ghi trạng thái hay còn 
gọi là thanh ghi cờ) cùng các thanh ghi đặc biệt dùng cho quá trình 
kiểm soát cùa HĐH.
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• Thông tin về điều phối CPU: Quyền ưu tiên của tiến trình, con trỏ 
đến hàng đợi điều phối và các tham số điều phối khác.

• Thông tin quản lý bộ nhớ: Giá trị thanh ghi cơ sở và thanh ghi giới 
hạn; bảng trang, bảng đoạn. Thông tin này phụ thuộc vào hệ thông 
quản lý bộ nhớ (xem Chương 9).

• Trạng thái vào/ra: Danh sách các thiết bị vào/ra tiến trình đang sử 
dụng, danh sách các file đang mở.

4 .3 .2 . Đ iề u  p h ố i t iế n  tr ìn h

Mục tiêu đa nhiệm là tận dụng tối đa CPU bàng cách cho phép nhiều 
tiến trình chạy đồng thời. Trên hệ thống có một CPU, hai tiến trình không 
thể thực thi cùng lúc. Nếu có nhiều tiến trình thì các tiến trình phải đợi đến 
khi CPU rỗi. Như vậy, có hai vấn đề được đặt ra: Khi nào chuyển quyền sử 
dụng CPU của tiến trình (gọi tắt là chuyển quyền) và HĐH cần thực hiện 
công việc gì?

uahMcMr p ce , PCB,
Hầngdợl 
sỉn Kẻng

Hàngdợi 
ổ đìa 
cứng

H ànqâọi
Mmaphor*

Hèng
thUt b|

H*ng đọi
thl4t bi

(a) Các hàng dọi (b) Đièu phổi tién trình

Hình 4.7. Các hàng đợi và việc điều phối

Ngay khi tạo ra, tiến trình được đặt vào hàng đợi công việc (job queue). 
Hàng đợi này chứa tất cả các tiến trình trong hệ thống. Những tiến trình đã 
nằm trong bộ nhớ và sẵn sàng sử dụng CPU được đặt trong hàng đợi sẵn 
sàng. Hàng đợi này thường được cài đặt dưới dạng danh sách liên kết. 
Header của hàng đợi chứa hai con trỏ, trỏ đến phần tử PCB đầu và PCB cuối
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danh sách. PCB có trường con trò, trỏ đến tiến trình kế tiếp trong hàng đợi. 
'í rong hệ thống có thể có nhiều hàng đợi. Khi chiếm dụng CPU, tiến trình 
thực thi trong một khoảng thời gian nào đó trước khi kết thúc hoặc tạm dừng 
(do rất nhiều nguyên nhân như đợi một sự kiện cụ thể, đợi yêu cầu vào/ra, 
cố tinh truy cập vào vùng nhớ không được phép,...). Trường hợp yêu cầu 
vào/ra, tiến trình có thể phải đợi thao tác trên thiết bị hoàn thành. Khi hệ 
thống có nhiều tiến trình, thiết bị có thể trong trạng thái bận do phải phục vụ 
nhiều yêu cầu. Do đó, tiến trình buộc phải chờ cho đến khi thiết bị rỗi. Danh 
sách các tiến Irình chờ đợi thiết bị vào/ra gọi là hàng đợi thiết bị. Mồi thiết 
bị có  hàng đợi riêng (H ình 4 .7a).

Trong điều phổi tiến trình, sơ đồ hàng đợi là kỳ thuật biểu diễn thông 
dụng (Hình 4.7b). ở  đây ta thấy có hai loại hàng đợi là hàng đợi sẵn sàng và 
các hàng đợi thiết bị.

Tiến trình mới sẽ được đặt vào hàng đợi sằn sàng. Tiến trinh sẽ chờ đợi 
cho đến khi được quyền sử dụng CPU. Khi đang thực thi, nếu phải đợi một 
sự kiện nào đó, tiến trình chuyển sang hàng đợi ứng với sự kiện tương ứng. 
Các sự kiện có thể xảy ra là;

• Tiến trình yêu cầu thực hiện vào/ra.

• Tiến trình có thể tạo ra các tiến trình con và chờ cho đến khi tiến 
trình con kết thúc.

• Tiến trinh có thể bị chiếm đoạt quyền sử dụng CPU (chẳng hạn do 
ngắt). Sau đó tiến trình được đưa trở iại hàng đợi sẵn sàng.

Trong hai tmờng hợp đầu, tiến trình chuyển từ trạng thái đang thực thi 
sang trạng thái phong tỏa, sau đó lại quay trở lại trạng thái sẵn sàng. Tiến 
trình tiếp tục chuyển trạng thái một cách tuần hoàn như vậy cho đến khi kết 
thúc. Lúc này tiến trình sẽ bị xóa khòi tất cả các hàng đợi và PCB của tiến 
trình cũng như mọi tài nguyên được cấp phát bị HĐH thu hồi.

4 .3 .3 . B ộ  đ iề u  p h ố i

Tiến trình dịch chuyển giữa các hàng đợi trong suốt thời gian sử dụng 
cùa minh. HĐH có nhiệm vụ di chuyển tiến trình giữa các hàng đợi. Công 
việc này được thực hiện bởi bộ điều phối. Trong hệ thống lô, số lượng các 
tiến trinh từ bên ngoài đưa vào hệ thống thường nhiều hơn số lượng các tiến 
trình có thể thực thi ngay lập tức. Các tiến trình này được luu ở đâu đó
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(thường là ổ đĩa) để thực thi sau. Bộ điều phối dài hạn lựa chọn các tiến 
trình từ nhóm này để tải vào bộ nhớ. Bộ điều phối ngẳn hạn cấp phát CPU 
cho một tiến trình nào đó sẵn sàng thực thi đã nàm trong bộ nhớ.

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai bộ điều phối trên là tần suất hoạt động. 
Bộ điều phối ngắn hạn chọn một tiến trình nắm quyền điều khiển CPU. Một 
tiến trình có thể chạy trong vài mili giây (ms) trước khi tạm dừng đợi yêu 
cầu vào/ra hoàn thành. Thường thì trong 1 OOms, bộ điều phối ngắn hạn chạy 
một lần. Vì chạy giữa hai lần thực thi, nên bộ điều phối ngắn hạn cần phải 
chạy cực nhanh. Nếu mồi lần mất lOms để quyết định xem tiến trình nào 

được chạy tiếp trong khoảng 1 OOms tiếp theo thì khi đó 10/( 100 + 10) w 9% 
CPU bị lãng phí cho công việc điều phối tiến trình. Tần suất chạy cùa bộ 
điều phối dài hạn thấp hơn nhiều, có thể khoảng thời gian giữa hai lần tạo 
mới hai tiến trình kế tiếp là một vài phút. Bộ điều phổi dài hạn phải kiểm 
soát số lượng các tiến trình nằm trong bộ nhớ. Nếu số lượng này ổn định thì 
trung bình số lượng tiến trình được tạo mới xấp xỉ số lượng tiến trình rời 
khỏi hệ thống. Nhu vậy, bộ điều phối dài hạn được gọi chỉ khi có tiến trình 
kết thúc. Vì khoảng thời gian giữa hai lần chạy là khá dài nên bộ điều phối 
dài hạn có nhiều thời gian lựa chọn tiến trình nào được tải vào bộ nhớ.

Bộ điều phối dài hạn có vai trò quan trọng. Thuòfng tiến trình có đặc 
điểm hướng vào/ra hoặc hướng tính toán. Tiến trình hướng vào/ra thường 
tốn thời gian thực hiện vào/ra hom thời gian tính toán trên CPU. Ngược lại, 
tiến trình hướng tính toán có ít yêu cầu vào/ra mà phần lớn thời gian sử 
dụng CPU. Một điều quan trọng là bộ điều phối dài hạn phải chọn một 
nhóm hỗn họp các tiến trình hướng vào/ra và hướng tính toán. Hệ thống chi 
đạt được hiệu suất cao nhất khi có sự kết hợp giữa các tiến trình hướng 
vào/ra và các tiến trình hướng tính toán.

Một vài hệ thống có thể không có bộ điều phối dài hạn, ví dụ, hệ thống 
chia sè thời gian thực. Sự ổn định của những hệ thống này phụ thuộc vào 
khả năng của phần cứng hoặc sự tự điều chinh của ngưòd dùng. Nếu hiệu 
suất hệ thống giảm đến mức quá thấp, cách giải quyết đơn giản là một vài 
người dùng thoát khỏi hệ thống.

Một số HĐH chia sẻ thời gian thực có thể có thêm một bộ điều phối 
trung gian, gọi là bộ điều phối trung hạn, có nhiệm vụ chuyển bớt các tiến 
trình trong bộ nhớ ra ổ đĩa cứng để giảm mức đa chương trình. Sau đó, tiến

52



trình có thể được đưa trở lại bộ nhớ để khôi phục việc thực thi. Phương pháp 
này gọi là sự hoán chuyển  và sẽ được trình bày trong C hư ơng 11.

4 .3 .4 . C h u y ể n  n g ữ  c ả n h

Muổn chuyển đổi quyền sử dụng CPU giữa các tiến trình thì phải luxí 
lại trạng thái tiến trình cũ và nạp lại trạng thái tiến trình mới. Quá trình này 
được gọi là chuyển ngữ cảnh (context svvitch). Thời gian thực hiện chuyển 
ngữ cảnh hoàn toàn lãng phí, vì hệ thống không làm công việc hữu ích. Tốc 
độ chuyển ngữ cảnh phụ thuộc vào thông số của từng máy tính như: tốc độ 
bộ nhớ, số lượng các thanh ghi phải lưu giữ và liệu máy tính có các chì thị 
dặc biệt hỗ trợ chuyển ngữ cảnh (chẳng hạn, có chi thị để nạp và luu tất cả 
các thanh ghi cùng một lúc) hay không. Thưòmg tốc độ này nằm trong 
khoảng từ 1 đển lOOOms.

rhời gian chuyển ngữ cảnli phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ phần cứng. Ví 
dụ, một số bộ vi xử lý như DECSYSTEM-20 có nhiều lập hợp các thanh 
ghi. Chuyển ngữ cảnh đơn giàn chi là chuyển con trỏ đến tập hợp các thanh 
ghi hiện thời, rất nhiên, nếu số lượng các tiến trình lớn hơn số tập các thanh 
ghi thì hệ thống cũng phải luxi trữ giá trị cùa thanh ghi lên bộ nhớ giống như 
trên. HĐH càng phức tạp thì công việc chuyển ngữ cảnh càng nhiều. Trong 
Chương 9 (Quản lý bộ nhớ) ta thấy có thể phải di chuyển khá nhiều dữ liệu 
trong mồi lần chuyển ngữ cảnh. Ví dụ, không gian bộ nhớ của tiến trình hiện 
tại cần phải được lưu giữ cũng như phải chuẩn bị không gian bộ nhớ cho 
tiến trình tiếp theo. Cách thức lưu giữ không gian này phụ thuộc vào phương 
thức quản lý bộ nhớ của HĐH. Nói chung, chuyển ngữ cảnh là "nút cổ chai", 
làm giảm đáng kể hiệu suất hệ thống, nên người ta hay sử dụng các luồng.

4 .4 . L U Ồ N G

1'rong các HĐH trước đây, tiến trình được cấp phát lưọmg tài nguyên và 
bộ nhớ riêng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc sử dụng chung tài 
nguyên giữa các tiến trình hoạt động đồng thời lại có nhiều ưu điểm hơn, ví 
dụ, chương trình Web server có thể phục vụ đồng thời nhiều yêu cầu khác 
nhau. Điều này cũng tương tự lời gọi hệ thống fork() tạo ra một luồng 
chương trình mới, tức là có con trỏ chưomg trình mới, nhưng thực thi công 
việc trên cùng một không gian địa chỉ.
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m a in (  ) {
c ò m p u le P I ( " p i . t x r ) ;
P r ín t C la s s L is t ( * 'd is t . le x r } ;

)

m a ln ( )  {
C r e a t e T h r e a d ( C o m p u t e P I( " p i.t x t " } > ;
C r e a t e T h r e a d ( P r in t C lđ s & L is t ( " c lis t .t e x t " } ) ;

)

Thời gỉao

Hình 4.8. ưu điẻm của luồng

Xét chương trình được viết bằng ngôn ngữ c trong Hình 4.8a, chương 
trình có hai hàm, ComputePl sẽ tính giá trị số 71 và viết vào lìle pi.txt, 
PrintClassList in danh sách lóp từ file clist.txt. Vì 71 là giá trị vô hạn, nên 
ComputePI chạy vô tận, và như thế PrintClassList sẽ không bao giờ được 
dùng. Tuy nhiên, nếu cải tiến chương trình như trong Hình 4.8b, chương 
trình sẽ có hai thread chạy đồng thời, thread thứ nhất chạy ComputePl và 
thread thứ hai chạy PrintClassList. Hai hàm này luân phiên nhau sử dụng 
CPU như trong Hình 4.8c, do đó hàm thứ 2 không bị trì hoãn vĩnh viễn. Qua 
ví dụ trên, chúng ta thấy khái niệm luồng có rất nhiều UTJ điểm, nên phần lớn 
các HĐH hiện đại đều cài đặt công nghệ luồng.

Cẩu trúc luồng:

Luồng đôi khi được gọi là liểu trình (Light Weight Process), là đơn vị 
cơ sở trong việc sử dụng CPU, bao gồm con trỏ chương trình, tập các thanh 
ghi và ngăn xếp. Luồng cùng chia sẻ đoạn mã chương trình, dữ liệu và một 
số tài nguyên. Các luồng hợp tác với nhau để thực hiện một tác vụ. Trong 
mô hình này, tiến trình theo định nghĩa trước tương đương với tác vụ duợc 
thực thi bởi một luồng duy nhất. Tác vụ không có luồng sẽ không thể hoạt 
động và luồng phải nằm trong duy nhất một tác vụ nào đó. Các luồng luân 
phiên nhau sử dụng CPU và chi phí việc tạo luồng mới thấp hơn rất nhiều so 
với việc tạo mới tiến trình. Mặc dù chuyển ngữ cảnh giữa các luồng vẫn yêu 
cầu thay đổi tập các thanh ghi, nhưng không cần gọi chức năng quản lý bộ 
nhớ. Một số hệ thống triển khai công nghệ luồng thông qua thư viện mức 
người dùng thay vì sử dụng lời gọi hệ thống, bởi vậy việc chuyển ngữ cành 
luồng không cần gọi đến HĐH hay làm gián đoạn kemel. Chuyển ngữ cành 
giữa luồng ở mức người dùng diễn ra rất nhanh và không cần sự can thiệp 
của HĐH, điều này giúp rút ngẩn tốc độ thực hiện công việc. Do vậy, đây là 
giải pháp hợp lý khi phải xây dựng chương trình cần phục vụ nhiều yêu cầu
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cùng lúc. Tuy nhiên, luồng ở mức người dùng có một sổ mặt hạn chế. Trong 
trường hợp phần nhân (kemel) là một luồng duy nhất, thì khi bất kỳ luồng ở 
mức người dùng thực hiện lời gọi hệ thống sẽ khiến toàn bộ tác vụ phải đợi 
dến khi lời gợi hệ ihống trà lại kết quả.

Chúng ta so sánh mô hình luồng với mô hình tiến trình. Đối vóã đa tiến 
trình Ihì các tiến trình hoạt động độc lập với nhau, mỗi tiến trình có con trỏ 
chương trình, hệ thống ngăn xếp và không gian địa chỉ riêng. Kiểu tồ chức 
này có lợi khi công việc tiến trình thực hiện độc lập với nhau. Ví dụ, đối với 
hệ thống có một CPU, tiến trình file server sẽ bị dừng hoạt động (trạng thái 
phong tỏa) khi đang đợi đọc ổ đĩa. Hiệu suất hệ thống sẽ được cải thiện nếu 
các tiến trình file server khác vẫn có thể làm việc trong khi tiến trình kia bị 
phong tóa vì các tiến trình này có cùng chương trình.

Xét trên nhiều mặt, hoạt động cùa luồng giống tiến trình. Luồng có thể 
ớ một trong các trạng thái như sẵn sàng, phong tỏa, thực thi hoặc kết thúc. 
Giống tiến trình, các luồng cùng nhau chia sẻ CPU và tại một thời điểm chi 
niột luồng duy nhất được quyền thục thi. Luồng trong một tiến trình được 
thực thi tuần tự và mồi luồng có ngăn xếp, con trỏ đếm chương trình riêng. 
Luồng cũng có thể tạo ra luồng con, có thể bị phong tỏa và tạm dừng do đợi 
thực hiện thao tác vào/ra; trong khi một luồng đang ở trạng thái phong tỏa 
thi các luồng khác được phép thực thi. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là 
các luồng có quan hệ với nhau. Vì luồng có thể truy cập đến bất kỳ địa chỉ 
nào trong không gian địa chi tiến trình, nên có thể đọc hay viết vào ngăn xếp 
cùa luồng khác. Do đó, không có cơ chế bảo vệ ngăn cách giữa các luồng và 
thực sự cơ chế này cũng không cần thiết.

Bây giờ quay lại ví dụ tiến trinh file server bị phong tỏa trong mô hình 
tiến irinh, Trong trường hợp này, không tiến trình phục vụ nào khác được 
thực thi cho đến khi tiến trình trên được giải tòa. Ngược lại, nếu tác vụ có 
nhiều luồng khác nhau, thì khi một luồng phục vụ bị phong tỏa thì ngay lập 
tức luồng thứ hai thực hiện cùng một nhiệm vụ có thể được khởi động để 
thực thi. Trong ứng dụng này, việc kết hợp nhiều luồng thực hiện cùng một 
công việc làm tăng thông lượng cũng như hiệu suất hệ thống. Các ứng dụng 
khác, chẳng hạn bài toán sản xuất -  tiêu thụ cài đặt bàng cách chia sẻ bộ 
đệm cũng có thể tận dụng ưu điểm luồng. Thành phần sản xuất hay tiêu thụ 
có thể là các luồng của cùng một tiến trình. Khi đó chi phí phụ trội cho việc 
chuyền ngữ cảnh được giảm thiểu và hiệu suất hệ thống được nâng cao.
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Dể minh họa ưu điổm sự thực thi đồng thời trong mô hình luồng, giả sử 
cần phải viết file server trong hệ thống không hồ trợ luồng, khi đó server 
phải hoàn thành xong một yêu cầu nào đó rồi mới có thể phục vụ yêu cầu kế 
tiếp. Nếu như yêu cầu thứ nhất phải đợi để đọc ổ đĩa cứng thì CPU hoàn 
toàn lãng phí trong khoảng thời gian này. Vì vậy, số yêu cầu thực hiện trung 
bình tính trong 1 giây sẽ ít hơn rất nhiều so với trường hợp đa luồng xừ lý 
song song. Nếu không có công nghệ luồng, người thiết kế hệ thống phải tìm 
cách giảm thiểu việc suy giảm hiệu suất bằng cách bẳt chước cấu trúc hoạt 
động song song của hệ thống luồng thông qua việc sử dụng các tiến trình 
truyền thống. Khi đó cấu trúc của chương trình tuần tự trở nên phức tạp.

i i ! í

(a) Luồng ớ mức người dùng (b) Luồng ỏ> mức nhản (c) Giái pháp kết hợp

Hình 4.9. Luồng ờ các mức khác nhau

Có nhiều kiểu luồng khác nhau như luồng có thể được kemel hỗ trợ 
(HĐH Mach và OS/2). HĐH cung cấp các lời gọi hệ thống cho luồng tương 
tự lời gọi hệ thống thao tác trên tiến trình (Hình 4.9b). Một phương pháp 
khác là luồng hỗ trợ ở mức người dùng, thông qua lời gọi các hàm thư viện 
(Project Andrew cùa CMU) (Hình 4.9a). Luồng ở mức người dùng không 
liên quan đén kemel, do đó chuyển ngữ cành sẽ nhanh hon nhiều so với hệ 
thống luồng do kemel hồ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ lòd gọi nào tới HĐH sẽ 
khiến toàn bộ các luồng của cùng tiến trình phải đợi vì kemel chi điều phổi 
tiến trình (kemel không biết khái niệm luồng) và tiến trình trong trạng thái 
đợi không được cấp phát CPU. Điều phối có thể không công bằng. Xét hai 
tiến trình a và b: a có 1 và b có 100 luồng. Vì mỗi tiến trình cùng nhận được 
một lượng tử thòd gian như nhau, nên luồng của tiến trinh a sẽ chạy nhanh 
hơn luồng của tiến trình b 100 lần. Đối với hệ thống mà kemel hỗ trợ luồng, 
việc chuyển ngữ cảnh giữa các luồng tốn thời gian hom vì chính kemel phải 
thực hiện việc chuyển ngữ cảnh (thông qua ngắt). Tuy nhiên, các luồng
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được thực hiện một cách độc lập, nên thời gian tiến trình b nhận được bàng 
100 lần thời gian mà tiến trình a nhận được. Không những thế, tiến trình b 
có thể đồng thời gọi 100 lời gọi hệ thống, nhiều hơn rất nhiều so với trường 
hợp chính tiến trình này chạy trên hệ thống hồ trợ luồng ở mức người dùng.

1 rong một số hệ thống (HĐH Solaris 2), người ta cài đặt cả hai cơ chế 
hồ trợ luồng dể nâng cao hiệu suất (Hình 4.9c).

4.5 . C À I Đ Ặ T  H Ệ  Đ IÈ U  H À N H

1 ỉoạl động cùa HĐH giống hoạt động của bất kỳ phần mềm nào khác, 
tức là một chương trình nào đó chạy trên CPU, vậy HĐH cũng phải chia sẻ 
quyền sử dụng CPU với các tiến trình khác. Tuy nhiên, HĐH là một tập họp 
các tiến trinh hay là một tiến trình? Hình 4.10 minh họa các phương pháp cài 
đăt IIĐII.

(a>
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P l P l p «

G S Õ 5 " Õ T
•  •  • w

M B éam

(c) Pr«eesft 5wìIcUbs FvACtỉ«iu

Vmrrnmk

KtnteÌSUKk

íoairvl 
Mtrk

V ù n g  n h ở  

c h u n g

(d )

Hình 4.10. Các phương pháp cài đặt HĐH

Kernel không là tiến trình nào cả

Kemel HĐH nằm ngoài tất cà tiến trình, có vùng nhớ và ngăn xếp riêng 
(Hình 4.1 Oa). Khi tiến trình đang hoạt động bị ngắt hoặc gọi lời gọi hệ 
thống, kemel luxỉ lại trạng thái tiến trình và nắm lại quyền sử dụng CPU.
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HDH sẽ thực hiện các chức năng cần thiết, rồi sau đó khôi phục hoại 
động của tiến trình bị ngắt. Khái niệm tiến trình chỉ áp dụng với chương 
trình người dùng. Mã HĐH được thực thi riêng biệt khi CPU trong ohế dộ 
giám sát.

HĐH thực thi trong tiến trình người dùng

Một phưong pháp được áp dụng phổ biến trong các HĐH trên dòng 
máy tính nhỏ hoặc siêu nhỏ là thực thi tất cả phần mềm của HDH trong ngữ 
cánh tiến trình người dùng. HĐH bao gồm các thường trình, được người sử 
dụng gọi nhằm thực hiện công việc nào đó. Thường trình này vẫn chạy 
trong không gian bộ nhớ của tiến trình người dùng như minh họa trong Hình 
4.10b.
Hình 4.10d minh họa cấu trúc của tiến trình trong phương pháp này. Bên 
cạnh vùng mã và dữ liệu thông thường, tiến trình có vùng nhớ chung là nơi 
đặt đoạn mã ihuộc HĐH. Các đoạn mã này được sử dụng chung giữa nhiều 
tiến trình trong hệ thống.

Khi xuất hiện ngất hay tiến trình gọi lời gọi hệ thống, CPU chuyển sang 
chế độ giám sát và quyền điều khiển được chuyển cho đoạn mã cùa HDM. 
K.hi đó, ngừ cành cùa tiến trình được lưu lại và chuyển sang ngữ cảnh cùa 
chương trình HĐH. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn xảy ra trong tiến trinh 
người sử dụng. Tức là có chuyển ngừ cảnh, nhưng không chuyển chương 
trinh. Nếu sau khi hoàn thành công việc, HĐH thấy cần khôi phục tiến trình 
vừa bị phong tỏa thì HĐH chi cần chuyển ngữ cảnh sang tiến trình đó. Sau 
khi liến trình bị tạm thòả phong tỏa để đợi một dịch vụ cùa HĐH, tiến trình 

có thể nhanh chóng được khôi phục mà không cần 2 lần chuyển ngữ cành, 

Nếu HĐH muốn cho tiến trình khác chạy, thì HĐH chuyển quyền điều khiển 
cho bộ phận điều phối để lựa chọn cấp phát CPU cho một tiến trình khác. 
Hệ thống hoạt động ổn định và chính xác vì đoạn mã thực hiện những việc 
trên không phải đoạn mã ngưòd dùng mà là đoạn mã HĐH. Vì có bit chế độ, 
nên chương trình người dùng không thể can thiệp vào chương trình của 
HĐH ngay cả khi chương trình HĐH thực thi trong không gian bộ nhớ 
người sử dụng. Điểm chú ý ở đây là phân biệt tiến trình và chương trình. 
Tiến trình sẽ chạy hai loại chuơng trình, chương trình người dùng và
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chương trình HDII. Chuơng trình lỉĐH thực thi trong tất cà các tiến trình 
dcu giống nhau.

IIĐH dựa trên tiến trình 
•

l^hương pháp thứ 3 được minh họa trên Hình 4.10c. HĐH được triển 
khai thông qua một nhóm các tiến trình hệ thống, các tiến trình hộ thống này 
cài dặt các chức năng HDH cơ sở và thực thi trong chế độ giám sát. ưu  
diêm của phương pháp này chính là tính module, khiến các thành phần của 
HDll  có giao diện tường minh với nhau.

^  Vi nhân (Microkerneỉ)

Phương pháp này được áp dụng trong Windows NT. Microkemel là 
một hạt nhân (rất nhỏ) cùa HĐH, chỉ cung cấp các chức năng cơ sở nhất (lời 
gọi hộ thống). Các dịch vụ khác (do kernel cung cấp) được những chương 
trình (gọi là server) thực thi trong không gian người sử dụng. Ví dụ, 
Microkernel cung cấp dịch vụ quản lý không gian địa chỉ, quản lý luồng, 
truyền thông liên tiến trình, nhưng không cung cấp các dịch vụ như kết nối 
mạng hay hiển thị thông tin trên màn hình, ưu điểm của giải pháp này là khi 
thêm một dịch vụ mới không cần phải thay đổi kernel. Tính an ninh cùa hệ 
thống được tăng cường vì phần lớn các thao tác thực thi ở chế dộ người 
dùng chứ không phải trong chế độ giám sát.

4.6 . N H Ậ N  X É T

riển Irình là chương trình trong giai đoạn thực thi. Trong quá trình thực 
thi, tiến trình trải qua nhiều trạng thái. Tại mồi thời điểm, trạng thái là hoạt 
động cụ thể cùa tiến trình như tạo mới, sẵn sàng, tlỊực thi, phong tỏa, kết 
thúc. HĐH quản lý tiến trình qua khối điều khiển tiến trình (PCB). Tiến 
trình khi không thực thi được đặt trong hàng đợi nào đấy. Có hai loại hàng 
đợi chính trong HĐH là hàng đợi vào/ra và hàng đợi sẵn sàng. Hàng đợi sẵn 
sàng chứa những tiến trình sẵn sàng thực thi và đang chờ đến lượt sử dụng 
CPU. Bộ điều phối dài hạn lựa chọn nhóm tiến trình được quyền thực thi. 
Bộ điều phối ngắn hạn chọn một tiến trình nằm trong hàng đợi sẵn sàng để 
thực thi. Các tiến trình trong hệ thống có thể được thực hiện một cách đồng 
thời và do đó có thể chia sẻ thông tin, tăng tốc độ tính toán, cô lập các thành 
phần. Để thực hiện được đồng thời, hệ thống cần có cơ chế tạo mới và xóa
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bỏ tiến trình. Luồng -  đơn vị cơ bản được quyền sừ dụng CPU dùng chung 
phần mã, phần dữ liệu và một sổ tài nguyên hệ thống khác với những ^uồng 
ngang hàng, trong cùng một tiến trình (hay tác vụ).

C Â U  H Ỏ I Ô N T Ậ P
■

1. Định nghĩa tiến trình và trạng thái tiến trình.

2. Xác định các thành phần chính của khối điều khiển tiến trình.

3. Trình bày nhiệm vụ của bộ điều phối tiến trình.
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ChLHcyng 5 
ĐIỀU PHỐI TIẾN TRÌNH

Điểu phối tiến trình là lập kế hoạch cấp phát quyền sử dụng CPU. Mục 
đích sử dụng máy tinh quyết định chinh sách điều phối. Chú ý phân biệt 
cơ ché quyết định cách thức cấp phát CPU với chính sách xác định thứ 
tự "được sử dụng CPU" của tiến trình. Chương này trình bày cơ chế điểu 
phối và hai lớp chính sách: độc quyền sử dụng (nonpreemptive) và không 
độc quyền sử dụng (preemptive). Thuật toàn độc quyển cho phép tiến 
trình chiếm dụng CPU cho tới khi hoàn thành công việc. Trong thuật toán 
không độc quyển, tiến trình chì được sử dụng CPU trong một khoảng thời 
gian và khi hết thời gian, bộ điều phối chuyển quyển sử dụng CPU sang 
cho tiến trình khác cho dù tiến trình đang chạy chưa hoàn thành công 
việc. Chúng ta sẽ trình bày một số cơ chế được sử dụng trong cấc HĐH 
hiện đại cũng như phương thức cài đặt chúng.

5 .1 .C Ơ C H É Đ IÈ U  PHỐ I

'I rong HĐH đa chương trình, nhiều tiến trình được tải vào bộ nhớ trong 
và cùng nhau chia sẻ CPU. Do vậy, cần phương thức để HĐH cùng các tiến 
trinh ứng dụng chia sẻ CPU. Ngoài ra, thời gian thực hiện vào/ra lớn hon 
nhiều thời gian tiến trình sử dụng CPU, do đó trong hệ thống đa chương 
trình, tiến trình thực hiện vào/ra nên nhường quyền sử dụng CPU cho tiến 
trình khác. Cơ chế điều phối là bộ phận của bộ quản lý tiến trình, chịu trách 
nhiệm loại bỏ tiến trình đang chiếm giữ CPU và sau đó lựa chọn theo chính 
sách định trước một tiến trình nào đó trong trạng thái sẵn sàng để thực thi.

5 .1 .1 . B ộ  đ iề u  p h ố i t iế n  tr ìn h

Irách nhiệm chính của bộ điều phối là luân phiên cho phép các tiến 
trình thực thi (tức là sử dụng CPU). Khi tiến trình đang thực thi mất quyền
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sừ dụng CPU (chuyển sang trạng thái sẵn sàng hoặc phong tỏa) thì một tiến 
trình khác ở trạng thái sằn sàng sẽ được cấp phát CPU (tiến trình này 
chuyển sang trạng thái thực thi). Phương pháp điều phối xác dịnh (1) thời 
điểm tiến trình không được tiếp tục sử dụng CPU và (2) tiến trinh nào được 
cấp phát CPU. Cơ chế điều phối quyết định cách thức bộ quản lý tiến trình 
xác định thời điểm điều phổi CPU và cách thức cấp pháưthu hồi CPU.

Hình 5.1 minh họa ba thành phần cơ bản của bộ điều phối là Enqueuer 
(bộ phận đưa tiến trình vào hàng đợi), Dispatcher (bộ điều vận) và Context 
Switcher (bộ chuyển ngữ cảnh). Khi tiến trình chuyển sang trạng thái sằn 
sàng, khối PCB tương ứng được cập nhật đồng thời Enqueuer đặt con trỏ để 
khối PCB này nằm trong danh sách các tiến trình sẵn sàng sừ dụng CPU. 
Danh sách này là cấu trúc dữ liệu của bộ quản lý tiến trình, thường được cài 
đặt dưới dạng hàng đợi các con trỏ, mỗi con trỏ "chỉ" tới PCB một tiến trình 
ở trạng thái sẵn sàng. Enqueuer tính chi số ưu tiên để cấp phát CPU cho tiến 
trình khi tiến trình được đưa vào trạng thái sẵn sàng, chỉ số ưu tiên cũng 
được xác định khi quyết định tiến trình nào sẽ bị loại khỏi danh sách sẵn sàng.

Khi chuyển quyền sử dụng CPU giữa hai tiến trình, bộ chuyển ngữ cảnh 
lưu lại giá trị của các thanh ghi trong CPU vào khối PCB của tiến trình cũ. 
Bộ phận nào gọi bộ phận chuyển ngữ cảnh sẽ xác định thời điểm chuyển 
quyền sử dụng CPU và ở đây có hai cơ chế là tĩnh nguyện (tiến trình đang 
thực thi tự động giải phóng CPU bàng cách gọi bộ chuyển ngữ cành) và 
không tĩnh nguyện (ngắt khiến chương trình đang thực thi phải từ bỏ quyền 
sù dụng CPU - trình xử lý ngắt thực hiện chuyển ngữ cảnh).

Tử các trạog 
Ibiỉ kbảc

Hình 5.1, Cấu trúc bộ điều phối
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Ngay sau đó, bộ điều vận được thực thi (ngữ cảnh của bộ điều vận được 
khôi phục) để lựa chọn và cấp phát CPU cho một tiến trình sẵn sàng nào đó 
(bàng cách chuyển ngữ cảnh sang tiến trình được lựa chọn). Hình 5.2 minh 
họa luồng đi cùa tiến trình trên hệ thống có một CPU. Tiến trình tự nguyện 
giải phóng CPU khi yêu cầu tài nguyên (chuyển quyền điều khiển cho bộ 
quán lý tài nguyên hoặc bộ điều phối). Tiến trình tự động giải phóng hoặc 
có thê bị cưỡng đoạt quyền sừ dụng CPU. Tiến trình quay về trạng thái sẵn 
sàng khi tự nguyện (hoặc bị cưỡng ép) giải phóng CPU. Nếu như tiến trình 
giải phóng CPU do phải đợi tài nguyên, tiến trình sẽ không được quyền sử 
dụng CPU cho đến khi có đủ tài nguyên cần thiết. Sau đó, tiến trình mới 
chuyển sang trạng thái sẵn sàng và quay về hàng đợi sẵn sàng.

Hinh 5.2. Luồng đi của các tiến trình trong hệ thống

5 .1 .2 . L ư u  lạ i n g ữ  c ả n h  củ a  t iế n  t r ìn h

Rõ ràng mồi lần chuyển quyền sử dụng CPU giữa hai tiến trình sẽ xuất 
hiện hai lần chuyển ngừ cảnh. Đầu tiên, ngữ cảnh của tiến trình đang chạy 
được luii lại để khôi phục ngữ cảnh của bộ điều vận. Ke tiếp lưu lại ngữ 
cảnh bộ điều vận và tải ngữ cảnh của tiến trình mới. Công việc chuyển ngữ 
cảnh có thể ảnh hưởng lớn tới hiệu suất hệ thống, vì phải lưu lại giá trị nhiều 
thanh ghi bằng các chi thị LOAD và STORE. Do đó, nếu n là số lượng 
thanh ghi chung, m là số lượng thanh ghi trạng thái, b là số lượng chỉ thị cần 
thiết để lưu lại một thanh ghi và K là thời gian cần thiết để lưu lại một thanh 
ghi thì việc chuyển ngữ cảnh mất (n + m) X b X K đom vị thời gian.

Già sừ thời gian lưu trữ một đơn vị thông tin vào bộ nhớ trong là 
50ns (10'^s). Giả sử bus kết nối giữa CPU và bộ nhớ có 16 đường và độ lớn
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mỗi thanh ghi là 32 bit. Như vậy, dể lưu giá trị một thanh ghi cần 2 X 50ns. 
Giả sử hệ thống có 32 thanh ghi đa mục đích và 8 thanh ghi trạng thái, tổng 
thời gian để lưu các thanh ghi là 40 X 2 X 50ns = 4ms. cần thêm 4ms để tải 
các trạng thái của một tiến trình khác vào trong CPU (ở đây đã bỏ qua thời 
gian chạy của bộ điều vận). Như vậy, thời gian chuyển ngừ cảnh lÓTi hơn 
8ms. Với bộ xừ lý 200MHZ, một chỉ thị thực thi trong khoảng lOns, thì 
trong 8ms, CPU có thể thực hiện 800 chi thị có ích.

Để giảm thời gian chuyển ngừ cảnh, một sổ kiến trúc máy tính có nhiều 
bộ thanh ghi, mồi bộ thanh ghi ứng với một tiến trình. Thời gian chuyển ngữ 
cảnh giảm xuống vì chỉ cần lựa chọn bộ thanh ghi nào được đua ra sử dụng 
(không cần lưu lại giá trị các thanh ghi).

5.1.3. Chia sẻ tự  nguyện CPU

Khi nào bộ điều phối hoạt động? Cách đơn giản nhất là mồi tiến trình 
định kỳ gọi bộ điều phổi, tình nguyện từ bỏ quyền sử dụng CPU. Một số 
phần cứng có chỉ thị yield cho phép tiến trình làm việc này. Chỉ thị này 
tương tự các lời gọi thủ tục, vi phải lun lại địa chi chỉ thị thực thi kế tiếp và 
sau đó rẽ nhánh tới một địa chỉ khác. Điểm khác biệt ở đây là địa chỉ của chỉ 
thị tiếp theo không được lưu trong ngăn xếp của tiến trình mà lưu trong 
vùng nhớ được thiết kế sẵn. Cũng có sự tưorng đồng giữa hàm yield và trình 
xử lý ngắt. Chỉ thị yield có thể được cài đặt như sau: 

yield(r, s)
{

memory[r] = PC:
PC = memory[s];

}
Khi tiến trình Pi thực hiện yield(r,s), thì tham số r đóng vai trò dịnh 

danh của tiến trình Pi (là địa chi khối PCB ứng với Pi). Có thể xác định r 
bàng cách xem tiến trình nào đang chiếm dụng CPU. Thường trong CPU có 
thanh ghi trạng thái tiến trình. Khi chuẩn bị thực thi, nội dung một số trường 
trong PCB ứng với tiến trình được tải vào thanh ghi trạng thái tiến trình. Giá 
trị r được xác định bằng cách đọc nội dung thanh ghi trạng thái này. Để đơn 
giản, rút gọn yield(r,s) thành yield(*, s), trong đó * xác định tiến trình đang 
thực thi (là tiến trình gọi yield). Tham số s xác định tiến trình được thực thi 
kế tiếp -  thực thi ngay sau khi chỉ thị yieldO của tiến trình thứ nhất thực thi 
xong. Trong lúc thực thi Pi, trước khi thực thi yield, memory[r] không xác
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định. Sau khi yield thực thi, memory[r] chứa địa chi chỉ thị đứng ngay sau 
yield trong tiến trình Pi (đổ sau này có thể khôi phục) và thanh ghi PC chứa 
dịa chỉ cùa chi thị nào đó Irong tiến trình P2 sẽ được thực thi kế tiếp. Quyền 
sứ dụng CPU được chuyền từ tiến trình gọi yield sang tiến trình mà địa chỉ 
cùa chỉ thị cuối cùng được thực thi luTJ trong memory[s]. Giả sừ memory[s] 
chứa địa chỉ cùa chỉ thị cuối cùng được thực thi trong P2 , tiến trình Pi có thể 
thực thi yield(*, s) để chuyển quyền điều khiển cho P2 và tương tự sau này P2 

có thể dùng yield(*,r) để khởi động lại Pi-

Nếu có nhiều tiến trình ở trạng thái sẵn sàng sử dụng CPU, P2 có thể 
đóng vai trò bộ điều phối với định danh scheduler. Khi đó tiến trình có thể 
thực hiện yield(*, scheduler) khi không muốn sử dụng CPU. Sau đó bộ điều 
phối lựa chọn tiến trình s ở trạng thái sẵn sàng và gọi yield(*, s). Dạng cộng 
tác đa chương trinh này được phát triên trên dòng máy cá nhân cùa Xerox 
Alto. Nhiều nhân viên của Xerox đã chuyển việc sang Apple nên công nghệ 
cộng tác này đã được đưa vào các phiên bản đầu tiên của HĐH Macintosh.

Tuy nhiên, yield có nhược điểm là tiến trình có thể không tự nguyện 
"họp tác" với các tiến trinh khác. Nếu tiến trình không gọi yield thì không 
tiến trình nào sử dụng được CPU cho tới khi tiến trình đang sử dụng CPU 
thực hiện vào/ra. Điều này trở nên khó khăn nếu tiến trình đang thực thi lại 
nằm trong vòng lặp vô hạn và không thực hiện vào/ra. Khi đó tiến trình sẽ 
không bao giờ giải phóng CPU và kết quả các tiến trình khác phải đợi vô 
hạn. Do đó, hệ thống phải có khả năng định kỳ ngắt các tiến trình đang 
chạy, tức là một hình thức chia sẻ không tình nguyện.

5.1.4. Chia sẻ CPU không tình nguyện

Ngất có thể dịnh kỳ ngưng quá trình thực thi của tiến trinh, nói cách 
khác là "ép" tiến trình thục thi chỉ thị yield. Điều này có thể được thực hiện 
nhờ bộ định thời bên trong hệ thống tạo ra ngắt theo chu kỳ. Thiết bị này 
được sử dụng như sau: người lập trình hệ thống thiết lập một khoảng chu kỳ 
thời gian cho thiết bị. Cứ mỗi lần hết một chu kỳ thời gian, thiết bị tạo ra 
một cảnh báo dưới dạng ngất. Hình 5.3 minh họa cơ chế đơn giản của bộ 
định thời -  thủ tục IntervalTimer. Mỗi lần đồng hồ thời gian thực (đồng hồ 
thạch anh trong máy tính) thực hiện xong T lần dao động của chu kỳ tinh thể 
thạch anh (T xung), thiết bị phần cứng định thời kết thúc một thao tác. Biến 
yêu cầu ngắt InterruptRequest nhận giá trị TRUE tương ứng với phần cứng
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ihiết lập cờ yêu cầu ngắt. Kết quả là cứ hết K*T xung (dơn vị thời gian dao 
động của tinh thể thạch anh), cờ yêu cầu ngắt được thiết lập. Khoảng thời 
gian K (sổ xung) có thể được thiết lập nhờ hàm Setlnterval minh họa trong 
Hình 5.3. Bộ định thời theo kiểu này được gọi là bộ định thời có thể lập 
trình được. Ngắt sinh ra sau mỗi K xung khiến bộ điều khiển đồng hồ gọi bộ 
điều khiển ngất, về mặt chức năng logic, chỉ thị này tương đương yeild. 
Trình điều khiển thiết bị ngắt thời gian gọi bộ điều phối. Tiến trình đang 
thực thi không gọi yeild, nhưng hệ thống vẫn bảo đảm bộ điều phối chạy sau 
mỗi K xung. Bộ điều phối sử dụng cơ chế chia sẻ CPU không tình nguyện 
còn được gọi là bộ điều phối không độc quyền (preemptive).

IntervalTimer() {
InterruptCount--; 
if(InterruptCount <= 0) {

InterruptRequest = TRUE;
InterruptCount = K;

)
)

Setlnterval(programmableValue) { 
K = progranmableValue: 
InterruptCount = K;

}
}

Hình 5.3. IntervalTimer

5.1.5. Hiệu suất

Bộ điều phối có ảnh hường lớn tới hiệu suất máy tính. Nếu bộ điều phối 
cấp phát CPU ngay cho tiến trình sẵn sàng thực thi, tiến trình sẽ tốn ít thời 
gian nằm chờ ở hàng đợi và được sử dụng CPU ngay khi cần thiết. Khi đó, 
hiệu suất chỉ phụ thuộc vào tốc độ phần cứng máy tính. Ngược lại, nếu tiến 
trinh bị "bỏ quên" trong hàng đợi, khoảng thời gian tiến trình nam tại hàng 
đợi lớn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian sử dụng CPU. Hiệu suất cũng 
bị tác động bởi thời gian thực hiện chuyển ngữ cảnh. Chi phí phụ trội này lại 
bị ảnh hường bởi phần cứng. Một nhân tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất là 
chính sách điều phối - xác định thời gian tiến trình đợi để được sử dụng 
CPU khi tiến trình đã ở trạng thái sẵn sàng. So với yếu tố thời gian chuyển 
ngữ cảnh, yếu tổ về chính sách ảnh hường tới hiệu suất nhiều hơn. ở  đây 
chúng ta xét ảnh hưởng của điều phối tới hiệu suất tổng thể hệ thống. Thông 
thường, tại một thời điểm có một vài tiến trình sẵn sàng thực thi. Khi nào bộ
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điều vận chọn tiến trình được thực thi kế tiếp? Tiêu chí nào được sử dụng 
trong quá trình lựa chọn? Tiến trình mãi mãi bị "bỏ quên" trong hàng đợi sẽ 
không bao giờ sử dụng được CPU để hoàn thành công việc cùa mình, hiện 
tượng này gọi là "chết đói". Nếu tiến trình được lựa chọn ngay khi sằn sàng, 
khi dó thời gian thực thi thực sự của tiến trình sẽ tiệm cận với tốc độ phần 
címg. Phương pháp và chính sách điều phối sẽ định ra tiêu chí lựa chọn tiến 
trinh thực thi ké tiếp. Các cơ chế trình bày ờ đây đuợc sử dụng để cài đặt 
một phương pháp đã được người quản trị hoặc người thiết kế HĐH lựa 
chọn. Có những phương pháp tập trung vào hiệu suất hệ thống tổng thể, có 
phương pháp mong muốn chia sẻ công bằng CPU giữa các tiến trình, thậm 
chí có phương pháp cố gắng tối ưu hiệu suất cùa một lóp tiến trình cụ thể. 
Nói chung, hiệu suất sẽ quyết định lựa chọn phương pháp điều phối 
phù hợp.

5.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIÈU PHỐI

Làm thế nào để bộ điều phối cấp phát CPU cho các tiến trình theo mục 
tiêu cụ thể? Có nên cấp phát dựa theo độ ưu tiên không? Có nên cấp phát 
công bàng không? Có nên gán độ ưu tiên cao cho các tiến trình có thời gian 
thực thi ngẩn (hoặc dài) không? Những phương pháp cơ bản như vậy đã 
được nghiên cứu trong nhiều năm và tương tự bài toán điều phối trong 
ngành vận trù, chẳng hạn cách thúc phục vụ khách hàng trong ngân hàng. Ví 
dụ trong hệ thống thời giaivthực, các tiến trình phải được cấp phát CPU sớm 
để có thề kết thúc công việc trước mốc thời gian cụ thể. Trong hệ thống chia 
sé Ihời gian, mục tiêu điều phổi là phân chia công bàng thời lượng sử dụng 
CPU giữa các tiến trình hay giữa các người dùng, hoặc giảm thiểu thời gian 
phán hồi cho người dùng. Phương pháp thích hợp phụ thuộc vào mục tiêu 
cùa ỈỈĐH.

1 rong HĐH hiện đại, mức độ iru liên trong (hay đom giản là mức độ ưu 
tiên) quyết định thứ tự sử dụng CPU của tiến trình. Qua đó có thể cài đặt bất 
cứ phưomg pháp điều phối nào. Ví dụ, với điều phối theo độ ưu tiên ngoài, 
người dùng được gán một mức UXI tiên. Độ ưu tiên (trong) của bẩt kỳ tiến 
trình nào do người dùng tạo ra bằng độ uii tiên của người dùng. Độ ưu tiên 
có thể được gán động. Giả sử mục đích chia sẻ công bàng CPU (nếu n tiến 
trình hoạt động trong K đơn vị thời gian thi mỗi tiến trình được phép sử
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dụng CPU trong K/n đơn vị thời gian). Có thể thực hiện điều này bằng cách 
tăng độ ưu tiên của tiến trình đang nằm trong hàng đợi sẵn sàng, nhưng 
giảm độ ưu tiên của tiến trình đang thục thi. Các phương thức điều chỉnh độ 
ưu tiên ứng với các phưomg pháp điều phối khác nhau.

Ngắt đơn giản hóa việc cài đặt phương pháp chia sẻ CPU không tình 
nguyện. Nếu bộ quản lý tiến trình sử dụng bộ định thời (timer) điều khiến 
việc chuyển quyền sử dụng CPU, thì hệ thống xác định lượng tử thời gian là 
khoảng thời gian giữa hai ngắt liên tiếp. Trong trường hợp tiến trình kết thúc 
trước khi sử dụng hết lượng từ thời gian, tiến trình giải phóng CPU và bộ 
điều phối cấp phát CPU cho tiến trình khác. Dĩ nhiên, khi đó tiến trình mới 
phải được cấp phát nguyên một lượng tử thời gian, vì vậy bộ điều phối phài 
có khả năng thiết lập lại giá trị cho bộ định thời.

Với tập hợp cụ thể các tiến trình nằm trong hàng đợi sẵn sàng và thời 
lượng sử dụng CPU của mồi tiến trình xác định, thì bộ điều phổi không độc 
quyền hoàn toàn có thể xác định kế hoạch tối UXI cho một mục đích cụ thể 
(với điều kiện không đưa thêm tiến trình mới vào hàng đợi trong quá trình 
phục vụ các tiến trình khác). Thuật toán tối ưu xác định số lượng lượng tử 
thời gian sử dụng CPU của mồi tiến trình, sau đó liệt kê tất cả các kế hoạch 
sử dụng CPU theo thứ tự nào đó. Phuơng pháp điều phối tối UTÌ căn cứ theo 
tiêu chí nào đó sẽ rà soát toàn bộ các kế hoạch nhằm chọn ra cái tốt nhất. 
Tuy nhiên, có một vài vấn đề trong phương pháp này:

-  Khi có tiến trình mới đến hàng đợi trong khi hệ thống đang phục vụ 
các tiến trình hiện tại thì phải lập kế hoạch lại.

-  Phải xác định được thời lượng sừ dụng CPU thực tế cùa mỗi tiến trình 
trước khi tiến trinh thực thi. Tuy nhiên, khó thực hiện được điều này.

-  Các thuật toán điều phối tối UTi cho n tiến trình có độ phức tạp O(n^), 
nghĩa là lượng thời gian bộ điều phối sừ dụng để lập kế hoạch tối UXJ lớn hơn 

lượng thời gian thực sự dành cho việc phục vụ các tiến trình.

Giả sử: p = {Pi I 0 < i < n} là tập các tiến trình. S(pi) là trạng thái của 
tiến trình Pi, trong đó S(pi) e {đang thực thi, sẵn sàng, phong tỏa}. Thời 
gian phục vụ t(pì) là tổng lượng thời gian sử dụng CPU cần thiết để tiến 
trình Pi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chờ W (p i)  là thời gian chờ của tiến 
trình, được tính từ khi tiến trình vào hàng đợi cho đến thời điểm đầu tiên
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tiến trình sử dụng CPU. Thời gian lưu lại trong hệ thống TxRndÍPi) là lượng 
thời gian từ khi tiến trình vào hàng đợi cho đến khi tiến trình hoàn tất 
công việc.

Mô hình tiến trình và các đại lượng thời gian trên được sử dụng khi so 
sánh hiệu suất các thuậl toán điều phối. Trong hệ thống lô, thời gian lun lại 
hệ thống là yếu tố quan trọng nhất, vi nó phản ánh lượng thời gian người 
dùng phải đợi để nhận được kết quả từ máy tính, ở  đây, thời gian lưu lại 
trong hệ thống trung bình là thời gian trung bình để hoàn thành một tiến 
trinh (hay công việc) và nghịch đảo của đại lượng này là thông lượng hệ 
thống - số lượng công việc hoàn thành trong một đơn vị thời gian. Trong hệ 

thống lô, về mặt kỹ thuật, thời gian lưu lại hệ thống cùa công việc khác với 
thời gian lưu lại trong hệ thống của tiến trình do phải tính đển thời gian xếp 
hàng, cấp phát bộ nhớ và điều phối. Vì hệ thống lô quan tâm đến công việc 
nhiều hơn tiến trình, nên thời gian luu lại hệ thống cùa công việc đóng vai 
trò quan trọng. Hệ thổng chia sẻ thời gian thưòng tập trung vào thời gian 
thực thi riêng lè của từng tiến trình, chẳng hạn thời gian thi hành lệnh của 

người dùng. Thời gian này lại được chia thành hai giai đoạn là thời gian chờ 
đợi (do phải cạnh tranh quyền sử dụng CPU) và thời gian phục vụ. Với 
người dùng đang tương tác trực tiếp với máy tính, thì thời gian cần thiết để 
máy tính gửi lại một vài thông tin phàn hồi nào đó (tức là thời gian chờ) có 
yếu tố rất quan trọng. Do vậy, trong hệ thống chia sè thời gian, đại lượng 
thời gian chờ được xem là tiêu chí đánh giá hiệu suất quan trọng nhất.

Tiến trinh_ 
mới

Danh sách 
sẵn sảng

Bộ 
điều phối

Kết thúc

Hình 5.4. Mô hình điều phối đơn giản

Chú ý, mô hình tiến trình trên không tính đến hành vi cùa bộ quản lý tài 
nguyên (ngoại trừ khi xét đến trạng thái phong tỏa). Tiến trình có thể yêu 
cầu thời gian sử dụng CPU là khoảng liên tục, hoặc chia thành các khoảng 
thời gian sử dụng tại các thời điểm khác nhau, xen kẽ với các yêu cầu tài 
nguyên. Mô hình điều phổi tiến trình được giản thể để bỏ qua tác động của 
việc trarữi chấp tài nguyên (ngoại trừ tài nguyên CPU). Hình 5.4 minh họa 
điều này, tiến trình chỉ có thể ở một trong hai trạng thái là đang thực thi 
hoặc sẵn sàng. Các đại lượng đo hiệu suất trình bày ở trên, ngoại trừ thời
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gian lưu lại trong hệ thống bỏ qua thời gian tiến trình bị phong tỏa do phải 
đợi tài nguyên. Mô hình này hoạt động như sau: Tiến trình lần đầu tiên bước 
vào trạng thái sẵn sàng sẽ yêu cầu thời gian sử dụng CPU xác định. Tiến 
trình sau khi được đáp ứng, có nghĩa là lổng thời gian thực thi trên CPU 
bằng thời gian phục vụ yêu cầu -  sẽ kết thúc. Trên thực tế, có thể xem tiến 
trình được mô hình theo kiểu này khi tạo ra đã có đủ tài nguyên cần thiết (do 
đó sẵn sàng thực thi) và tiến trình sẽ kết thúc khi yêu cầu thêm tài nguyên 
mới. Các tiến trình trình bày trong các chương trước có thể xem nhu một 
chuỗi "nhỏ" các tiến trình không bị gián đoạn. Các thuật toán điều phối 
được chia làm hai lớp là lớp độc quyền (nonpreemptive) và lớp không độc 
quyền (preemptive). Trong thuật toán độc quyền, khi đã thực thi, tiến trình 
sẽ không giải phóng CPU cho đến khi hoàn thành. Các thuật toán không độc 
quyền thuờng dựa trên độ UTÌ tiên sau: tại bất kỳ thời điểm nào tiến trình 
dang sử dụng CPU luôn có độ ưu tiên cao nhất. Nếu tiến trình mới xuất hiện 
có độ ưu liên cao hơn tiến trình hiện tại đang thực thi, thì tiến trình đang sử 
dụng CPU phải nhường quyền sử dụng CPU cho tiến trình mới.

5.2.1. Phán tiến trình thành nhiều tiến trình nhỏ

Trong quá trình hoạt động, các thao tác tính toán và- vào/ra của tiến
trình xen kẽ nhau. Giả sừ tiến trình có k lần tính toán trên CPU và k lần thực 
hiện vào/ra. Như vậy, tổng thời gian phục vụ có thể là: x(p,) = T| + T2 + ... + Tk. 
Già sử tiến trình P i được chia thành k tiến trình nhỏ P i i ,  Pi2, . . . ,  Pik, trong đó 
Tij là thời gian sử dụng CPU cùa Py. Mỗi Pjj sẽ được thi hành như một tiến 
trình độc lập và không gián đoạn. Bộ điều phối không độc quyền có thể chia 
T,J ra nhiều lượng tử thời gian trong quá trình điều phối cho P ij . Nếu mỗi tiến 
trình yêu cầu k thao tác vào/ra khác nhau thì Ti xen kẽ với các thời gian 
d|, d2, trong đó dk là thời gian thực hiện thao tác vào/ra thứ k. Vì thế, 
tổng thời gian tiến trình sử dụng CPU và thời gian thực hiện vào/ra là: 
Ti + di + X2 + d2 + ... + Xi; + dk. Với tiến trình hướng tính toán, Xi tương đối 
lớn so với dj. Với tiến trình hướng vào/ra, Tj tương đối nhỏ so với dj.

5.2.2. Đánh giá xấp xỉ tải hệ thống

Phụ thuộc vào các mục đích sử dụng hệ thống, các thuật toán điều phối
sử dụng các tiêu chí khác nhau để lựa chọn tiến trình từ hàng đọã. Người ta 
có hai lưa chon:
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(1) Phân tích một thuật toán cụ thể trên một tải giả thiết và sau đó dự 
đoán hiệu suất cùa từng thuật toán.

(2) Sử dụng một tải thực và đánh giá hiệu suất từng thuật toán trên tải 
thực. Mục đích trong giáo trình này là đánh giá các phương pháp điều phối 
khác nhau chứ không tập trung nghiên cứu sâu vào việc dự đoán hiệu suất. 
'ĨLiy vậy, chúng ta vẫn xét hiệu suất khi so sánh các thuật toán khác nhau. 
Mục đích việc nghiên cứu ờ đây là giúp bạn đọc hình dung được các thuật 
toán thi hành như thế nào trên các tải khác nhau. Người ta dự đoán hiệu suất 
của từng thuật toán trên một tải ngẫu nhiên bất kỳ bằng cách tính trung bình 
cộng các đại lượng đo trên từng tiến trình riêng lẻ (vì xác suất tiến trình đi 
đến hàng đợi phân bố ngẫu nhiên).

Tải vào hệ thống có thể được mô tả bời tốc độ tiến trình đến hàng đợi 
và thời gian phục vụ x(pj). Già sử X là sổ lượng trung bình các tiến trình đến 
hàng đợi (được tính là số lượng các tiến trình đến hàng đợi trong một đơn vị 
thời gian), 1/Ằ, sẽ là thời gian trung bình giữa hai lần đến liên liếp. Giả sử |a 
biêu diễn tốc độ phục vụ trung bình ( 1 /^ sẽ là thời gian phục vụ trung bình 
cùa tiến trinh). Nếu bỏ qua thời gian chuyển ngữ cảnh và giả thiết CPU có 
đủ khả năng đáp ứng toàn bộ tải, thì khoảng thời gian CPU bận là

= .  1 - ^  p  =  Ả X  — =  — .

Nếu p > 1, CPU sẽ bị "quá tải" (lượng công việc đến lớn hom khả năng 
phục vụ) và điều này không phụ thuộc vào việc sử dụng bất kỳ thuật toán 
điều phối nào. Đồng thời, nếu kích thước hàng đợi hữu hạn thì xuất hiện 
tình trạng tràn bộ đệm (overflow), vì tốc độ đến của các tiến trình lớn hơn 
tốc độ hệ thống có thể phục vụ. Hệ thống chỉ có thể tiến tới trạng thái ổn 
đ ịn h  kh i >. <  (p  <  1 ).

Ví dụ, trong 1 phút có 10 tiến trình đến hệ thống (nghĩa là X. = 10 tiến 
trình/phút) và thời gian phục vụ trung bình cho mồi tiến trình là 3 giây 
(nghĩa là: 1/ịì = 3 giây = 1/20 phút hoặc ụ, = 20  tiến trình/phủt). Tải hệ thống 
sẽ là: p = x/ịi = (10 tiến trinh/phút) / (20 tiến trinh/phút) = 0,5 = 50%.

5.3. THUẬT TOÁN Đ ộc QUYÈN

Thuật toán độc quyền cho phép tiến trình chiếm dụng CPU thực thi cho 
tới khi hoàn tất công việc. Trong hệ thống sử dụng thuật toán độc quyền,
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không tiến trình nào chuyển từ trạng thái thực thi sang trạng ihái sẵn sàng. 
Chi khi hoàn thành nhiệm vụ, tiến trình mới nhường quyền sử dụng CPU 
cho bộ điều phối. Thuật toán độc quyền "vay mượn" khá nhiều thuật toán 
kinh điển trong vận trù học (Nghiên cứu các phương pháp điều phối liên 
quan đến con người, chẳng hạn cách thức điều phối việc phục vụ khách 
hàng trong ngân hàng, sân bay hay siêu thị. Khi bắt đầu được phục vụ, 
khách hàng sẽ nhận được toàn bộ sự phục vụ cho đến khi xong việc mà 
không bị ngưòd khác chen ngang). Phương pháp này phù hợp với hệ thống 
không sừ dụng ngắt thời gian để gọi bộ điều phối. Tại mỗi thời điểm có duy 
nhất một tiến trình sử dụng CPU và sau khi thực hiện xong sẽ nhường CPU 
cho tiến trình.

5.3.1. Đến trư ớc  phục vụ trư ớ c  (Fỉrst-Come-First-Served -  
FCFS)

Trong thuật toán FCFS, độ ưu tiên của tiến trình phụ thuộc vào thời 
điểm tiến trình được đưa vào hàng đợi. Bộ phận Enqueuer gắn cho tiến trình 
nhãn thời gian - là thời điểm tiến trình vào hàng đợi. Sau đó bộ điều vận lựa 
chọn tiến trình nào có nhãn thòd gian bé nhất để thực thi. Hàng đợi sẵn sàng 
có thể được cài đặt bằng cấu trúc dữ liệu FIFO (First-In-First-Out) đơn giản 
(trong đó mỗi thành phần trong cấu trúc dữ liệu trỏ tới PCB cùa một tiến 
trình). Enqueuer đưa tiến trình mới vào đuôi hàng đợi, còn bộ điều vận chọn 
tiến trình ờ đầu hàng đợi. Mặc dù dễ cài đặt, nhưng FCFS không quan tâm 
đến thời gian phục vụ và cũng bỏ qua các tiêu chí đánh giá chất lượng khác 
như thời gian đợi hay thời gian lưu lại hệ thống trung bình. Nói chung FCFS 
ít được áp dụng trên các hệ thống thực.

i T (Pi) Độ ưu tiỄo Thời hạn chót
0 350 5 575
1 125 2 550
2 475 3 1050
3 250 1 Không xác định

4 75 4 200

Hình 5.5. Một tải giả thiết

Như minh họa trong Hình 5.5, giả sử có 5 tiến trình trong hàng đọri và 
thứ tự đến hàng đợi của chúng lần lượt là Po Pi P2 P3 P4- Thuật toán FCFS 
điều phối các tiến trình như trong Hình 5.6a.
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350 415 950 1200 1275

Po Pi P2 P3 P4 (a) FCFS

75 200 450 800 1275

P4 p I P3 Po P2 (b) SJN

250 375 850 925 1275

P 3 Pi P 2 P4 Po (c) Độ ư u  tién

125 200 550 1025 1275

Pi P4 Po Pi P3 (d) Cóứiòi họn

Hình 5.6. Các kế hoạch điều phối theo thuật toán khác nhau

Qua Hình 5.6a, chúng ta xác định thời gian lưu lại hệ thống của mồi 
tiến trình trong thuật toán điều phối FCFS:

TTRnd(Po) = 'C(po) = 350

TrRnd(pi) = t ( p o ) +  TxRndÍPo) =  125 +  350 =  475

TrRnd(P2) = t(p 2) + TTRnd(pi) = 475 + 475 = 950

TrRnd(P3) = "t(p3) + TTRnd(P2) = 250 + 950 = 1200

TxRnd(p4) = t(p4) + TrRnd(P3) =  75 + 1200 = 1275

rhời gian phản hồi trung bình là:

350 + 475 + 9 5 0 +  1 2 0 0 +  1275T 1'Rnd = 850

Thời gian đợi cùa các tiến trình lần luợt là: 

W(po) = 0

W (p,) = TTRnd(Pi) = 375 

W(P2) = TTRnd(P2) = 475  

W ( P 3 )  =  T T R n d (P 3 ) =  950 

W(p4) = TrRnd(P4)=1200 

Thời gian đợi trung bình là:

—  ^ 0 + 3 5 0  + 475 + 9 5 0 +  1200 ^
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5.3.2. Công việc ngắn nhất phục vụ trư ớc (Shortest Job 
N ex t-S JN )

Thuật toán điều phối SJN lựa chọn tiến trình có thời gian phục vụ ngắn 
nhất. Thời gian lưu lại hệ thống cùa tiến trình Pi là tổng thời gian phục vụ 
cùa tất cà các tiến trình nằm trong hàng đợi có thời gian phục vụ ít hcĩn p,. 
SJN giảm thiểu thời gian đợi trung bình vì những tiến trình có thời gian 
phục vụ ngắn sẽ được thực thi trước. Tuy nhiên, trong trường họp có rất 
nhiều tiến trình cần phục vụ, cơ chế điều phối này có thể ngăn cản những 
tiến trình có thời gian phục vụ lớn được quyền thực thi. Hiện tượng tiến 
trình lớn có thể không đuợc phục vụ (chết đói) là khiếm khuyết lớn trong 
SJN. Chúng ta vẫn giả sử danh sách hàng đợi chứa các tiến trình minh họa 
trong Hình 5.5. ờ  đây thứ tự đến không quan trọng mà chi cần tất cả tiến 
trình nằm trong hàng đợi tại thời điểm điều phối và trong quá trình điều phối 
không xuất hiện thêm tiến trình mới. Thuật toán SJN tạo ra bảng kế hoạch 
minh họa trên Hình 5.6b.

Từ Hình 5.6b, chúng ta xác định;

TrRnd(po) = t(Po) + x(P3) + x(pi) + X(P4 ) = 350  + 250 + 125 + 75 = 800

TrRnd(po) = t(p i) + t(p4) = 125 + 75 = 200

T rR n d (P o )  =  x ( P 2 )  +  x(Po) +  x (P 3 )  +  x ( p i )  +  t ( P 4 )

-  450 +350 + 250 + 125 + 75 = 1275

TrRnd(po) = x(P3) + x(p,) + X(P4) = 250 + 125 + 75 = 450

TTRnd(Po) = X (P4) = 75

Thời gian lưu lại hệ thống trung bình là:

-  _  800 + 200+ 1275 + 450 + 75
1 T R n d---------------------- ------------------------560

Thời gian đợi của các tiến trình như sau:

W(po) = 450 

W(p,) = 75 

W(P2) = 800 

W(p3)'=200 

W (P4) =  0
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rhời gian đợi trung bình là:

450 + 75 + 800 + 200 + 0
w  = —  ■ ------------ ------  = 350

5

SJF được áp dụng trên hệ thống theo lô để giảm thiểu thời gian lưu lại 
hệ thống trung bình và người ta cũng mong muốn đạt được tính chất này 
trôn hệ thống tương tác. Trong hệ thống tương tác, người dùng đánh lệnh, hệ 
thống thực hiện lệnh, gửi kết quả; người dùng đánh tiếp lệnh, hệ thống tiếp 
tục xử lý ,... Nếu coi lệnh là "công việc", chúng ta có thể giảm thiểu thời 
gian phản hồi trung bình bằng cách lựa chọn tiến trình cần ít CPU nhất để 
thực thi. Tuy vậy, khó xác định chính xác tiến trình nào có tính chất này mà 
chỉ có thế ước lược dựa trên các hành vi trong quá khứ. Giả sử thời gian 
thực thi của một lệnh trong lần đầu là To và thời gian thực thi kế tiếp của 
lệnh này là T |. Chúng la có thể ước lược thời gian thực thi của lệnh bằng 

cách sử dụng thêm trọng số a: aTo + (1 -  a)T 1. Giá trị trọng số a quyết định 
giá trị ước lược mới có phụ thuộc nhiều vào giá trị cũ hay không. Với 
a = 1/2, ta lần lượt có giá trị các ước lược: To, Tq/2 + Ti/2, To/4 + Ti/4 + T2/2 , 
Tq/8 + T |/8  + T2/4  + T3/2 ,... Sau ba lần thực thi, hệ số của To trong giá trị 
ước lược chỉ còn 1 /8 .

5.3.3. Điều phối theo độ ưu tiên

Trong điều phối theo độ ưu tiên, tiến trình được cấp phát CPU căn cứ 
theo độ ưu tiên được gán từ bên ngoài (ở đây chúng ta coi số bé có độ uii 
tiên cao). Độ ưu tiên trong được xác định căn cứ vào thao tác của tiến trình 
trong môi trưòng tính toán, chẳng hạn như độ ưu tiên được xác định theo 
thời gian phục vụ áp dụng trong SJN. Độ ưu tiên ngoài phản ánh tầm quan 
trọng của công việc, thường đuợc người sử dụng xác định từ bên ngoài. Độ 
UT4 tiên ngoài của tiến trình có thể bị người sử dụng thay đổi ("người quan 
trọng có quyền ưu tiên cao hơn"), bản chất công việc ("tiến trình phải tắt lò 
phản ứng hạt nhân khi nhiệt độ vượt ngưỡng nào đó"), hay bất kỳ một tiêu 
chuẩn UT4 tiên nào khác.

Yếu tố quan trọng nhất đối với hiệu suất trong thuật toán điều phối theo 
độ ưu tiên là việc gán độ uu tiên cho tiến trình. Trong cơ chế điều phối này, 
tiến trình có độ ưu tiên thấp vẫn có thể bị "chết đói". Tuy nhiên, có thể giải 
quyết vấn đề bàng cách tính độ ưu tiên từ bên trong. Hệ thống có thể dùng
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khoảng thời gian đợi cùa tiến trình làm tham số để xác định độ ưu tiên. Thời 
gian đợi càng dài thì độ ưu tiên càng cao. Khi đó hiện tượng "chết đói" sẽ 
không xuất hiện. Chúng ta vẫn sử dụng ví dụ trong Hình 5.5. Cơ chế điều 
phối theo độ ưu tiên tạo ra bảng kế hoạch như Hình 5.6c.

Chúng ta tính:

TxRnd(Po) ^  t (P o) +  X(P4) +  x(p2) +  T (P i ) +  x(p3)

= 350 + 75 + 475 + 125 + 250 = 1275 

TTRnd(pi) = T ( p i )  + X(P3 ) = 125 + 250 = 375 

TTRnd(P2) = X(P2) + x(pi) + t(p3>  = 475 + 12 + 250 = 850  

TpRndÍPs) = X(P3) = 250

TTRnd(P4) =  t(P 4 ) +  x (p 2 ) +  x (p i)  +  t(P 3 ) "= 75 +  475 +  1 2 5  +  250 =  925 

Thời gian lưu lại hệ thống trung bình là:

-  1275 + 375 + 850 + 250 + 925
1 T R n d ------------------------------------------ J

Thòri gian đợi của các tiến trình là:

W(po) = 925 

W(p,) = 250 

W(P2) = 375 

W ( P 3 )  = 0 

W ( P 4 )  = 850 

Thời gian đợi trung bình là:

925 +25 + 375 + 0 + 850

= 735

w  = ....................  = 480
5

5.3.4. Điều phổi có thờ i hạn (Deadline Scheduling)

Trong hệ thống thời gian thực, có những tiến trình phải được kết thúc 
trước một thời hạn về thời gian nhất định. Tiêu chí quan trọng để đánh giá 
hiệu suẩt là xem hệ thống có thể thực hiện xong các tiến trình trước thời hạn 
cuối cùng hay không. Các tiêu chí về thòíi gian đợi và thời gian lưu lại hệ 
thống không còn quan trọng. Bộ điều phối phải xác định được thời gian thực 
thi của tất cả các tiến trình. Tiến trình chi được chấp nhận vào hàng đợi nếu
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bộ diều phối đảm bảo ticn trình có thể kếl thúc trước thời hạn chót. Trong hệ 
Ihổng truyền thông đa phương tiện, ihời hạn thực hiện có thể được sừ dụng 
dể ngăn ngừa hiện tượng jitter (tốc độ đến đích cùa các gói tin không đều). 
Cột Ihứ 4 trong Hình 5.5 minh họa ví dụ về thời hạn cuối cho mồi tiến trình, 
llình 5.6d minh họa một kế hoạch đáp ứng được tiêu chí thời hạn cho toàn 
bộ tiến trình.

5.4. THUẬT TOÁN KHÔNG Đ ộc QUYÈN

Trong thuật toán không độc quyền, tiến trình có độ ưu tiên cao nhất 
luôn được cấp phát CPU. Tiến Irình có độ uu tiên thấp phải nhường CPU 
cho tiến trình có độ uu tiên cao. Bộ điều phối được gọi mỗi khi có tiến trình 
mới sẵn sàng thực thi hoặc sau khi hết mồi lượng từ thời gian (nếu hệ thống 
sử dụng bộ định thời). Các thuật toán điều phối không độc quyền có thể đáp 
ứng nhanh chóng tiến trình có độ ưu tiên cao và bảo đảm các tiến trình chia 
sè công bàng CPU. Có thể sử dụng thuật toán SJN và thuật toán Độ ưu tiên 
theo thuật toán không độc quyền.

Với SJN, tiến trình có thời gian phục vụ nhỏ nhất được cấp phát CPU 
trước. Già sử tiến trình Pj đến khi Pi đang thực thi, hệ thống so sánh x(pi) và 
t ( P j ) .  Trước khi Pj đến, p, là tiến trình có thời gian phục vụ nhỏ nhất. Xét hệ 
thống có tải minh họa trong Hình 5.5 và sử dụng cơ chế điều phối SJN 
không độc quyền. Khi Pi đang thực thi (sau khi P4 thực thi xong), nếu xuất 
hiện tiến trình có thời gian phục vụ 35 thì hệ thống kiểm tra xem Pi có cần 
nhiều hơn 35 đơn vị thời gian để thực hiện không. Nếu có, P i  phải nhường 
CPU cho tiến trình mới. Tương tụ, giả sử hệ thống không độc quyền sử 
dụng thuật toán diều phối theo độ ưu tiên với tài hệ thống minh họa trên 
Hình 5.5. Già sừ P2 đang thực thi (sau P3 và Pi) và xuất hiện tiến trình có độ 
ưu tiên 2 thì P2 phải quay lại hàng đợi để nhường CPU cho tiến trình mới. 
Khi trình bày các thuật toán dộc quyền, chúng ta bỏ qua chi phí chuyển ngữ 
cành giữa các tiến trình, vì giả định tiến trình hoàn thành công việc mà 
không bị gián đoạn. Trong thuật toán không độc quyền thuần túy, mỗi khi 
xuất hiện ngắt, tiến trình đang thực thi có thể phải nhường CPU cho tiến 
trình mới có độ ưu tiên cao hơn. Do đó, trong các hệ thống điều phối không 
độc quyền, chi phí chuyển ngữ cảnh là một yếu tố quan trọng.
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5.4.1. Điều phối xoay vòng (Round Robin -  RR)

Xoay vòng (RR) là thuật toán điều phối được sừ dụng rộng rãi nhất, vì 
cỏ thể phân chia công bàng thời gian sử dụng CPU giữa các tiến trình. Thuật 
toán này rất phù hợp trong hệ thống đa chương trình tương tác: Nếu trong hệ 
thống có n tiến trình thì mỗi tiến trình nhận được xấp xi 1/n đơn vị xử lý 

thời gian thực (xấp xỉ vì phải tính đến chi phí điều phối và chuyển ngữ 
cảnh). Nếu tiến trình kết thúc trước khi hết lượng tử thời gian, hệ Ihống phải 
khởi động bộ điều phối để cấp phát mới nguyên một lượng tử thời gian sử 

dụng CPU cho tiến trình khác. Tiến trình mới sẽ được đặt trong hàng đợi. 
Tuy nhiên, vị trí nào trong hàng đợi phụ thuộc vào phương pháp cài đặt. 
Nếu hàng đợi là danh sách liên kết vòng, tiến trình mới được đặt ngay sau 

tiến trình vừa được thực thi, như thế n -  1 tiến trình kia sẽ được phục vụ 

trước tiến trình mới. Nếu hàng đợi được cài đặt dưới dạng danh sách và bộ 
điều vận lựa chọn tiến trình theo thứ tự thì tiến trình mới được đặt ở cuối 
hàng đợi và điều này không phụ thuộc vào tiến trình nào đang thực thi khi 
tiến trình mới xuất hiện. Trung bình tiến trình mới phải đợi n/2 lượng tử thời 
gian trước khi được cấp phát CPU.

Xét ảnh hưởng của thời gian chuyển cành trong điều phối xoay vòng: 
Giả sử c  là thòã gian chuyển ngữ cảnh giữa các tiến trình người dùng (đôi 
khi coi c  đủ nhỏ để có thể bỏ qua). Trong mỗi n(q + C) đơn vị thời gian 
thực, mỗi tiến trình trong n tiến trình nhận được q đơn vị thời gian sử dụng 
CPU. Có thể dễ dàng cài đặt cơ chế điều phối xoay vòng trên hệ thống sử 
dụng ngắt thời gian, vì có thể thiết lập để cứ sau một lượng từ thời gian, bộ 

dịnh thời sỗ tạo ra ngắl. Sau đó, trình xử lý ngắt thời gian sỗ gọi bộ điều 
phối. Tiến trình đang ở trạng thái phong tỏa có thể chuyển sang trạng thái 
sằn sàng khi có đủ tài nguyên cần thiết (trừ tài nguyên CPU). Ngắt do bộ 
định thời tạo ra giúp hệ thống xác định khi nào tiến trình đang thực thi sử 
dụng hết lượng tử thời gian. Khi đó bộ điều phối sẽ thực hiện các việc sau: 
điều chinh hàng đợi, thiết lập lại bộ định thời, cho phép tiến trình ở đầu 

hàng đợi thực thi. Giả sử danh sách các tiến trình ở trạng thái sẵn sàng như 
trong Hình 5.5; lượng tử thời gian cho mỗi lần cấp phát là 50 và bỏ qua thời 
gian chuyển ngữ cảnh. Kế hoạch được minh họa trên Hình 5.7a.
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Hình 5.7. Kế hoạch điều phối theo thuật toán xoay vòng

Từ biểu đồ này, chúng ta xác định được thời gian lưu lại hệ thống của 
tiến trình:

1 TRnd(po) = 1100 

TrRnd(Pi) = 550 

TrRnd(P2) = 1 2 7 5  

TlRnd(P3) = 950 

ri'Rnd(P4) = 475 

Thời gian luxi lại hệ thống trung bình là:

-  _ 1100 + 5 5 0 +  1275 + 950 + 475
1 THnri----------------------------------------------------

4350
= 870,

Thời gian đợi của các tiến trình:

W(po) = 0 

W (p,) = 50  

W(P2) =  100 

W ( P 3 ) =  150 

W ( P 4 )  = 200  

Thời gian đợi trung bình là:

—  ^ 0 + 5 0 +  1 0 0 +  150 + 200 _ 500 ^

5 “  5 ■

Thời gian đợi chứng tỏ ưu điểm cùa điều phối xoay vòng (cũng như các 
thuật toán dựa trên lượng tử thời gian) khi xét theo tiêu chí sau bao lâu tiến 
trình bắt đầu được phục vụ. Tuy nhiên, thời gian lưu lại hệ thống trung bình 
không khác mấy so với các thuật toán độc quyền.
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Xét ví dụ trên nhưng tính thêm thời gian chuyển ngữ cành là 10 (Hình 
5.7b). Thời gian lưu lại hệ thống của các tiến trình là:

TĩRndÍPo) = 1320 

TiRndíPi) = 660  

TrRnd(P2)=1535 

TTRnd(P3)=1140 

TTRnd(P4) =  565 

rhời gian lưu lại hệ thống trung bình là:

-  _ 1320 + 660+  1535 + 1140 + 565 _ 5220 _
1 --------------------------------------------------  —-------1U44.

Thời gian đợi của từng tiến trình là:

W(po) = 0 

W(p,) = 60 

W (P2)= 120 

W(P3)= 180 

W(P4) = 240 

Thời gian đọri trung bình là:

—  _  0 + 60 + 1 2 0 +  180 + 240 600 ^  J20

5 " 5

5.4.2. Hàng đợ i nhiều mức

Hàng đợi nhiều mức là dạng tổng quát của thuật toán điều phổi theo độ 
ưu tiên: tất cả các tiến trình có cùng độ ưu tiên nằm trên cùng một hàng đợi. 
Có hai cấp độ điều phối CPU là giữa các hàng đợi (có độ ưu tiên khác nhau) 
và giữa các tiến trình nằm trong cùng hàng đọã (có cùng độ ưu tiên). Nếu sừ 
dụng điều phối hàng đợi theo thuật toán không độc quyền thì phải phục vụ 
toàn bộ các tiến trình trong hàng đợi 1, rồi mới đến các tiến trình nào trong 
hàng đợi 2,... Trong mỗi hàng đợi k, CPU có thể được cấp phát theo bất kỳ 
thuật toán điều phối nào.

Có thể cải tiến thuật toán này để phân bổ quyền sử dụng CPU giữa các 
hàng đợi chứ không phải luôn luôn ưu tiên hàng đọd có độ ưu tiên cao. 
Ví dụ, hàng đợi j có thể nhận được 1/2̂  thời gian. Trong lOOs thời gian thực
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(bỏ qua thời gian chuyển ngữ cảnh) các tiến trình trong hàng đợi 1 nhận 
được 50s; hàng đợi 2 nhận được 25s; hàng đợi 3 nhận được 12,5s... Thuật 
toán điều phối càng phức tạp thì thời gian chuyển ngừ cảnh càng lớn, vì thế 
hẩu hết các thuật toán điều phối trong hệ thống chia sẻ thời gian thưòng là 
hàng đợi nhiều mức đơn giản và trong mỗi hàng đợi áp dụng thuật toán 
xoay vòng.

Tiến trình tiền cảnh và tiến trình hậu cảnh

Các hệ thống chia sẻ thời gian thường hỗ trợ các tiến trình tiền cảnh 
(foreground) và tiến trình hậu cành (background). Các tiến trình tiền cành 
Ihực hiện tương tác với người dùng có độ ưu tiên cao, trong khi tiến trình 
hậu cảnh có độ ưu tiên thấp chỉ được thực thi khi không thực thi tiến trình 
tiền cánh nào. Tiến trình tiền cảnh luôn luôn cỏ độ ưu tiên Cao hơn tiến trình 
hậu cảnh.

Có nhiều thuật toán đáp ứng kiểu phân chia tiến trình tiền cảnh/hậu 
cành. Chẳng hạn, tiến trình xừ lý ngắt có thể chạy với mức ưu tiên 1, tiến 
trình điều khiển thiết bị ở mức 2 , tiến trình tương tác với người dùng ở mức 
3, trình soạn thảo ở mức 4, các công việc lô thông thường ở mức 5, còn các 
công việc lô cần nhiều thời gian thực thi ờ mức 6 . Dĩ nhiên, lựa chọn như 
trên chỉ mang tính tưcmg đối, vì độ ưu tiên của tiến trình có thể thay đổi 
irong quá trình thực thi, phụ thuộc vào đang tính toán trong giai đoạn nào. 
Ví dụ, nếu tiến trình soạn thảo văn bản có tương tác với người dùng sử dụng 
quá nhiều CPU thì độ ưu tiên của nó có thể bị giảm (do sử dụng CPU vượt 
mức cho phép). Ngoài ra, có thể cho phép tiến trình tăng độ ưu tiên trong 
giai đoạn cần thực hiện nhiều tính toán với lý do người dùng cần chiếm 
dụng CPU trong thời gian tương đối lâu mới có một dịch vụ với chất lượng 
chấp nhận được. Hệ thống cho phép các tiến trình thay đổi độ ưu tiên trong 
các hàng đợi con, được gọi là một hàng đợi nhiều mức có phản hồi.

Điều phối trong BSD UNIX

BSD UNIX sử dụng cơ chế điều phối hàng đợi 32 mức: tiến trình hệ 
thống nằm trong hàng đợi 0 đến 7, tiến trình thực thi trong không gian người 
dùng nằm trong hàng đợi 8 đến 31. Bộ điều vận lựa chọn tiến trình từ hàng 
đợi có độ ưu tiên cao trước. Trong một hàng đợi, BSD UNIX sừ dụng cơ 
chế điều phổi xoay vòng. Lượng tử thời gian phụ thuộc vào phiên bản cài 
đặt, nhưng nói chung bé hơn lOOịis.
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Ngoài ra, tiến trình còn có độ UTJ tiên ngoài, gọi là nice -  được sừ dụng 
để xác định (nhưng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác) tiến trình sẽ nằm 
trong hàng đợi nào khi ở trạng thái sẵn sàng. Giá trị nice biến thiên từ -2 0  

đến 20, trong đó -2 0  là mức ưu liên cao nhất. Cứ sau mỗi một lượng tử thời 
gian, bộ điều phối tính lại độ ưu tiên của mỗi tiến trình, giá trị này là hàm số 
của nice và lượng thời gian tiến trình yêu cầu sử dụng CPU (yêu cầu càng 
nhiều thì độ ưu tiên càng giảm).

Hàm sleep tương tự yield (với việc lưu lại ngữ cảnh), khi tiến trình gọi 
sleep, bộ điều phối được gọi.

Điểu phối luồng trong WindoH> N T

Bộ điều phối luồng trong Window NT có nhiều mức có phản hồi, với 
mục tiêu phục vụ thật nhanh các luồng cần phải đáp ứng ngay lập tức. Bộ 
điều phối hồ trợ 32 cấp độ điều phối khác nhau: 16 hàng đợi có mức ưu tiên 
cao nhất gọi là hàng đợi mức thời gian thực (real-time queue), tiếp theo là 
15 hàng đợi, các hàng đợi có mức ưu tiên thay đổi được (variable level 
queues) và hàng đợi có mức ưu tiên thấp nhất là hàng đợi mức hệ thống 
(system level). Bộ điều phối cố gắng giới hạn số lượng các luồng được đưa 
vào các hàng đợi thời gian thực, nhàm làm giảm thiểu sự tranh chấp trong 
các luồng có mức độ ưu tiên cao. Tuy nhiên, Window NT không phải hệ 
thống thời gian thực, nên không đảm bảo luồng ở mức ưu tiên cao có thể 
nhận được quyền sử dụng CPU trước một thời hạn chót nào đó. Hàng đợi 
mức hệ thống là một "luồng rồng" ứng với hệ thống rơi vào trạng thái nghi 
(idle system). Nghĩa là, khi trong hệ thống không có luồng nào khả thi, hệ 
thống sẽ thực thi luồng rỗng (là luồng không có trang trong bộ nhớ) cho tới 
khi xảy ra ngắt và xuất hiện luồng khả thi. Bộ điều phổi hoàn toàn không 
độc quyền, có nghĩa là khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng, luồng được đặt 
trong trong một hàng đợi nào đấy phụ thuộc vào độ ưu tiên.

5.4.3. Điều phối có đảm bảo (Guaranteed Scheduling)

Hệ thống có thể "hứa" đảm bảo một chất lượng nào đó cho người sử 
dụng và sau đó cố gắng thực hiện lời hứa. Một đảm bảo dễ "hứa" và dễ thực 
hiện là "Nếu có n người sử dụng hệ thống (hay tiến trình) thì mồi người (hay 
tiến trình) sẽ nhận được 1/n năng lực xử lý CPU". Để thực hiện lời hứa, hệ 
thống phải kiểm soát được thòã gian sử dụng CPU của tiến trình. Kế tiếp xác
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dịnh lượng thời gian mà hệ thống dành cho tiến trình (là khoảng thời gian 
tính từ khi tiến trình dược tạo ra) chia cho n. Tỷ lệ hai đại lượng này là tỷ lệ 
thời gian ticn trinh thục sự sử dụng CPU. Ví dụ, tỷ lệ 0,5 nghĩa là tiến trình 
mới sứ dụng 1/2 thời gian được cấp phát cùa mình. Tiến trình có tỷ lệ thấp 
nhất sẽ được lựa chọn trước để chạy.

5.4.4. Điều phối quay xổ số (Lottery)

Hứa với người sử dụng và cố gắng thực hiện lời hứa là một ý tưởng 
hay, nhưng lại khó cài đặt. Thuật toán xổ số cũng đem lại kết quả tương tự 
nhưng dễ cài đặt hơn. Mỗi tiến trình được phát "vé xổ số" cho tài nguyên 
cần thiết (thời gian sử dụng CPU cũng là tài nguyên). Khi nào cần đưa ra 
quyết định cấp phát, bộ điều phối "quay xổ số". Tiến trình nào có 
"vé số" trúng thưởng được quyền sử dụng tài nguyên. Trong trưòmg hợp 
điều phối CPU, hệ thống quay số 50 lần trong Is và tiến trình "trúng sổ" sừ 
dụng CPU trong 20ms. Hệ thống có thể cho nhùng tiến trình quan trọng 
nhiều vé số (làm tăng cơ hội "trúng số"). Nếu hệ thống có 100 "vé số" và 
cấp phát cho một tiến trình 20  "vé số", tiến trình này được sử dụng 2 0 % 
CPU (tính trong thời gian dài). Các tiến trình khi hợp tác có thể trao đổi "vé 
số" với nhau. Ví dụ, khi gừi thông điệp yêu cầu tới tiến trình Server, tiến 
trình Client gửi kèm toàn bộ "vé sổ" cùa mình và sau đó tự phong tỏa. Với 
lượng "vé" từ Client, cơ hội thực thi của Server tăng lên. Khi thực thi xong, 
Server gửi trả lại toàn bộ "vé số" trong thông điệp trả lời để Client nhanh 
chóng được thực thi. Điều phối theo kiểu quay xổ số được sử dụng trong 
nhiều hệ thống không thích hợp với các kiểu điều phối khác. Chẳng hạn, 
trong hệ thống cài đặt video server, một vài tiến trình gừi luồng âm thanh 
hình ảnh tới các khách hàng, nhưng theo các tỷ lệ nén khác nhau (10, 20, 25 
frame/s). Bằng cách phân phối cho mỗi tién trình trên lần luợt 10, 20, 25 "vé 
số", hệ thống có vè phân phối thời gian sử dụng CPU theo tỷ lệ 10 : 20 ; 25.

5.4.5. Điều phối công bằng

Từ trước đến giờ, chúng ta trình bày điều phối tiến trình nhung không 
quan tâm đến người sử dụng (NSD) nào tạo ra tiến trình. Do đó, nếu NSD 1 
tạo ra 9 tiến trình, NSD 2 tạo ra 1 tiến trình, bộ điều phổi sử dụng cơ chế 
xoay vòng và các tiến trình có độ LTU tiên bằng nhau thì tiến trình 1 sẽ chiếm 
90% CPU, trong khi NSD 2 chi được 10%. Để ngăn ngừa tình huống này, 
nhiều hệ thống đã xét tới NSD tạo ra tiến trình trước khi thực hiện điều phối.
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Trong cơ chế này, mồi NSD được cấp phát một thời lượng sử dụng CPU và 
quá trình điều phối phải bảo đảm điều này. Ví dụ, nếu hệ thống có 2 NSD, 
mỗi NSD được quyền chiếm 50% thời lượng CPU. NSD 1 có 4 tiến trình A, 
B, c  và D; NSD 2 có 1 tiến trình E. Nếu điều phối theo kiểu xoay vòng, kết 
quả điều phối có thể là: A, E, B, E, c, E, D, A, E, B, E, c, E, D, A, E, B, E, c, E,
D, A, E, B, E, c , E, D. Nếu NSD 2 được cấp phát CPU gấp đôi NSD 1 thì kếl
quả điều phối có thể là: A, B, E, c , D, A, B, E, c , D, A, B, E, c , D, A, B, E, c , D,
Á, B, E, c. D, A, B, E, c, D.

5.5. NHẬN XÉT

Bộ điều phối chịu trách nhiệm cấp phát CPU cho nhiều tiến trình sẵn 
sàng thực thi. Bộ điều phối được bộ định thời gọi định kỳ hoặc bất cứ khi 
tiến trình đang thực thi tự động giải phóng CPU qua chỉ thị yield hoặc yêu 
cầu tài nguyên. Từ danh sách các tiến trình ở trạng thái sẵn sàng, bộ điều 
phối chọn ra một tiến trình để cấp phát CPU. Thuật toán điều phối có thể 
được chia thành hai nhóm: độc quyền hoặc không độc quyền. Thuật toán 
độc quyền cho phép tiến trình chạy tới khi hoàn thành công việc, trong khi 
thuật toán không độc quyền sử dụng đồng hồ định khoảng thời gian và bộ 
điều phổi sẽ định kỳ cấp phát CPU cho các tiến trình. Thuật toán FCFS và 
SJN có độ ưu tiên và thời hạn thuộc lớp thuật toán độc quyền, trong khi các 
thuật toán xoay vòng và hàng đợi nhiều mức thuộc nhóm không độc quyền. 
Thuật toán điều phối có thể được cài đặt theo nhiều cách khác nhau. Các bộ 
điều phối phức tạp trong BSD UNIX và Windows NT sử dụng cơ chế hàng 
đợi nhiều mức, nhưng có cải tiến. Điều phối được coi là "trái tim" của bộ 
quản lý tài nguyên CPU với trách nhiệm điều khiển việc chia sẻ CPU giữa 
nhiều tiến trình. Một khi môi trưÒTíg máy tính cho phép nhiều tiến trình thục 
hiện đồng thời thông qua điều phối, thì bộ quản lý tiến trình phải có cơ chế 
cho phép các tiến trình phối hợp hoạt động với nhau. Điều này sẽ được trình 
bày trong chương kế tiếp.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trinh bày nhiệm vụ chính của bộ điều phối tiến trình.

2. Tại sao phải lưu lại ngữ cảnh của tiến trinh khi chuyển đổi?

3. Trình bày các thuật toán điều phối chính.
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Chưcyng 6 
TƯƠNG TRANH VÀ ĐÒNG Bộ

Việc quản lý tiến trinh và luồng trong HĐH hiện đại được chia thành ba 
loại: đa chương trình (multiprogramming) -  nhiều tiến trinh chạy đồng thời 
trên một CPU; đa xử  lý  (multiprocessing) -  nhiều tiến trinh hoạt động 
trong hệ thống có nhiều CPU và xử  lý phân tán (distributed system) -  
nhiều tiến trình hoạt động trong môi trường phân tản. Trong cả 3 kiểu 
trên, vấn đè thiết kế cơ bản vẫn là Tương tranh -  cảc tiến trình hoạt động 
đồng thời. Mặc dù lợi Ich rất lớn, nhưng tương tranh cũng làm nảy sinh 
nhiều vắn đẻ, chẳng hạn như cạnh tranh tài nguyên, bế tắc,... Truy cập 
đổng thời tới dữ liệu chia sẻ có thể gây ra sự khõng nhất quăn trong dữ 
liệu. Chương này sẽ trình bày các kỹ thuật khác nhau nhằm đảm bảo 
trong cùng khõng gian địa chì logic, khi phối hợp với nhau, các tiến trình 
hoạt động theo một trật tự nào đó để duy tri tính thống quán của dữ liệu.

6.1. CÁC KHÁI NIỆM c ơ  BẢN

Có hai cơ chế phối hợp giữa các tiến trình là chia sè trực tiếp với nhau 
qua không gian địa chi logic hoặc chia sẻ dữ liệu thông qua file (tiến trình 
viết dữ liệu vào nie và tién trình khác đọc nie). Tiến trình được gọi là cộng 
tác (cooperating), nếu có thể ảnh hưởng tới hoặc bị ảnh hưởng bởi tiến trình 
khác. Tiến trình dùng chung dừ liệu với tiến trình khác được xem là tiến 
trình cộng tác.

6.1.1. Hợp tác qua chia sẻ

Có nhiều lý do để tạo ra môi trường cộng tác, đó là:

•  Chia sẻ thông tin: Khi nhiều người dùng cùng muốn sử dụng một 
tài nguyên thông tin nào đó (ví dụ file), thì môi trường hệ thống phải 
cho phép nhiều tiến trình đồng thời truy cập đến tài nguyên.
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• Tăng tốc độ tính toán: Nếu muốn một nhiệm vụ hoàn thành trong 
thời gian ngan nhất có thể, chúng ta có thê chia nhiệm vụ thành các 
nhiệm vụ nhỏ và các nhiệm vụ nhỏ có thể được thực thi song song. 
Chú ý, việc tăng tốc này chỉ có thể thực hiện khi hệ thống có nhiều 
đơn vị tính toán độc lập (có nhiều CPU hay các kênh vào/ra).

•  Tính modulc (hay tính tách biệt): Chúng ta mong muốn chia các 
chức năng hệ thống thành các tiến trình riêng biệt như đã phân lích 
trong Chương 3.

• Tính thuận tiện: Người dùng có thể thực hiện song song nhiều việc 
như soạn thào, in và biên dịch chương trình.

Để đảm bảo các tiến trình có thề thực thi đồng thời và cộng tác với 
nhau, hệ thống phải có cơ chế cho phép các tiến trình trao đổi dữ liệu cũng 
như đồng bộ hóa hoạt động. Bài toán sản xuất -  tiêu thụ là ví dụ điển hình 
của vấn đề họp tác. Tiến trình sản xuất tạo ra, còn tiến trinh tiêu thụ sử dụng 
thông tin. Ví dụ, chương trình in tạo ra các ký tự cho driver máy in sừ dụng. 
Đẻ tiến trình sản xuất và tiêu thụ thực thi đồng thời, hệ thống cần bộ dệm dế 
tiến trình sản xuất đưa thông tin vào và tiến trình tiêu thụ lấy thông tin ra. 
Như vậy, tiến trình sản xuất và tiến trình tiêu thụ phải được đồng bộ hóa để 
tiến trinh tiêu thụ không được sử dụng thông tin chưa tạo ra. Khi đó, tiến 
trình tiêu thụ phải chờ nếu bộ đệm rồng.

tiến trình SẢN XUAT 
Repeat

Tạo một Item, đặt vào nextp

while counter=n do { } ;  
buffer[in] := nextp;
In := in + 1 mod n; 
counter := counter + 1 ; 

Mntit ____________________

írỉễn trỉn 
Repeat
i wl

trỉníi t l i u  THỤ

vvhlle counter= 0  do (); 
Hextc := buffer[out];
Out := out +  1 mod n; 
Counter := counter - 1;

Tiêu thụ item trong nextc

.Mntii ______________

Hình 6.1. Hai tiến trình cố quan hệ với nhau

Nếu độ lớn bộ đệm vô hạn, bộ phận sản xuất có thể đưa thông tin vào 
bất cứ lúc nào. Nhưng nếu kích thước bộ đệm hữu hạn, thì khi bộ đệm đầy 
thì phía sản xuất phải chờ.
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Sau đây là ví dụ giải quyết bài toán bộ đệm hữu hạn bằng cách sử dụng 
bộ nhở chung. Các tiến trinh của cả hai phía sản xuất và tiêu thụ sử dụng 
chung các biến: n, in, out, counter; mảng buffer chứa các phần lử thuộc kiểu 
item. Giá trị khởi tạo của in, out là 0. Bộ đệm dùng chung được cài đặt thông 
qua màng tuần hoàn với hai con trỏ: in và out. in trỏ vào vị trí trổng tiếp theo 
trong bộ đệm, còn out trò vào vị trí đầu tiên trong bộ đệm có chứa thông tin. 
Bộ đệm rồng khi in = out; và đầy khi (in + 1 ) mod n = out. Hình 6.1 minh họa 
cách cài đặt tiến trinh sản xuấl và tiêu thụ. Khối VVhile (điều kiện) do {} chi 
làm nhiệm vụ kiểm tra điều kiện lặp cho đến khi điều kiện này nhận giá trị 
sai. Tiến trinh sản xuất sừ dụng biến cục bộ nextp để lưu thông tin mới được 
sinh ra và tiến trình tiêu thụ sử dụng biến cục bộ nextc chứa thông tin lấy ra.

Chúng ta xét tiếp ví dụ ihứ 2, trong hệ thống có 2 biến a và b luôn được 
cập nhật thưÒTig xuyên, nhưng cần đảm bảo a = b. Giả sử tiến trình P) và P2 

thực hiện công việc trong Hinh 6.2. Giả sử lúc đầu a = b, nhưng sau đó P| và 
P2 chạy đồng thời. Pi chạy chi thị thứ nhất, sau đó bị phong tỏa, P2 được cấp 
phát CPU, P2 chạy xong thì P| được khôi phục. Việc xen kẽ câu lệnh được 
minh họa trong Hình 6.2(c). Sau đó a  ̂ b - hệ thống đã rơi vào trạng thái 
không nhất quán. Do đó, cần có cơ chế ngăn cản Pi và P2 chạy 
đồng thời.

(a) (b) (c)

Hình 6.2. Các tiến trinh phối hợp

6.1.2. Hợp tác qua truyền thông

Trong hai ví dụ trên, mỗi tiến trình có ngữ cảnh hoạt động riêng, tưong 
tác giữa chúng là gián tiếp. Hai tiến trinh tuy chia sẻ biến dùng chung, 
nhưng không xác định nhau một cách tưòng minh (mặc dù vẫn phải đảm 
bảo tính toàn vẹn của dữ liệu). Khi hợp tác qua truyền thông, các tiến trình 
tham gia thực thi hướng tới một mục tiêu chung. Truyền thông giúp các tiến 
trình đồng bộ, kết hợp với nhau. Truyền thông nói chung được thực hiện qua
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việc trao đổi thông điệp. HĐH hoặc thư viện phải cung cấp các hàm cơ sở 
để gửi và nhận thông điệp

6.2. ĐỘC QUYỀN TRUY XUÁT -  GIÀI PHÁP PHẢN MÈM

6.2.1. Nhu cầu độc quyền truy xuất

Xét ví dụ bài toán sản xuất -  tiêu thụ trong mục 6.1.1, counter sẽ tăng 
mồi khi thêm item mới vào bộ đệm và giảm khi xóa một item ra khỏi bộ 
đệm. Khi thực thi riêng rẽ, hai thủ tục này chạy đúng nhưng vấn đề nảy sinh 
khi thực thi đồng thời. Giả sừ hiện tại counter = 5, procuder và consumer 
thực thi đồng thời "counter := counter + 1" và "counter := counter -1". Khi 
những câu lệnh này thục thi đồng thời, counter có thể nhận giá trị 4, 5 hoặc 
7, mặc dù về mặt logic, kết quả chính xác phải là 5. Tại sao lại có điều này? 
KJìi thi hành trên một dòng kiến trúc máy tính cụ ứiể, "counter := counter + 1 " 
có thể chuyển sang ngôn ngữ máy như sau: 

registeri := counter; 
registeri := registeri + 1: 
counter := registeri; 

với registeri là thanh ghi nàm trong CPU. Tương tự "counter := counter -1" 
đuợc chuyển thành:

registerỉ := counter; 
register2 := register2 -1; 
counter := register2; 

register2 cũng là thanh ghi nàm trong CPU. Thậm chí registeri và registerỉ 
có thể là cùng một thanh ghi vật lý. Sự thực thi đồng thời "counter := 
counter + 1" và "counter := counter - 1" ở mức cao tương đương sụ thực
thi chuỗi các chỉ thị máy ở mức thấp. Giả sử các chi thị này xen kẽ theo thứ
tự sau:

thực thi register^ := counter
thực thi registeri := registeri 1
thực thi register2 := counter
thực thi registerỉ ;= register2 -1
thực thi counter := registeri 
thực thi counter := register2

To: producer 
Ti: producer 

T2: consumer 
T3; cosumer 
T4; producer 

T5: consumer

{registeri = 5} 
{registeri = 6} 
{register2 = 5} 
{register2 = 4} 
{counter = 6} 
{counter = 4}
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Kết quả counter = 4. Ncu dào ngược thứ tự T 4 và T 5 thì counter = 6 . 
Nguyên nhân là cả hai tiến irình đồng thời thao tác trên biến counter. Các 
tiến trình ở trạng thái tranh đoạt điểu khiển (race condition) khi nhiều tiến 
trình cùng cập nhật vào biến dùng chung và kết quả việc thực thi phụ thuộc 
vào thứ tự thực hiện cụ Ihề của các tiến trình. Do vậy, phải đảm bảo tại thời 
điểm cụ thể chỉ có duy nhấl một tiến trình được thay đổi biến dùng chung 
(các tiến trình phải đồng bộ với nhau).

6.2.2. Miền găng (Critical - Section)

Xét hệ thống gồm n tiến trình {Po, Pi, Pn-i}. Mỗi tiến trình có đoạn 
mã gọi là miền găng chứa các lệnh có thể thay đổi các biến dùng chung. Hệ 
thống phải đảm bảo tại bất kỳ thời điểm nào tối đa chi có một tiến trình 
được thi hành đoạn mã trong miền găng (gọi là bước vào miền găng). Khi 
đó biến dùng chung chi bị tác động bới tối đa một tiến trình. Khi đó các tiến 
trình thay phiên nhau bước vào miền găng và hệ thống vẫn đảm bảo độc 
quyền truy xuất tài nguyên dùng chung, vấn đề miền găng là thiết kế giao 
thức đồng bộ hóa các tiến trinh. Nói chung, mồi tiến trình phải xin phép 
bước vào miền găng, thực hiện cập nhật dữ liệu dùng chung rồi thông báo 
thoát khỏi miền găng.

Giải pháp cho miền găng phải thỏa mãn cả 3 yêu cầu sau:

1. Độc quyền truy xuất (Mutual Exclusion); Nếu tiến trình Pj đang 
trong miền găng thì không tiến trình nào được bước vào miền găng.

2. Tiến triển (Progress); Nếu không có tiến trình nào ở trong miền 
găng và có một số tiến trình muốn vào miền găng thì một tiến trình 
nào đó phải được vào miền găng.

3. Giói hạn đợi (boundcd waiting); Thời gian từ khi tiến trình yêu cầu 
cho đến khi thực sự bước vào miền găng phải bị chặn bởi giới hạn 
nào đó.

ờ  đây chúng ta giả định mỗi tiến trinh đều hoạt động, tức là có tốc độ 
thực thi. Tuy nhiên, không so sánh tốc độ giữa các tiến trình. Các giải pháp 
đưa ra ở đây không phụ thuộc vào kiến trúc phần cứng máy tính hay số 
lượng CPU trong hệ thổng. Tuy nhiên, giả sử các chỉ thị cơ bản trong ngôn 
ngừ máy (chẳng hạn load, store và test) được thực thi đơn nhất (không thể 
chia nhỏ việc thực thi hơn nữa). Nếu hai chi thị như vậy được thực thi đồng
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thời, ihì kết quả tương đương với việc thực thi tuần tự cùa chúng theo trật tự 
nào dấy. Khi trình bày, chúng ta chỉ định nghĩa các biến phục vụ mục dích 
dồng bộ, còn cấu trúc chung của tiến trinh P| bấl kỳ là có dạng: 

repeat
entry sectíon 
Vào miền găng 
exit section 
Phần còn lại 

until false;

Phần entry và exit được bôi đen để nhấn mạnh tầm quan trọng của 
chúng.

Lưọi (Turn)

Tièn trình Pi 
Repeat

VVhlle turriỊỂi do ;
M iên eâng 
turn ':= j  ;
Phàn còn lại 

Until false

(a) (b)

Hinh 6.3. Giải pháp thứ nhất

6.2.3. Giải pháp thứ  nhất cho hai tiến trình

Chú ý rằng, bất kỳ giải pháp độc quyền truy xuất nào cũng đều dựa trên 

cơ chế độc quyền nào đó ở phần cứng. Ví dụ, tại một thời điểm, chi có thổ 

xảy ra một truy cập bộ nhớ. Người ta sử dụng quy tẩc "lều Eskimo" mang 

tính minh họa. Lều và cửa lều Eskimo rất bé, chỉ có thể cho phép đúng một 

ngưòá đi qua (Hình 6.3a). Bảng đen trong lều chỉ ghi được một số (0 hoặc 1). 
Giả sử hai người Po và P| muốn phối hợp với nhau vào miền găng. Người 

muốn vào miền găng đầu tiên phải vào lều để kiểm tra bảng đen. Nếu trên 

bảng đen ghi tên ứng với người đó (0 với Po, 1 với Pi) thì được bước vào 

miền găng. Ngược lại, người đó phải đi ra khỏi lều và tiếp tục đợi. Khi rời 
miền găng, người vừa bước vào miền găng phải quay lại lều để ghi tên 

người kia trên bảng đen. Hình 6.3b là mã cho hai tiến trình Po và P|. Để
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thuận tiện, khi biểu diễn P| ta sử dụng Pj dc chỉ tiến trình còn lại, tức là 

j = 1  - i. Hai tiến trình cùng chia sè biến turn (khởi tạo bàng 0 hoặc 1). Biến 

turn giống bàng đen. Neii turn = i ihi p, được phép bước vào miền găng. Giải 

pháp này bào đảm tại một thời điềm chi có duy nhất một tiến trình ở trong 

miền găng. Tuy nhiên, yêu cầu tiến triển không được đảm bảo vì thuật toán 

này luôn đòi hỏi các tiến trình phải luân phiên bước vào miền găng. Chẳng 

hạn, khi turn = 0, Po biển mất thì mãi mãi P| không thể vào được miền găng.

6.2.4. Giải pháp thứ  hai cho hai tiến trình

Vấn đề của giải pháp 1 là chi ghi thông tin về người muốn vào miền 
găng trên bảng đen, trong khi cần biết trạng thái cùa cả hai tiến trình. Để 
giái quyết, mồi ligưởi phải có dấu hiệu xác định họ có vào miền găng hay 
không, khi đó dù người này biến mất thì người kia vẫn có thể vào miền găng 
mà không bị ảnh hường gì. Quy tấc dược sửa đổi như sau: Mỗi người có lều 
riêng (Co và C|) và có thể xem (nhưng không được quyền sửa) bảng đen 
trong lều của người kia. Người muốn vào miền găng sẽ định kỳ kiểm tra 
báng den trong lều người kia cho đến khi nhìn thấy có chừ false (dấu hiệu 
người kia không muốn vào). Lúc này người đó quay về lều cùa mình, viết 
true lên bàng đen (thông báo mình vào miền găng) và bước vào miền găng. 
Sau khi rời miền găng, người đó viếl false lên bảng đen của mình.

Tiền trình P1
var flag: array[0 ..1 ] of boolean; 
Repeat

flag[l] := true ; 
vvhỉle flag[j] do;
Miền găng 
flag[i] := false;
Phăn còn lại 

Untll false;

(a) (b)

Hinh 6.4. Thuật toán thứ hai 

Thay thế turn bàng mảng flag: array[0 ..1 ] of boolean đóng vai trò lều
riêng của mỗi người (Co và C|). Các phần tử của mảng được khởi tạo là 
false. Giá trị flag[i] = true có ý nghĩa Pj sằn sàng bước vào miền găng, cấu  
trúc p, minh họa trong Hình 6.4b. Đầu tiên Pị đặt flag[i] = true để thông báo
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mình sẵn sàng bước vào miền găng. Sau dó P| kiểm tra xem Pj đã bước vào 
miền găng chưa. Nếu Pj đã (hoặc chuẩn bị) vào, Pj sẽ đợi cho tới khi Pj bước 
ra khỏi miền găng (tức là flag[j] = false). Khi đó P| mới được vào miền găng. 
K.hi rời miền găng, Pị đặt lại flag[i] = false để cho phép Pj (nếu có nhu cầu) 
bước vào miền găng.

1'huật toán này không đảm bảo điều kiện tiến triển. Xét chuồi thực thi
dưới đây khi Po và P| đồng thời muốn vào miền găng:

Tq: Po đặt flag[0 ] = true 
Ti: Pi đặt flag[1] = true 

Bây giờ Po và Pi sẽ lặp mãi trong vòng lặp while. Thuật toán phụ thuộc 
về thời gian thực hiện của hai tiến trình. Trình tự thực hiện trên có thể xuất 
hiện do trong hệ thống có nhiều CPU hoặc ngắt (chẳng hạn, do bộ định thời 
gây ra) xuất hiện ngay sau To và quyền điều khiển CPU được chuyển sang 
tiến trinh khác. Thay đổi thứ tự câu lệnh, đặt flag[i] = true và câu lệnh kiểm 
tra giá trị của flag[j] cũng không giải quyết được vấn đề này, mà còn có thể 
cho phép cả hai tiến trình cùng bước vào miền găng, vi phạm yêu cầu độc 
quyền truy xuất.

6.2.5. Giải pháp thứ  ba cho hai tiến trình

Tlẻn trình Pi
va ríla g : a rray[0 ..1 ] o f boolean; 
turn: 0..1;
Repeat

fiag [l] :=  true ; 
tum  :=  j ;
wW le(flãg[j] and tu rn = j)  do; 
Miên găng 
flag [l] :=  false;
Phăn còn lạl 

Untll false;

(a) (b)

Hình 6.5. Thuật toán 3 

Kết hợp hai thuật toán trên, chúng ta đưa ra giải pháp hoàn chỉnh cho 
miền găng đáp ứng cả 3 yêu cầu. Bên cạnh lều riêng của mồi người, còn có 
lều đóng vai trò "trọng tài", trong đó có bảng đen ghi người nào được quyền 
vào miền găng (Hình 6.5a). Các tiến trình chia sẻ mảng flag và biến turn.
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Ban đầu, flag[0] = flag[1 ] = false, giá trị khởi tạo cùa turn (0 hay 1) không 
quan trọng, cấu  trúc P| được minh họa trong Hình 6.5b. Để vào miền găng, 
p, đặt flag[i] = true và sau đó kiểm tra xem Pj đã vào miền găng chưa. Nếu cả 
hai tiến trình cùng muốn vào miền găng, turn sẽ được gán giá trị i và j gần 
như đồng thời. Lệnh gán thực hiện sau sẽ ghi đè lên kết quả cùa lệnh gán 
trước. Giá trị sau cùng cùa turn quyết định tiến trình nào được phép vào 
miền găng.

Bây giờ chứng minh thuật toán này thỏa mãn cả ba yêu cầu đã nêu 
trong 6.2.2. Để chúng minh (1), ta thấy Pj chi vào miền găng khi AagH = false 
hoặc turn = i. Giả sử khi cả hai tiến trình cùng muốn vào miền găng một lúc 
thì flag[0] = flag[1 ] = true. Tuy nhiên, hai tiến trình này không thể bước vào 
miền găng cùng một lúc vì turn chi có thể rửiận giá trị hoặc 0 hoặc 1. Như 
vậy, điều kiện độc quyền truy xuất được bảo đảm. Để chứng minh điều kiện 
(2) và (3), chú ý tiến trình Pị bị ngăn cản vào miền găng khi và chỉ khi nó bị 
tấc trong vòng lặp while do điều kiện flag[j] = true và turn = j; vòng lặp này 
chỉ được thực hiện đúng một lần. Nếu Pj không sẵn sàng vào miền găng thì 
ílagU] = íalse và Pi có thể vào miền găng. Nếu Pj đặt flag[j] = true và đang 
thực thi trong vòng lặp while thi turn = i hoặc bằng j. Nếu turn = i, p, sẽ được 
vào miền găng. Nếu turn = j, Pj sẽ vào miền găng. Tuy nhiên, khi ra khỏi 
miền găng, Pj sẽ dặt lại flag[j] = false để cho phép Pj vào miền găng. Nếu đặt 
flagO] = true thi Pj cũng sẽ đặt turn = i. Vì Pj không thay đổi giá trị biến turn 
trong vòng lặp vvhile, Pj sẽ vào miền găng (thỏa mãn yêu cầu tiến triển) sau 
khi Pj vào nhiều nhất một lần (thỏa mãn yêu cầu giới hạn đợi).

6.2.6. Giải pháp đa tiến trình

Thuật toán 3 giải quyết vấn đề miền găng cho hai tiến trình. Bây giờ sẽ 
trình bày thuật toán Hiệu bảnh mỳ cho n tiến trình. Thuật toán này có tên gọi 
như vậy, vì điều phối việc phục vụ tạr những nơi đòi hỏi phải duy trì trật tự 
trong tình trạng lộn xộn (các cửa hàng).

Khi vào cửa hàng, khách hàng nhận được một số thứ tự (STT). Cửa 
hàng sẽ phục vụ khách hàng có STT nhỏ nhất. Tuy nhiên, thuật toán không 
đàm bào hai tiến trình (hai khách hàng) có STT khác nhau. Khi đó tiến trình 
với tên xếp trước (theo thứ tự nào đó) được phục vụ trước. Vì vậy, nếu Pj và 
Pj có cùng STT và i < j thì p, có độ ưu tiên cao hơn.
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Câu trúc dữ liệu chung là hai mảng choosing: array[0 .. n - 1 ] of boolean 
và number: array[0 .. n - 1 ] of integer. Ban đầu cấu trúc dữ liệu này được khởi 
tạo lần lưọl là false và 0. Để thuận tiện, chúng ta định nghĩa (a, b) < (c, d) nếu 
a < c hoặc nếu a = c và b < d. cấu trúc P| được minh họa trong Hình 6 .6 . Để 
chứng minh tính đúng đắn của thuật toán Hiệu bánh mỳ, đầu liên la cần 
chứng minh nếu Pi trong miền găng và Pk (k  ̂ i) có STT number[k] # 0 thì 
(number[i], i < number[k], k). Với kết quà này dễ dàng chứng minh được điều 
kiện độc quyền truy xuất. Thực vậy, coi Pj trong miền găng và Pk đang cố 
gẩng vào miền găng. Khi thực thi câu lệnh while thứ hai trong trạng thái 
j = i, Pk thấy number[i] ^ 0  và (number[i], i) < (number[k], k). Vòng lặp tiếp tục 
cho tới khi P| ra khỏi miền găng. Để chứng minh yêu cầu tiến triển và giới 
hạn đợi, hãy để ý các tiến trình vào miền găng theo thứ tự đến trước phục 
vụ trước.

R epeat
cho os ing [l]:= ta ie ;
num ber[i] :=  m ax(num ber[0 ], n u m b e r[l], . . . ,n u m b e r[n - l])  + 1 ;  
choosing [l]:=  falsè; 
for j  :=  0 to  n-1 do 

begln
whlle chooslng[J] do;
vvhile numberOĨ *  0 and (n u m b e r[j], j)<  (n u m b e r[i], l)  do;

end;
Vào miền găng 
nu m be r[l];=  0;
Phăn còn lại 

U ntil fa lse

Hình 6 .6 . Thuật toán vào miền găng cho nhiều tiến trình

6.3. ĐỒNG B ộ HÓA -  GIÀI PHÁP PHÀN CỨNG

Phần cứng có thể giúp việc lập trình đơn giản hơn và nâng cao hiệu suất 
hệ thống. Phần này giới thiệu một vài giải pháp bằng phần cứng có khả năng 
giải quyét hiệu quà vấn đề miền găng.

6.3.1. Che ngắt

Trong hệ thống có một bộ vi xử lý, có thể giải quyết vấn đề miền găng 
bằng cách che ngắt (không cho ngắt xảy ra), trong khi chinh sửa biến dùng 
chung. Như vậy, hệ thống đảm bảo chuỗi chỉ thị thao tác trên biến dùng
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chunu được thực hiện trọn vẹn mà không bị gián đoạn bởi tién trình khác. 
Do các tiến trình khác không thể xen vào, nên biến dùng chung không bị 
thay dồi một cách bất thưòrm. Thuật toán thực hiện như minh họa trên Hình 
6.7. Tuy nhiên, che ngắt trên hệ Ihổng nhiều CPU tốn thời gian hơn vì phải 
gửi thông điệp đến tất cả các CPU. Tiến trình không thể vào miền găng 
ngay, hiệu suất hệ thống bị suy giảm.

Tỉẻn trình
Repeat

Che ngẩt (không cho ngât xảy ra; 
Miên gàng
Cho phép ngắt xày ra 
Phần còn lại 

Untỉl false;

Hình 6.7. Mtền găng bằng cách che ngắt

6.3.2. Các chỉ th ị đặc biệt

Nhiều kiến trúc máy tính có chỉ thị phần cứng đặc biệt cho phép kiểm 
tra và chỉnh sửa nội dung một từ hoặc tráo đổi nội dung hai từ trong bộ nhớ 
một cách đơn nhất. Chúng có thể sử dụng giải quyết vấn đề miền găng.

functỉon Test-and_S et(va r targetiboo lean): boolean;
begln

Test-anđ-Set: = target; 
ta rg e r:=  true;

end; Chi thị Test-and-Set

procedure 5wap (va ra , b: 
boolean);
v a rte m p : boolean; 
begin

te m p :=  a; 
a :=  b; 
b := tem p ;

end;
Chỉ th| Swap

Hình 6 .8 . Các chỉ thị đặc biệt

D ặc đ iể m  q u a n  trọ n g  c ủ a  ch ỉ th ị k iể u  n à y  là sự  th ự c  th i m ộ t cá ch  
nguyên vẹn và đơn nhất, nghĩa là quá trình thực hiện chi thị không bị gián 
đoạn. Vì vậy, nếu hai chỉ thị Test-and-Set được thực thi đồng thời (trên các 
CPU khác nhau), chúng sẽ thực thi tuần tự theo thứ tự nào đó.

Với chi thị Test-and-Set, có thể thi hành độc quyền truy xuất bằng việc 
khai báo biến boolean lock khởi tạo giá trị false. c ấ u  trúc Pi được minh họa 
trong Hình 6 .8 . Chi thị swap tráo đổi nội dung 2 từ được định nghĩa trong 
Hình 6 .8 . Giống Test-and-Set, swap được thực thi một cách đơn nhất. Hình 
6.9 minh họa cách thực hiện độc quyền truy xuất, ưu điểm ở đây là khả
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năng áp dụng đơn giản trên hệ thống có một hoặc có nhiều CPU. Tuy nhiên, 
hiện tuợng busy-waiting, khả năng chết đói và bế tẳc vẫn còn có thể xày ra.

Repeat
vvhile Test’õnđ’Sct(lock) do;
Miền gáng 
Lock; = ủlse;
Phần còn lại 

Untll false;

(a) Độc quyền truy xuẩt 
bằng Test-and-Set

Repeat
key:= trưe; 
repeat

Swap(lock, kcy); 
until key=fởlse;
Miền găng 
Lock ;>= faise;
Phăn còn lạl 

Until false;

(b) Độc quyên truy xuất bẳng 5wap

Hình 6.9. Độc quyền truy xuất bằng các chỉ thị đặc biệt

6.4. GIẢI PHÁP ĐỒNG B ộ c ơ  BẢN

6.4.1. Khóa (Lock)

Với ví dụ về "lều Eskimo", chúng ta giả sử ờ cửa lều có một khóa. 
Người muốn vào miền găng sẽ đến trước cửa lều. Nếu lều bị khóa, người đó 
phải đợi. Nếu lều chưa khóa, người đó khóa lều lại, đi vào miền găng (cầm 
theo chìa khóa). Sau khi thoát khỏi miền găng, người đó quay trở về mở 
khóa lều cho những người muốn vào miền găng. Hình 6 .1 Oa minh họa cách 
thức sử dụng khóa khi muốn vào miền găng. Tuy nhiên, cần giải quyết vấn 
đề hai ngưòi đồng thời muốn dùng khóa. Người ta có thể sừ dụng giải pháp 
che ngắt khi mụốn đóng và mở khóa (minh họa trên Hình 6 .1 Ob và c).

Tlềti trinh Pi
var lock boolean; 
Repeat

vvhlle (ỉock); 
lock = true; 
Miền găng 
lock = false; 
Phăn còn lại 

Untll faỉse;

enter(lock) {
disablèlntenruptsO; 
whllô (lock) {  
enablèlnterruptsO; 
dlsablelnterruptsQ;
}
lock = true; 
enablelnterrưptsO;

exlt(lock) {
disablelnterruptsO; 
lổck = true; 
enablelnterruptsO;

>

(a) Cách sử dụng khóa (b) Đóng khóa (c) Mở khóa

Hình 6.10. Khỏa và cách cài đặt khóa

Nhược điểm chính cùa các giải pháp trên là tình trạng chờ bận .{Busy 
waiting). Khi có tiến trình ờ trong miền găng, bất kỳ tiến trình khác muốn 
vào miền găng sẽ thực hiện vòng lặp (trong đoạn mã xin vào miền găng) để
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kiểm tra xem đã đến lượt mình vào chưa. Tình trạng Busy waitilng lãng phí 
các chu kỳ CPU mà lẽ ra các tiến trinh khác có thể sử dụng để thực hiện 
công việc hữu ích. Tình trạng này còn được gọi là khóa xoay (Spinlock) (vì 
các tiến trình quay quanh vòng lặp trong khi chờ khóa), ưu điểm của 
spinlock  trong hệ thống đa bộ xử lý là không cần phải chuyển ngữ cảnh khi 
một tiến trình đợi khóa (vì chuyển ngữ cảnh có thể chiếm một lượng thời 
gian đáng kể).

6.4.2. Semaphore

Semaphore s  là biến nguyên mà sau khi khởi tạo chi được truy cập qua 
hai thao tác đom nhất là wait và signal. Hình 6.1 la  là định nghĩa của wait và 
signal. Toán từ wait và signal thay đổi giá trị semaphore được thực hiện một 
cách đơn nhẳt. Tức là khi một tiến trình đang thay đổi giá trị semaphore thì 
không tiến trình nào được quyền thay đổi giá trị semaphore. Ngoài ra, trong 
trường hợp wait(S), việc kiểm tra giá trị s  (S < 0) và việc thay đổi s  := s  - 1 
(nếu có) phải được thực thi liên tục không gián đoạn. Cách cài đặt các toán 
tử này được trình bày trong mục 6.4.3. Nhưng trước tiên ta trình bày cách sử 
iụng semaphore.

w a ítrs^ : Repeat
vvhile s s 0 do; Wait(mutBX);
5 := s - l; Miền găng

s ig n ạ K S ): Sĩgnaĩ (m u t^ ) ;
s := S+1; Phăn còn lạt

Untll false;

(a) Thao tác Wait và Slgnaỉ (b) Độc quyên truy xuãt báng Semaphore

Hình 6.11. Định nghĩa và cách sử dụng Semaphore

Có thể sử dụng semaphore để giải quyết vấn đề miền găng cho n tiến 
trình, n tiến trình này chia sè semaphore mutex (mutual exclusion) khởi tạo 
giá trị 1. Tiến trình Pi minh họa trong Hình 6.1 Ib. "Lều Eskimo" trong ví dụ 
trước được cải tiến như sau: Bảng đen sử dụng để ghi sổ lượng ngưòd trong 
lều (lều có thể bổ trí nhiều ghế ngồi). Người muốn vào miền găng (giả sử A) 
bước vào lều, tăng giá trị ghi trong bảng đen lên 1. Nếu giá trị này là 1, A có 
quyền bước vào miền găng. Nếu giá trị này khác 1, A phải ngèi đợi trong 
lều. Sau khi thoát khỏi miền găng, A phải quay trở về lều, giảm giá trị ghi 
trên bảng đen đi 1 và nếu giá trị này khác 0 , thi người khác đang đợi trong 
lều đươc vào miền găng.
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Ngoài ra, cũng có thể sử dụng semaphore để giải quyết nhiều vấn đề 
đồng bộ hóa khác. Giả sử hai tiến trình chạy đồng thời: P| với lệnh Si và P2 

với lệnh S2. Giả thiết ràng S2 chi được thực thi sau khi Si đã thực thi xong. 
Có thể giải quyết vấn đề này bàng cách cho P| và P2 dùng chung semaphore 
synch khởi tạo bàng 0 và chèn vào câu lệnh: {S1 ;signal(synch);} cho P| và 
câu lệnh {wait(synch);S2 ;} cho P2. Vì synch khởi tạo bằng 0, ? 2  sẽ thực thi 
Sj chỉ sau khi P| thực hiện signal(synch) sau Si

6.4.3. Cài đặt semaphore

Với định nghĩa trên, semaphore vẫn bị tình trạng busy waiting. Để khấc 
phục cần định nghĩa lại toán tử wait và signal của semaphore. Tiến trình gọi 
wait và thấy giá trị semaphore không dương sẽ phải chờ. Tuy nhiên, thay vì 
thực hiện vòng lặp, tiến trình phong tỏa chính nó. Toán tử block đặt tiến 
trình vào hàng đợi (hàng đợi này gắn với semaphore) và tiến trinh chuyển 
sang trạng thái đợi (vvaiting). Sau đó điều khiển được chuyển cho bộ điều 
phối CPU để lựa chọn tiến trình khác thực thi. Tiến trình bị phong tỏa chờ 
semaphore s sẽ được khởi động lại (bằng toán tử wakeup) khi tiến trình nào 
đấy thi hành toán tử signal. Khi đó trạng th á i tiến trình này chuyển từ đợi 
(waiting) sang sẵn sàng (ready).

type semaphore = record 
valué;lnteger;
L; Danh sách tiên trinh; 

end; (a)

slgnal(S);
s.value;= s.value + 1; 
if s.value < 0 then begin

Lẵy một tlỗn trlnh p từ S.L; 
wakeup(P);

end;
(b)

walt(5):
s.value := s.value - 1; 
if s.value < 0 
then begln

Đặt tíẽn trình này S.L; 
Phong tỏa tiẽn trình;

end;

(C)

Hình 6.12. Cài đặt semaphore 

Semaphore có thể cài đặt dưới dạng bản ghi (Hình 6.12a), với hai thành 
phần: một giá trị nguyên và một danh sách các tiến trình đợi. Toán tử signal 
lấy một tiến trình trong danh sách đọri để kích hoạt. Hình 6.12b và c minh 
họa toán tử signal và wait. Khi gọi block, tiến trình sẽ tự treo (chuyển sang 
trạng thái chờ) và chuyển sang nàm trong hàng đợi. Toán tử wakeup(P) khôi
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phục tiến trinh p bị phong tỏa. I lai toán tử này được HĐH cài đặt dưới dạng 
các lời gợi hệ thống cơ bản.

rheo dịnh nghĩa cũ, semaphore ihuộc kiểu busy wơiling và giá trị 
semaphore không âm. Semaphorc theo kiểu mới có thể nhận giá trị âm, khi 
dó độ âm xác dịnh số lượng các tiến trình đợi trên semaphore. Thực tế này 
là do trong toán tử wait, chúng ta dào lệnh trừ lên trước lệnh kiểm tra. Dễ 
dàng cài đặt danh sách các tiến trình đợi thông qua trường liên kết trong 
khối điều khiển tiến trình (PCB). Mồi semaphore chứa một giá trị nguyên và 
mộl con trỏ trỏ tới danh sách PCB. Đẻ thêm và xóa các tiến trình khỏi danh 
sách và để bảo đảm điều kiện giới hạn đợi, hệ thống có thể sử dụng hàng đợi 
F1F0 (first-in, first-out). Khi đó, semaphore trỏ tới cả hai đầu của hàng đợi. 
Chú ý là cách sử dụng semaphore chính xác không phụ thuộc vào cách cài 
đặt danh sách đợi trong semaphore.

Toán tử semaphore phải được thực hiện một cách toàn vẹn và đơn nhất, 
nghĩa là hai tiến trình không thể cùng lúc lại có thể thực thi toán tử wait và 
signal trên cụng một semaphore. Đây là vấn đề miền găng và có thể giải 
quyết theo hai cách sau: Trong môi trường có một CPU, có thể che ngắt khi 
thực thi wait hoặc signal. Khi đó chỉ thị cùa các tiến trình khác không thể 
xen kẽ vào chi thị cùa toán tử. Nhưng trong môi trường nhiều CPU, khó 
thực hiện việc chặn ngắt. Chì thị của các tiến trình khác nhau (chạy trên các 
CPU khác nhau) có thể xen kẽ với nhau tùy ý. Nếu phần cứng không có chỉ 
thị đặc biệt thì có thể sử dụng giải pháp phần mềm cho vấn đề miền găng, 
khi dó tình trạng busy \v a itin g  vẫn xuất hiện với thủ lục wait và signal. 
Chúng ta chỉ loại bỏ tình trạng busy \vaiting khi chương trình ứng dụng 
bước vào miền găng. Tình trạng busy vvaiting bị giới hạn trong miền găng 
cùa toán từ wait và signal. Do độ lớn của miền này khá nhỏ (nếu được tối UXỈ 
sẽ không vượt quá 10  chi thị), nên nếu tình trạng busy \vaiting có xuất hiện 
thì cũng chi trong thời gian rất ngắn.

6.4.4. Bế tắc và Chết đól

Cài đặt semaphore như trên có thể dẫn đến trưÒTig hợp nhiều tiến trình 
đợi vô vọng một sự kiện do một tiến trình khác cũng đang trong trạng thái 
đợi gây ra. Sự kiện đợi ứng với việc thực thi toán tử wait. Khi hệ thống rori 
vào tình huống này, các tiến trình liên quan sẽ ở trong tình trạng bế tắc. Ví
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dụ, hệ thống có hai tiến trình Po và P|, mỗi tiến trình truy cập vào hai 
semaphore s  và Q để đặt giá trị 1:

Po Pl
wait(S); wait(Q);
waít(Q); wait(S);

• • •  • • •  

signal(S); signal(Q);
signal(Q); signal(S);

Giả sừ Po thực thi wait(S), sau đó Pi thực thi wait(Q). Khi thực thi 
wait(Q), Po phải đọri cho đến khi Pi thực thi xong signal(Q). Tương tự, khi 
thực thi wait(S), P| phải đợi cho đến khi Po thực thi xong signal(S). Rõ ràng 

hai toán tử signal này không thể được thực thi, Po và P| rơi vào bế tắc. Ta 
nói một tập hợp các tiến trình trong tình trạng bế tắc nếu mỗi tiến trình trong 
tập đọd một sự kiện do một tiến trình khác trong tập gây ra. Phần lớn các sự 
kiện trình bày ở đây liên quan đến cấp phát tài nguyên. Tuy nhiên, có nhiều 
loại sự kiện khác cũng có thể gây ra bế tắc và sẽ được trình bày trong 

chưcmg sau. v ấ n  đề khác liên quan đến tình trạng bế tắc là trạng thái bị 
phong tỏa vĩnh viễn hay chết đói (starvation), là hiện tưọmg khi các tiến 
trình chờ vô định trong semaphore. Phong tỏa vĩnh viễn có thể xảy ra nếu ta 
thêm và xóa các tiến trình khỏi danh sách gắn với semaphore theo thứ tự 

vào sau ra trước (LIFO).

6.4.5. Semaphore nhị phân

Cấu trúc semaphore nói trên gọi là counting semaphore, vì giá trị 

nguyên có thể nhận giá trị tùy ý. Semaphore nhị phân là semaphore mà giá 
trị nguyên chi là 0 hoặc 1. Cài đặt semaphore nhị phân đom giàn hơn 

counting semaphore do tận dụng được kiến trúc phần cứng. Bây giờ sẽ trình 
bày việc cài đặt counting semaphore dựa trên semaphore nhị phân. Để cài 
đặt counting semaphore s  bằng semaphore nhị phân, ta sử dụng các cẩu trúc 
dữ liệu sau: S1; binary-semaphore; S2: binary-semaphore; C: integer. Khởi 
đầu S1 = 1; S2 = 0 và c  nhận giá trị ban đầu của counting semaphore s. Toán 

tử wait và signal trong counting semaphore được cài đặt trong Hình 6.13.
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g iq n ạ lí ) :
w a it(S l) ;
c  ;=  c  + 1 ;

if (C < =  0) then signal (52 ); 
else s lg n a l(S l);

w a itfì:
w a it(s l) ;
C-J=C - 1 ;
if c  < 0 then begin 

s ig n a l(S l); 
w ait(S 2);

end
s ig n a l(S l);

Hình 6.13. Cài đặt counting semaphore bằng semaphore nhị p h â n

6.5. NHỮNG VÁN ĐỀ ĐÒNG B ộ KINH ĐIỂN

'I rong phần này, trình bày một số vấn đề đồng bộ liên quan đến điều 
khiển song song. Những vấn đề này thường được sử dụng như bài toán mẫu 
đề kiểm tra các phương pháp đồng bộ hóa mới.

6.5.1. Vấn đề bộ đệm g iớ i hạn (The Bounded-Buffer 
Problem)

ờ  đây trình bày giải pháp tổng quát cho vấn đề Bộ đệm giới hạn (xem 
mục 6.1). Giả sử vùng đệm dùng chung có khả năng lưu giữ n item. 
Semaphore Mutex đàm bảo dộc quyền truy xuất với vùng đệm và đuợc khởi 
tạo giá trị 1. Semaphore empty và full đếm số bộ đệm trong vùng chưa sử 
dụng và số bộ đệm đã được sử dụng. Semaphore empty được khởi tạo giá trị 
n, semaphore full được khởi tạo giá trị 0 . Mã cho tiến trình producer và 
consumer được minh họa trong Hình 6.14.

6.5.2. Vấn đề đọc -  ghi (The Readers and VVriters)

Nhiều tiến trình hoạt động đồng thời có thể dùng chung đổi tượng dừ 
liệu (file hay bản ghi). Đối tượng có thể truy xuất theo chế độ chỉ đọc 
(reader) hoặc chế độ cập nhật (writer) vào đối tượng dùng chung. Hiển 
nhiên, sẽ không có chuyện gi xảy ra nếu hai tiến trình reader cùng đọc. Tuy 
nhiên, cần phải đồng bộ khi một tiến trình writer và một số tiến trình khác 
(vvriter hoặc reader) cùng truy cập đồng thời đến đổi tượng dùng chung. Giải 
pháp ở đây là tiến trình writer phải được độc quyền truy cập tới đổi tượng 
dùng chung. Đây là vấn đề đồng bộ đọc -  ghi và thường được sử dụng để
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kiềm tra các công cụ đồng bộ mới. vấn  đề đọc -  ghi có một số biến ihc liên 

quan đến quyền ưu tiên. Dị bàn đơn giàn nhất gọi là vấn đề đọc -  ghi đầu 
liên, yôu cầu không tiến trình reader nào phải đợi trừ khi có tién irình vvriler 
đã được phép sử dụng đối lượng dùng chung. Nói cách khác, không liến 
trinh reader nào phải dợi tiến trinh reader khác hoàn thành chi vi có một lién 
trình writer đang đợi.

Tlẻn trỉnh Sản xuất Tièn trình Tỉéuthụ
Repeat Repeat

vvait (full);
Tao ra item và đăt vào nextp wait (mutex);

wait (empty); Chuyến một ítem vào nextc
wait (mutex);

slgnal (mutex);
Đưa nextp vào bộ đệm signal (empty);

signal (mutex); Tiêu thụ item trong nextc
signal (full);

un til false; u n til íalse;

Hình 6.14. Bài toán sản xuất -  tiêu thụ

Tiền trinh GHI 
Repeat

Waỉt (wrt);

Thực hiện việc Ghi

sỉgnal ( w r t ): 
un til false;

Tỉẻn trình ĐỌC 
Repeat

Wait(mutex);
readcount:= readcount + 1; 
ỉf readcount=l then waịt(wrt); 
signal(mutex);

Thực hiện việc Đọc

wait(mutex);
readcount ;= readcount -1 ; 
ỉf readcount=0 then signal(vvrt); 
slgnal(mutex); 

untíl false;

Hinh 6.15. Reader và VVriter 

Trong dị bản thứ hai, tiến trình writer sẵn sàng sẽ được ghi ngay khi có 
thể. Tức là nếu tiến trình vvriter đang đợi để truy cập vào đối tượng chia sẻ, 
không tiến trình reader mới nào được đọc. Chú ý ràng, hai phiên bản trên có 
thể dẫn .đến tình trạng "chết đói": trường hợp đầu tiên là writer, trường hợp 
thứ hai là reader. Vì lý do này, nhiều biến thể khác của vấn đề đã được đưa 
ra. Trong phần này, chúng ta trình bày giải pháp cho vấn đề đọc -  ghi thứ 
nhất. Sử dụng cấu trúc dừ liệu dùng chung sau đây: hai semaphore mutex.
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wrt và số nguyên readcount. Giá trị khời tạo của semaphore mutex và wrt 
là I, cùa readcount là 0. Semaphore wrt được dùng chung giữa hai tiến trình 
writer và readcr, scmaphorc mutex được dùng để đảm bảo độc quyền truy 
xuấl với readcount. Readcount dếm số tiến trình đang dọc đối tượng. 
Scmaphorc wrt thực hiện độc quyền truy xuất giữa các vvriter. Ngoài ra wrt 
còn được dùng bởi tiến trình reader đầu tiên hoặc cuối cùng khi bước vào 
hay bước ra miền găng. Hai tiến trình này được minh họa trên Hình 6.15. 
Chú ý, khi một tiến trình writcr đang ở trong miền găng thì với n tiến trình 
reader đợi, có một tiến trình readcr xếp hàng trong wrt và n -  1 tiến trình còn 
lại xếp hàng trong mutex. Khi tiến trình vvriter thi hành signal(wrt), hệ thống 
có thề khôi phục lại hoặc một tiến trình reader, hoặc một tiến trình vvriter 
đang chờ. Lựa chọn như thế nào phụ thuộc vào bộ điều phổi.

6.5.3. "Bữa ăn tối của các triế t gia"

Gia sử có 5 triết gia chi suy nghĩ và ăn. Các triết gia ngồi quanh bàn 
tròn, trên bàn có một nồi cơm và 5 chiếc đũa (Hình 6 . lóa). Các triết gia 
không trao đổi với nhau. Khi đói triết gia cố gắng nhặt hai chiếc đũa gần 
mình nhất. Trong một lần lấy, triết gia chỉ có thể nhặt lên được một chiếc 
dũa. Triết gia không thể "cướp" đũa ở trong tay người khác. Khi có cả đôi 
đũa, triết gia sỗ ăn và buông đôi đũa của mình sau khi ăn xong. Sau đó triết 
gia lại tiếp tục suy nghĩ. Bừa ăn cùa các triết gia được xem là vấn đề đồng 
bộ hóa kinh điển, không phải chỉ vì sự quan trọng trong thực tế mà còn là ví 
dụ của một lớp lớn các vấn đề kiểm soát đồng bộ. Chẳng hạn, việc cấp phát 
tài nguyên cho các tiến trinh sao cho hệ thống không rơi vào trạng thái bế 
tắc hay chết đói.

Một giải pháp dơn giản lả xem chiếc điàa là semaphore. Hành động Nhặt 
đũa thực hiện qua toán tử wait và hành động Buông dũa thực hiện qua toán tử 
signal. Như vậy, dừ liệu được chia sè là; chopstick: array [0..4] of semaphore; 
ở đây tất cả các phần từ trong mảng chopstick được khởi tạo là 1 . cấu trúc 
triết gia thứ i được minh họa trên Hình 6.16b. Mặc dù đảm bảo hai triết gia 
ngồi cạnh nhau không thể ăn cùng lúc, giải pháp này không được sử dụng vì 
có thể gây bế tắc. Giả sử 5 triết gia đói cùng lúc, mồi ngưcri lấy chiếc đũa 
bên trái. Khi đó tất cả phần tử của mảng chopstick nhận giá trị 0. Khi cố lấy 
chiếc đũa bên phải, tất cả các triết gia sẽ bị đợi mãi mãi. Chúng ta có thể cải 
tiến để giảm bớt tình trạng bế tẳc, chẳng hạn:
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• Chi cho phép triết gia nhặt lên một chiếc đũa khi đôi đũa chưa được 
sử dụng.

• Sử dụng giải pháp phi đối xứng. Triết gia mang số lẻ nhặt chiếc đũa 
trái trước chiếc đũa phải, còn triết gia mang số chẵn nhặt chiếc đũa 
phải trước chiếc đũa trái.

Bất cứ giải pháp nào cho vẩn đề Bữa ăn của các triết gia phải ngăn ngừa 
trường hợp một triết gia nào đó bị chết đói. Giải quyết bế tắc chưa chẳc loại 
trừ được tình trạng chết đói.

Thuặt toán của các Tìlẻt gia:
Repeat

vvait (chopstick[i] ); 
wait (chopsIck[l+l mod 5]);

Ăn

signal (chopstick[l]); 
signal (chopstick[i+l mod 5]);

Suy nghĩ 

U ntil i^ lse ;

Hình 6.16. Bữa ăn tối của thết gia

(b )

6.6. CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG B ộ CAO CÂP

6.6.1. Monitor và biến điều kiện Condition

Monitor - một cấu trúc đồng bộ mức cao là tập hợp các toán tử đuợc 
người lập trình định nghĩa trước. Khai báo kiểu monitor gồm hai phần: phần 
khai báo biến cục bộ và phần thân là các thủ tục hay hàm thao tác trên kiểu 
đó. Cú pháp của Monitor minh họa trên Hình 6.17b. Chú ý rằng, các thủ 
tục/hàm định nghĩa bên trong monitor chỉ được truy cập tới những biến 
được khai báo cục bộ trong monitor và các tham số hình thức. Tưomg tự 
biến cục bộ trong monitor chỉ được truy cập qua những thủ tục cục bộ.

Cấu trúc monitor đảm bảo tại một thời điểm chi có đúng một tiến trình 
được thực hiện bên trong monitor. Do vậy, người lập trình không cần viết 
mã cho sự đồng bộ này một cách tường minh. Tuy nhiên, cấu trúc monitor 
như đã được định nghĩa chưa đủ mạnh để mô hình hóa một số lược đồ đồng
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bộ. Vi vậy, bổ sung thêm vào monitor một cơ chế đồng bộ khác là cấu trúc 
condition. Lập trình viên cần tự viết lược đồ đồng bộ riêng cùa mình để có 
thể định nghĩa một hoặc nhiều biến thuộc kiểu condition. Chi toán từ wait và 
signal mới có thể được gọi trên biến kiểu condition. Tiến trình gọi wait sẽ bị 
treo cho đến khi tiến trình khác gọi sígnal trên biến điều kiện tương ứng. 
Toán từ x.signal khôi phục đúng một tiến trình bị treo. Nếu không có tiến 
trình bị treo, toán tử signal không có tác dụíig, nghĩa là trạng thái của X sẽ 
giữ nguyên như thể signal chưa thi hành (Hình 6.17a). Điều này khác với 
toán tử  signal của semaphore luôn luôn biến đổi trạng thái của semaphore.

Hèna đợi céc 
(ỉẠntiinh —

Khu vực đọH của M onltor L6i vèo

i i i l i  I B iền cyc b9~ |

r» i r  I
I Bl^n condHion

Thũ tục 1

1 Thù lục k

t ^ ĩ h = ;^  I ấ.kJLl MJL I

ỉ
Mft khời dộng

Lổi

T y p e  m onltor-nam e=m onitor

Khai báo blẽn

P ro ced ure  P l(.
Begỉn ... ènd;

P ro ced ure  P2 (...);
Begin ... end;

P roced ure entry Pn(...); 
Begln ... ©nd;

B E G IN
Mã khởi tạo

END.

(a) (b)

Hình 6.17. Monitor

Giả sử tiến trình p gọi toán tử x.signaio khi tiến trình Q treo trong X 

(kiểu condition). Rõ ràng nếu Q được khôi phục lại để tiếp tục thi hành, thỉ 
sau x.sìgnaio, p phải đợi vì nếu không cả p và Q sẽ cùng hoạt động đồng 
thời trong monitor. Chú ý cả hai tiến trình về mặt khái niệm có thể tiếp tục 
thực thi công việc bình thường của mình. Có thể có hai khả năng sau:

(1) p đợi đến khi Q rời khỏi monitor, hoặc đợi điều kiện khác.

(2) Q đợi đến khi p rời khỏi monitor, hoặc đợi điều kiện khác.

Có những lý lẽ hợp lý trong việc lựa chọn (1) hoặc (2). Khi p đang thi 
hành trong monitor, lựa chọn (2) hợp lý hem. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho 
phép p tiếp tục, đến thời điểm Q được khôi phục thì điều kiện logic mà Q 
đang đợi có thể không còn đúng nữa.
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6.6.2. Bài toán "Bữa ăn tối của các triế t gia"

Chúng la minh họa những khái niệm này bằng cách trình bày giải pháp 
không có bế tắc cho bài toán Bữa ăn tối của các triết gia. Chú ý rằng, triếl 
gia chi được phép nhặt đũa lên nếu chúng chưa được nhặt, cần ]5hân biệi 
sự khác nhau trong ba trạng Ihái của triết gia, ta có cấu trúc dữ liệu 
state:array[0...4] of (thinking, hungry, eating). Triết gia thứ i có Ihể đặt giá trị 
state[i] = eating chi khi hai người ngồi cạnh không ăn (state[i + 4 mod 5] # 
eating and state[i + 1 mod 5] # eatìng), ta khai báo self: array[0...4] of condition. 
Triết gia thứ i có thể phải chờ ngay cả khi đói vì chưa có đủ đũa. Việc cấp 
phát đũa được kiểm soát bởi monitor dp -  là một thể hiện của kiêu monitor 
dining-philosopher được minh họa trong Hình 6.18. Triết gia trước khi ăn 
phải gọi pickup. Khi đó, tiến trình "triết gia" này bị treo tạm thời. Sau khi ăn 
xong, triết gia gọi toán tử putdovvn và tiếp tục suy nghĩ. Triết gia thứ i sử 
dụng các toán tử putdovvn và pickup theo đúng trình tự: dp.pickup(i) => Ăn => 
dp.putdown(i). Dễ dàng chứng minh giải pháp này đảm bảo không có hai 
người ngồi cạnh nhau đồng thời ăn và không xảy ra tình trạng bế tắc. Tuy 
nhiên, chú ý ràng một triết gia có thể bị chết đói.

Type dlnlng-phllosoper = monitor
v a r  State : array[0...4] of (th inklng, hungry, eating ); 
v a r  self : array[0...4] of co n d itio n ;

procedure entry plckup (1:0... 4) {  
state[i]:= hungry; 
test(i);
if state[i] # eatlng then self[i].waỉt;

>
p ro ce d u re  entry putdown 4) < 

state[i]:= thinking;
test (i+4 mod 5); các hàm cục bộ
test (1+1 mod 5);

procedure test (k:0 4) ■(
if  (state[k+4 mod 5] # eating) and 
(state[k]=hungry) and
(state[k+l mod 5]# eating) •( 

kate[k]:= eating; 
self[k].slgnal;

};

BEGIN
fo r i:= 0 to 4 state[i]:= thinkỉng;

END
Mẵ khởi tạo

Hình 6.18. Monitor giải quyết bài toán Bữa ăn tối của các triết gia
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6.6.3. Càỉ đặt m onitor bằng semaphore

Hàm F
wait(mutex);
Thân hàm F 
i f  next-count  > 0 

signal (next)  
Glse sìgnal (mutex);

x.wait{) { 
x-còunt:= x-count  + 1; 
if next-count  > 0 

signal (next)  
e i s e

signal (mutex);  
wait (x-sem);  
x-count;= x-count -  1:

}

x.signaio {
if x-count > 0 {  
next-count  := next-  
count + 1; 
signal (x- sem);  
wait (next  ); 
next-count  := next-  
count -1;
>

>

a) b) c)

Hình 6.19. Cài đặt monitor và condition

Mồi monitor gắn với một semaphore mutex (được khởi tạo giá trị 1). 
riến trình phái thực thi wait(mutex) trước khi bước vảo monitor vả thực thi 
signal(mutex) sau khi rời khỏi monitor. Tiến trình gọi wait phải đợi đến khi 
tiến trình đang chiếm giữ semaphore hoặc rời khỏi semaphore, hoặc bị dừng 
lại tạm thời, nên hệ thống cài đặt thêm semaphore next được khởi tạo là 0 . 
Tiến trình đang ở trong semaphore mutex có thể bị phong tỏa tại next. Biến 
nguyên next-count đếm số tiến trình bị phong tỏa tại next. Vì vậy, thủ tục F 
cải tiến được minh họa trong Hình 6.19a. Như vậy, đảm bảo được độc 
quyền truy xuất trong monitor.

Với X là kiểu condition, ta có semaphore x-sem và biến nguyên x-count, 
cả hai được khởi tạo là 0. Toán tử x.vvait và x.signal được minh họa trên 
Hình 6.19b và c.

Chuyển sang vấn đề thứ tự phục hồi các tiến trinh bên trong monitor, 

nếu có  m ột số  tiến trinh bị treo trong biến X kiểu conđition và m ột tiến trình 

nào dó thi hành toán tử x.signaio, khi đó phải xác định tiến trình bị treo nào 
sẽ được khôi phục? Một cách giải quyết đơn giản là thuật toán FCFS: tiến 
trình đợi lâu nhất sẽ được khôi phục trước. Tuy nhiên, thuật toán đơn giản 

này không phù hợp trong nhiều tình huống. Vì vậy, có thể người ta sử dụng 
cấu trúc conditional-wait có dạng; x.wait(c); trong đỏ c là một biểu thức kiểu 
nguyên được tính khi thi hành toán tử wait. Giá trị của c là giá trị UII tiên  

được lưu giữ cùng với tên của tiến trình bị treo. Khi toán tử x.signaio thi 
hành, tiến trình nào có giá trị ưu tiên nhỏ nhất sẽ được khôi phục.
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R.acquỉre(t);

Truy cộp và Sử 
dụng Tai nguyên; 
trong t đơn vị 
thời gian

R.release;

var busy ; boolean;
X : condition;

prooedure acquire (tỉme: in teger)

Type resource-allocatỉon ss m on lto r

{
if busy then x.walt(time ); 
busy:= true;

}
procedure releaseO {  

busy:= false; 
x.stgnal;

}
BEGIN

busy:= íalse;
END.

a) b)

Hình 6.20. Ví dụ cấp phát tài nguyên

Để minh họa cho kỹ thuật này, xét monitor điều khiển việc cấp phát tài 
nguyên cho các tiến trình cạnh tranh đuợc minh họa trong Hình 6.20b. Khi 
yêu cầu tài nguyên, tiến trình cần chi rõ thời gian dự kiến sử dụng tài 
nguyên tối đa. Monitor sẽ cấp tài nguyên cho tiến trình có thời gian yêu cầu 
ngắn nhất. Tiến trình muốn truy cập tới tài nguyên phải thực hiện như trong 
Hình 6.20a. ở  đây, R thuộc kiểu resource-allocation. Tuy nhiên, monitor 
không đảm bảo trình tự truy cập trước đó sẽ được bào tồn. Cụ thể:

• Tiến trình có thể truy cập trái phép tới tài nguyên.

•  Tiến trình có thể không bao giờ giải phóng tài nguyên đã được 
cấp phát.

• Tiến trình có thể thử giải phóng tài nguyên mà mình chưa yêu cầu.

• Tiến trình có thể yêu cầu cùng một tài nguyên liên tiếp hai lần (mà 
chưa giải phóng tài nguyên trước).

Chú ý, cấu trúc miền găng cũng có những khó khăn tương tự, và về mặt 
bản chất, những khó khăn này là động lực để phát triển cấu trúc vùng găng 
và monitor., Trước đây chúng ta phải lo lắng về cách sừ dụng semaphore 
chính xác. Bây giờ chúng ta lo lắng về việc sử dụng chính xác những toán tử 
ờ mức cao (mà trình biên dịch không thể giúp đở lập trình viên được nữa).

Một giải pháp khả dĩ cho những vấn đề trên là đặt các toán tử truy cập 
tài nguyên bên trong monitor resource-allocation. Thế nhưng, điều này dẫn 
đến việc điều phổi sẽ tuân theo thuật toán điều phối của monitor chứ không
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phải thuật toán mà chúng ta mong muốn. Để đảm bảo tất cả tiến trình thực 
hiện theo đúng trình tự chính xác, phải giám sát tất cả các chưorng trình có 
sừ dụng monitor resource-alỉocation và các tài nguyên của nó. Có hai điều 
phải kiểm tra để đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống. Thứ nhất, tiến trình 
người dùng phải sử dụng các toán tử của monitor theo đúng thứ tự. Thứ hai, 
phải chấc chắn một tiến trình "bất hợp tác" không thể vi phạm độc quyền 
truy xuất của monitor, tức là có thể truy cập trực tiếp tới tài nguyên dùng 
chung mà không sử dụng quy tắc truy cập.

6.7. C ơ  CHẾ IPC

Những cơ chế đồng bộ trên đòi hỏi các tiến trình có biến dùng chung. 
Trong phần này, trình bày cơ chế truyền thông liên tiến trinh cho phép các 
tiển trình trao đổi dữ liệu và đồng bộ hoạt động thông qua việc chuyển 
thông điệp. Thông điệp (message) là một khối thông tin theo khuôn dạng 
nào dó (đã được thống nhất trước) được trao đổi giữa hai tiến trình. Cơ chế 
bảo vệ bộ nhớ trong các HĐH hiện đại không cho các tiến trình xâm nhập 
dù vô tình hay cố ý vào không gian nhớ cùa tiến trình khác. Đẻ thực hiện 
trao đổi thông tin, HĐH đóng vai trò trung chuyển thông điệp. IPC là cơ chế 
cho phép tiến trình sao chép nội dung thông tin muốn gừi vào thông điệp và 
sau đó HĐH sao chép nội dung thông điệp vào không gian địa chi tiến trình 
nhận (Hình 6.21).

Kbôog giao đ |a chỉ Pq bôogglan đ|a cbỉ Pi

Hình 6.21. Cơ chế truyền thông liên tiến trinh

6.7.1. Hộp th ư

Hình 6.22 minh họa việc thông tin được sao chép trực tiếp sang không 
gian địa chỉ của tiến trình nhận, mà phía nhận có thể không biết sự kiện này 
xảy ra. Có thể tránh điều này bằng cách không chuyển thông tin trừ khi phía 
nhận đưa ra yêu cầu nhận tường minh. HĐH có thể giữ tạm thông điệp ở 
hộp thư trước khi sao chép thông tin sang không gian địa chỉ của tiến trình
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nhận. Hộp thư có thể để ở không gian HĐH (Hình 6.22b) hoặc không gian 
địa chi tiến trình nhận (Hình 6.22a). Nếu đặt ở không gian người nhận, thù 
tục nhận có thể cài đặt bằng thư viện người dùng và trình biên dịch và bộ tải 
phải cấp phát bộ nhớ làm hộp thư. Tiến trình người dùng khi chạy có thể vô 
tình phá hòng hộp thư. Nếu hộp thư đặt trong không gian HĐH, phía nhận 
sẽ chi nhận được thông điệp khi tường minh gọi thủ tục nhận. Hộp thir sẽ 
không bị tiến trình người dùng thay đổi (do đặt trong không gian HĐH), 
nhưng điều này lại khiến HĐH phải tốn bộ nhớ làm hộp thư.

K h ô ig  g l i i  ú[» cbí Pg K h ồ i g  g U i  đ ị i  ( k ì  P |
K k ó i g g l i i  địa chi pO K b ô i g |U i i  đ | t  rk ỉ  P|

mẽitísdĩl

««nd( p , .  ) .

H ò a  cế« P|

—■! THHcnnÉtt 1

(b)

Hình 6.22. Hộp thư

6.7.2. Chuẩn thông điệp

Để hai bên có thể hiểu nhau, thông điệp phải tuân theo một quy tắc nào 
đấy. Thông thường, thông điệp có tiêu đề chứa các thông tin liên quan đến 
thông điệp (chẳng hạn định danh tiến trình gừi, nhận, kích thước thông 

điệp,...)-

6.7.3. Thao tác gử i và nhận

Dung lượng cùa hộp thư là số lượng thông điệp tối đa hộp thư có thể 
chứa. Thuộc tính này có thể nhận 3 giá trị:

• Dung lưọng 0: Hộp thư không thể có thông điệp đợi nhận. Tiến 
trình gửi phải đợi đến khi tiến trình phía bên kia nhận được thông 
điệp. Hai tiến trình phải đồng bộ hóa khi truyền thông điệp.

• Dung lượng hữu hạn: Hộp thư kích thước n có thể chứa tối đa n 
thông điệp. Nếu hộp thư chưa đầy, thông điệp mới gửi được đặt 
trong hộp thư (có thể chính thông điệp hoặc địa chi thông điệp được 
đặt vào hộp thư). Sau đó tiến trình gửi có thể tiếp tục thực hiện công
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việc của mình. Khi hộp thư đầy, tiến trình gửi phải đợi cho đến khi 
hộp thư có chỗ trống.

• Dung lưọTig vô hạn: Mọi thông điệp có thể được đặt trong hộp thư. 
Tiến Irình gửi không bao giờ phải ngừng.

I rưừng họp dung lượng 0 được gọi là chuyển thông điệp không có bộ 
đệm; còn hai trường hợp kia là bộ đệm tự động. Trong trường họp dung 
lưtmg khác 0 , sau khi gửi thành công thông điệp, tiến trình không xác định 
được khi nào thông điệp đến đích. Nếu thông tin này quan trọng trong quá 
trình tính toán, tiến trình gửi phải hỏi tiến trình nhận một cách tường minh 
để biết khi nào thông điệp đến đích. Ví dụ, tiến trình p gửi thông điệp đến Q 
và có thể tiếp tục thực thi chi khi thông điệp đến đích. Tiến trình p thực hiện 
hai lệnh sau: Send(Q, mess) và Receive(Q, mess), còn tiến trình Q thực thi 
hai lệnh: Receive(P, mess) và Send(P, ack). Kiểu giao tiếp này được gọi là 
giao tiếp đồng bộ.

Có một trường hợp đặc biệt không nàm hoàn toàn trong ba giải pháp 
nêu trên:

• Sau khi gửi thông điệp, tiến trình vẫn tiếp tục thực thi. Tuy nhiên, 
tiến trình nhận chưa nhận thông điệp mà tiến trình gửi lại tiếp tục gừi 
tiếp thông điệp khác, thì thông điệp đầu tiên bị mất. ư u  điểm của 
phương pháp này là thông điệp lớn không bị lặp nhiều lần. Nhược 
điểm là làm phức tạp công việc lập trình. Các tiến trình cần đồng bộ 
hóa một cách tường minh để đảm bảo thông điệp đến đích và cả bên 
gửi lẫn bên nhận không đồng thời thao tác trên bộ đệm.

•  Tiến trình sau khi gửi thông điệp sẽ đợi cho đến khi phía bên kia trả 
lời. Phương pháp này được sử dụng trong HĐH Thoth. Thông điệp 
có kích thước cổ định (8 từ). Tiến trình p sau khi gửi thông điệp sẽ 
bị phong tỏa cho đến khi phía nhận nhận được thông điệp và gửi 
thông điệp trả lời reply(P, mess). Thông điệp trả lời sẽ nằm đè lên 
vùng đệm của thông điệp gốc. Điểm khác biệt duy nhất giữa thông 
điệp gửi và trả lời là thông điệp gửi làm tiến trình gửi bị phong tỏa, 
còn thông điệp trả lời làm cả hai tiến trinh tiếp tục hoạt động.

Phương thức giao tiếp đồng bộ này có thể dễ dàng mở rộng thành hệ 
thống gọi thủ tục từ xa (Remote Procedure Call - RPC) với đầy đủ chức
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năng. Mọi hệ thống RPC đều dựa trên một ý tưởng là, trong một hệ thống có 
một CPU, lời gọi thủ tục hay chương trình con giống như việc chuyển thông 
điệp, tiến trình gửi sẽ bị treo cho đến khi tiến trình nhận gửi thông điệp phản 
hồi biên nhận. Sau này có thể thấy RPC có thể mở rộng cho phép các tiến 
trình trên các máy tính khác nhau có thể phối hợp làm việc với nhau.

6.7.4. Xử lý biệt lệ (Exception Conditions)

ưu điểm của hệ thống chuyển thông điệp nổi bật trong môi trường phân 
tán vì tiến trình có thể nằm trên các máy tính khác nhau. Tuy nhiên, khả 
năng xuất hiện lỗi trong môi trường này rất lớn, do đó cần một cơ chế khắc 
phục (xừ lý biệt lệ).

^  Tiến trình bỉ kết thúc •

Tiến trình gửi hoặc nhận có thể bị phong tỏa trước khi xừ lý xong thông 
điệp. Tình huống này có thể khiến thông điệp không bao giờ nhận được 
hoặc tiến trình phải đợi một thông điệp sẽ không bao giờ đến. Xét 2 trường 
hợp sau:

1. Tiến trình p đợi thông điệp từ tiến trình Q đã kết thúc. Nếu không có 
cơ chế giải quyết, p sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn. Trong trường họrp 
này, hệ thống có thể hoặc cho p kết thúc hoặc báo cho p biết Q đã 
kết thúc.

2. Tiến trình p có thể gửi một thông điệp cho tiến trình Q đã bị ngắt. 
Không có vấn đề gì xảy ra trong phương pháp bộ đệm tự động, p 
tiếp tục hoạt động. Nếu p cần xác định thông điệp của mình đã được 
Q xử lý chưa, p phải lập trình tường minh để đợi xác nhận từ Q. 
Trong trường hợp không có bộ đệm, p sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. 
Giống như trong trưòrng hợp 1, hệ thống có thể hoặc cho p kết thúc, 
hoặc báo cho p biết Q đã kết thúc.

M ất thông điệp

Thông điệp p gửi cho Q có thể bị mất (do lồi phần cứng hay lồi đường 
truyền). Có ba phương thức cơ bản khắc phục điều này:

1. HĐH chịu trách nhiệm phát hiện và sau đỏ gửi lại thông điệp bị mất.

2. Tiến trình gửi có trách nhiệm phát hiện và truyền lại thông điệp nếu 
thấy cần thiết.
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3. HĐH chịu trách nhiệm phát hiện mất thông điệp. Sau đó HĐH báo 
cho tiến trình gửi thông điệp bị mất. Tiến trình gửi tự động đưa ra 
phương thức giải quyết.

Không phải việc phát hiện lỗi lúc nào cũng quan trọng. Trên thực tế, 
bên cạnh các giao thức mạng không đảm bảo chuyển thông điệp tin cậy thì 
vẫn có giao thức đảm bảo tính tin cậy khi chuyển (TCP). Chính người sử 
dụng phải chi rõ (nghĩa là hoặc báo với hệ thống, hoặc tự lập trình) xem có 
cần đảm bào tin cậy trong quá trình truyền không.

Làm thế nào để phát hiện mất thông điệp? Phương pháp phổ biến nhất 
là sử dụng cơ chế timeout (hết thời gian). Sau khi gửi thông điệp đi, tiến 
trình gửi sẽ đợi thông điệp biên nhận từ phía bên kia trong một khoảng thòã 
gian định trước. Nếu hết khoảng thời gian này mà chưa nhận được phảíi hồi, 
HĐH (hoặc tiến trình) xem như thông điệp đã mất và gửi lại thông điệp. Có 
thể thông điệp không bị mất, mà chi đến muộn. Khi đó, sẽ có hai bản sao 
của cùng một thông điệp truyền qua mạng. Có thể sử dụng kỹ thuật đánh số 
thứ tự đề phân biệt các thông điệp.

Thông điệp bị lỗi

Thông điệp có thể đến đích, nhưng bị lỗi trên đường truyền (ví dụ 
nguyên nhân do nhiễu xuất hiện trên kênh truyền). Trường hợp này cũng 
giống như trường hợp mất thông điệp. Thưòmg HĐH phải gửi lại thông điệp 
gốc. Các kỹ thuật như tổng kiểm tra (checksum) hay bit chẵn lẻ (parity bit) 
được sử dụng để phát hiện lồi trong thông điệp.

6.8. NHẬN XÉT

Khi nhiều tiến trình tuần tự kết hợp với nhau để chia sè dữ liệu, HĐH 
phải đảm bảo độc quyền truy xuất. Một cách giải quyết là đảm bảo tại một 
thời điểm chỉ có đúng một tiến trình (hay thread) thực thi đoạn mã trong 
miền găng. Nhiều thuật toán được đưa ra để giải quyết vấn đề miền găng. 
Nhược điểm chính trong việc sử dụng đoạn mã ở mức người dùng là tình 
trạng busy vvaiting. Semaphore khắc phục được nhược điểm này. 
Semaphore có thể được sử dụng để giải quyết rất nhiều vấn đề đồng bộ hóa 
và có thể được cài đặt hiệu quả nếu phần cứng hồ trợ các thao tác đom nhất. 
Vùng găng có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề độc quyền truy xuất
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cũng như các vấn đề đồng bộ một cách an toàn và hiệu quả. Monitor cung
cấp kỹ thuật đồng bộ để chia sẻ những loại dữ liệu trừu tượng. Biến kiểu
condition cung cấp phương pháp cho phép thủ tục tự phong tỏa chính nó cho 
đến khi nó được phép khôi phục.

CÂU HỎI ÒN TẬP

1. Tại sao phải chia sẻ thông tin và những vấn đề gặp phải khi chia sẻ 
thông tin?

2. Trình bày các giải pháp độc quyền truy xuất.

3. Trình bày các giải pháp đồng bộ cơ  bản.
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Chương 7 
BÉTÀC

Trong hệ thống, nhiều tiến trinh cạnh tranh nhau quyền sử dụng lượng 
hữu hạn tài nguyên. Khi yêu cầu tài nguyên mà chưa được đáp ứng, tiến 
trình bị phong tỏa. Có thể tiến trình sẽ ở mãi trong trạng thái phong tỏa 
nếu tài nguyên yéu cầu bị các tiến trình khác cũng ở trạng thái phong tỏa 
chiếm giữ. Tình huống này được gọi là bế tắc và đã được nói qua ở phần 
semaphore trong Chương 6. Chương này trình bày các phương ihức giải 
quyết bế tắc của HĐH.

7.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Trong quá trình hoạt động, các tiến trình cạnh tranh nhau quyền sử 
dụng tài nguyên hệ thống. Có nhiều kiểu tài nguyên, trong mỗi kiểu có thể 
có nhiều đối tưọng giống nhau. Ví dụ, không gian bộ nhớ, CPU, file và thiết 
bị vào/ra (như máy in và đĩa từ) là các kiểu tài nguyên. Nếu hệ thống có hai 
CPU, thì kiểu tài nguyên CPU sẽ có hai đối tượng. Khi tiến trình yêu cầu 
một kiểu tài nguyên, hệ thống có thể cấp phát bất kỳ đối tượng nào của kiểu 
tài nguyên cho tiến trình. Tiến trình có thể sử dụng nhiều tài nguyên để hoàn 
thành công việc của mình, tuy nhiên, lượng tài nguyên tiến trình yêu cầu 
không thể vượt quá tổng lượng tài nguyên của hệ thống. Tiến trình sử dụng 
tài nguyên theo trình tự:

1. Yêu cầu (Request); Nếu không được hệ thống đáp ứng ngay thì tiến 
trình phải đợi cho đến có.

2. Sử dụng (Use): Tiến trình sử dụng tài nguyên.

3. Giải phóng (Rcleasc): Tiến trình trả tài nguyên cho hệ thống.
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HĐH thường cung cấp cho chương trình người dùng các lời gọi hệ 
thống thực hiện yêu cầu và giải phóng thiết bị; yêu cầu mờ và đóng file; yêu 
cầu cấp phát và giải phóng bộ nhớ. Yêu cầu và giải phóng các tài nguyên 
khác cũng có thể được thực hiện thông qua các thao tác wait và signal trên 
semaphore. HĐH có bảng tài nguyên hệ thống, qua đó xác định được trạng 
thái cấp phát tài nguyên (đã cấp phát hay chưa cấp phát, cấp phát cho ai,.. 
Nếu yêu cầu tài nguyên mà không được đáp ứng, tiến trình bị phong tỏa tại 
hàng đợi tài nguyên.

Tập hợp tiến trình ở trong trạng thái bế tắc nếu mỗi tiến trình đợi một 
sự kiện gây ra bởi tiến trình khác nằm trong cùng tập hợp. ở  đây quan tâm 
chủ yếu đến sự kiện chiếm giữ và giải phóng tài nguyên.

7.2. ĐẶC ĐIẺM CỦA BẾ TÁC

Bế tắc là tình trạng không mong muốn, vì khi xảy ra không tiến trình 
nào có thể kết thúc, tài nguyên hệ thống bị chiếm giữ. Trước khi trình bày 
các giải pháp xử lý, cần tìm hiểu một số đặc điểm của hiện tượng này.

7.2.1. Điều kiện cần

Bế tắc sẽ xảy ra nếu bốn điều kiện sau đồng thòi xuất hiện:

1. Độc quyền truy xuất (Mutual Exclusion): ít nhất một tài nguyên bị 
nắm giừ thuộc kiểu không thể dùng chung. Nghĩa là, tại một thời 
điểm chì có tối đa một tiến trình được quyền sử dụng tài nguyên.

2. Giữ và chờ (Hold and wait): Phải có tiến trình đang nắm giữ tài 
nguyên đồng thời lại chờ tài nguyên bị tiến trình khác chiếm giữ.

3. Không chiếm đoạt (No preemption); Hệ thống không thể tước đoạt 
tài nguyên của tiến trình, trừ khi tiến trình chủ động giải phóng tài 
nguyên khi không cần thiết.

4. Vòng đọi (Circular wait): Tồn tại tập hợp các tiến trình {Po, P | , P n }  
đang trong trạng thái chờ tài nguyên. Trong đó Po chờ tài nguyên bị 
Pi nắm giữ, Pi chờ tài nguyên bị ? 2  nắm giữ,..., Pn-I chờ tài nguyên 
bị Pn nắm giữ và Pn chờ tài nguyên bị Po nắm giữ.

Cả bốn điều kiện trên phải đồng thời xuất hiện thì hiện tượng bế tẳc mới 
xày ra. Điều kiện Vòng đọri kéo theo điều kiện Giữ và Chờ, do đó bốn điều
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kiện nà>' không hẳn hoàn toàn độc lập với nhau. Tuy nhiên, sẽ thuận tiện 
hơn nếu xét tách biệt các điều kiện này.

7.2.2. Đồ thị phân phổi tài nguyên

Đồ thị có tập đinh V và tập cung E. Tập đinh V được phân thành hai 
loại: p =  {Pi, P2,.--. Pn} ứng với các tiến trình và R = {Ri, R2,.-, Rm} ứng 
với kiểu tài nguyên của hệ thống. Cung yêu cầu Pi —* Rj hướng lừ tiến trinh 
Pj tới tài nguyên Rj, có ý nghĩa Pi đã yêu cầu một đối tượng của kiểu tài 

nguyên Rj và hiện thời Pi đang trong trạng thái đợi. Cung phân phối Rj —» Pị 
hướng từ tài nguyên Rj tới tiến trình Pj, có nghĩa là một đối tượng của kiểu 
tài nguyên Rj đã được cấp phát cho tiến trình Pị. Trên Hình 7 .la, tiến trình Pi 
được biểu diễn là cung tròn, tài nguyên Rj là hình vuông. Do kịểụ tài nguyên 
Rj có thể có nhiều đối tượng, chúng ta biểu diễn mỗi đối tượng là một chấm 
nhỏ bên trong hình vuông. Lưu ý, cung yêu cầu chỉ nối tới hình vuông Rj, 

trong khi đó cung phân phối phải được chi rõ xuất phát từ chấm nào bên 
trong hình vuông.

Hình 7.1. Đồ thị phân phối tài nguyên 

Khi tiến trình Pi yêu cầu đối tượng tài nguyên Rj, hệ thống bổ sung một 
cung yêu cầu vào đồ thị phân phối tài nguyên. Khi có thể đáp ứng yêu cầu, 
hệ thống ngay lập tức chuyển cung yêu cầu thành cung phân phối. Cung 
phân phổi bị xóa bỏ khi tiến trình giải phóng tài nguyên.

Đồ thị phân phối tài nguyên trên Hình 7. la mô tả tình huống sau: 

P = { P l , P 2 , P3},R ={R| ,R2,R3.R4},

E = {Pi —► R |, P2 R3, R| —» P2, R2 —» P2, R2 —♦ R |, R3 —» Pỉ}-
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số đối tượng cùa mỗi tài nguyên: R| có 1 đối tượng, R2 có 2 đối tượng, 
R3 có 1 đối tượng, R4 có 3 đối tượng.

'I rạn g  thá i các  tiến  tr ìn h : P | đ an g  g iữ  m ộ t đố i lư ợ n g  lài n g u y ê n  R 2  và 
đang đợi một đổi tượng R). P2 đang giữ một đối tưọng Ri và đang đợi thêm 
m ộ t đối tư ợ n g  R 3 . P 3 đ an g  g iữ  m ộ t đố i tư ợ n g  R 3 .

V ới đồ  th ị p h ân  p h ố i tà i n g u y ên , có  th ể  th ấy , n ếu  k h ô n g  có  ch u  tr ìn h  
trên  đồ  th ị th ì k h ô n g  tiến  tr ìn h  nào  bị bế  tắc . T u y  n h iê n , n ếu  đồ  th ị có c h ứ a  
ch u  tr ìn h , bế  tắc  c h ư a  ch ắ c , m à  ch i có  k h ả  n ăn g  x u ấ t h iện . N ế u  m ồ i k iểu  tài 
n g u y ên  có  đ ú n g  m ộ t đố i tư ợ n g , th ì ch u  tr ìn h  d ẫn  đ ến  b ế  tắc  v à  m ỗi tiến  tr ìn h  
tro n g  ch u  tr ìn h  đ ề u  rơ i vào  trạ n g  thá i bế  tắc. K h i đ ó , ch u  tr ìn h  tro n g  đồ  th ị là 
đ iề u  k iện  cầ n  v à  đ ủ  ch o  trạn g  Ihái bế  tắc . N h ư n g , n ế u  k iểu  tài n g u y ên  có  
n h iề u  đố i tư ợ n g , c h u  tr ìn h  k h ô n g  n h ấ t th iế t kéo  th eo  b ế  tẳc  (c h u  tr ìn h  là đ iề u  
k iện  cần  n h ư n g  c h ư a  đủ ).

Xét đồ thị phân phối tài nguyên trên Hình 7.1 b, giả sử P3 yêu cầu một 
đối tư ợ n g  R 2 . D o hệ  th ố n g  k h ô n g  cò n  đố i tư ợ n g  tà i n g u y ê n  R 2 rỗi n ên  cu n g  
yêu cầu P 3 —► R2 được thêm vào đồ thị. Lúc này, xuất hiện hai chu trình: 
(Pi ^  Ri ^  P2 ^  R3 ^  P 3 ^  R2 —» Pi) và (P2 ^  R3 —» P3 —> R2 —» P2). 
Ba tiến  tr ìn h  P|, P 2  v à  P 3 b ế tấc: P 2 đợ i R 3 -  bị ch iếm  d ụ n g  b ở i P 3 . P 3 đợ i Pi 
v à  P 2 g iả i p h ó n g  R 2 , c ò n  P | đợ i P 2  g iả i p h ó n g  R |.  Đ ồ th ị p hân  phố i tài 
n g u y ê n  trê n  H ìn h  7 .1 c  có  ch u  tr ìn h  (P i - >  R | —> P 3  R 2  —> P i). T u y  n h iê n , 
k h ô n g  có  b ế  tắc  vì P 4  có  th ể  g iải p h ó n g  m ộ t đố i tư ợ n g  R 2 . Tài n g u y ê n  n ày  
sau  đó  có  th ể  đ u ợ c  cấ p  p h á t ch o  P 3 (ch u  tr ìn h  bị p h á  vỡ). T ó m  lại, n ếu  đ ồ  thị 
p h ân  p h ố i tà i n g u y ên  k h ô n g  có  ch u  tr ìn h , th ì hệ  th ố n g  ch ắ c  ch ắn  k h ô n g  ở  
tro n g  trạn g  th á i bế  tắc . N g ư ợ c  lạ i, n ếu  có  ch u  tr ìn h , hệ  th ố n g  có  th ể  rori vào  
trạn g  thá i bế tắc . C h ú n g  ta  cần  ch ú  ý tớ i đ iểm  này  khi g iả i q u y ế t h iện  tư ợ n g  
bế lắc.

7.2.3. Giải quyết bế tắc

C ó  b a  g iả i p h áp  ch o  h iện  tư ợ n g  bế  tắ c  n h ư  sau:

1. Đảm bảo hệ thống không rơi vào trạng thái bế tắc.

2. Cho phép hệ thống rơi vào trạng thái bế tắc rồi sau đó khắc phục.

3. Bỏ qua tất cả các vấn đề và già định bế tắc không bao giờ xuất hiện 
tro n g  hệ  th ố n g . P h ư ơ n g  p h á p  n ày  đ ư ợ c  sử  d ụ n g  tro n g  n h iề u  H Đ H , kể 
c ả  U N IX .
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Phần này chỉ mô tả ngắn gọn các giải pháp, chi tiết được trình bày trong 
phần sau. Để đảm bảo không xảy ra bé tắc, hệ thống có thể sử dụng phương 
pháp Ngăn chặn hoặc phương pháp Tránh. Ngăn chặn là phương pháp ngăn 
không cho ít nhất một trong bốn điều kiện cần của bế tắc xuất hiện. Ngược 
lại, phưong pháp tránh đòi hỏi tiến trình phải báo trước cho HĐH các thông 
tin liên quan đến nhu cầu tài nguyên của mình. Với những thông tin biết 
trước này, khi tiến trình xin cấp phát tài nguyên, hệ thống có thể quyết định 
liệu có nên cấp phát cho tiến trình không. Với mồi yêu cầu, hệ thống xét 
lượng tài nguyên chưa cấp phát, lượng tài nguyên đã cấp phát, các yêu cầu 
cấp phát và giải phóng tài nguyên sắp xuất hiện để quyết định xem có thỏa 
mãn yêu cầu hay không.

Nếu hệ thống không sử dụng phương pháp nào trong hai phương pháp 
trên, trạng thái bế tắc cố khả năng xuất hỉện. Khi đỏ hệ thống cần xác định 
bế tắc xuất hiện chưa và sau đó thì khắc phục như thế nào.

Nếu hệ thống không đảm bảo bế tắc không xuất hiện và cũng không có 
cơ chế kiểm tra và khắc phục bế tắc, hệ thống có thể rơi vào trạng thái bế tắc 
mà không nhận ra. Lúc đó, hiệu suất tổng thể hệ thống bị suy giảm vì nhiều 
tài nguyên bị các tiến trình trong trạng thái phong tỏa chiếm giữ, ngày càng 
nhiều tiến trình rơi vào bế tắc khi yêu cầu thêm tài nguyên. Cuối cùng, hệ 
thống ngừng hoạt động và phải khời động lại một cách thủ công. Mặc dù 
giài pháp này có vẻ không ổn, nhưng trên thực tế lại được sừ dụng rộng rãi 
nhất. Nếu bế tắc xuất hiện không thường xuyên (một lần/năm) việc cài đặt 
các giải pháp Ngăn chặn, Tránh hay Phát hiện và Khắc phục bế tắc quá 
tốn kém.

7.3. NGĂN CHẬN BÉ TÁC
m

Be tắc có bốn đặc điểm được xem là điều kiện cần. Như vậy, chi cần 
ngăn không cho một trong bốn điều kiện này xuất hiện là có thể ngăn chặn 
bế tấc.

7.3.1. Độc quyền truy xuất (Mutual Exclusion)

Điều kiện độc quyền truy xuất luôn đúng với những tài nguyên không 
thể chia sẻ (ví dụ máy in). Ngược lại, kiểu tài nguyên có thể chia sè (ví dụ 
fíle với thuộc tính chỉ đọc) không đòi hòi độc quyền truy xuất, do đó không
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liên quan tới hiện tượng bế tắc. Do bản chất tài nguyên, nên không thể ngăn 
chặn bế tẳc bằng cách loại bỏ điều kiện độc quyền truy xuất.

7.3.2. G iữ và chờ

Để ngăn chặn điều kiện Giữ và Chờ, phải đảm bảo chi khi không nắm 
giữ tài nguyên thì tiến ừình mới được yêu cầu tài nguyên. Giải pháp thứ 
nhất là trước khi thực thi, tiến trình yêu cầu tất cả các tài nguyên cần thiết. 
Giải pháp thứ hai là, trước khi yêu cầu thêm tài nguyên, tiến trình phải giải 
phóng tất cả các tài nguyên mình đang chiếm giữ. Để minh họa sự khác biệt 
giữa hai giải pháp này, xét tiến trình sao lưu dữ liệu từ băng từ vào ổ cứng, 
sắp xếp các file, sau đó in kết quả ra máy in. Nếu tiến trình yêu cầu tất cả tài 
nguyên ngay từ đầu thì phải yêu cầu cả ba loại tài nguyên (băng từ, ổ cứng 
và máy in). Mặc dù chi sử dụng vào giai đoạn cuối, nhưng tiến trình sẽ giữ 
máy in trong suốt quá trình thực thi. Phương pháp thứ hai cho phép tiến 
trình chi yêu cầu băng từ và ổ đĩa lúc đầu. Tiến trình chuyển dữ liệu từ băng 
từ vào đĩa, rồi giải phóng cả hai tài nguyên này. Tiến trình tiếp tục yêu cầu ổ 
đĩa và máy in. Sau khi chuyển dữ liệu từ ổ đĩa ra máy in, tiến trình giải 
phóng tất cả các tài nguyên rồi kết thúc. Các giải pháp này có hai nhược 
điểm chính. Thứ nhất, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp vì nhiều loại tài 
nguyên bị chiếm giữ ngay từ đầu nhưng chưa chấc được sử dụng ngay. Thứ 
hai, có thể xảy ra hiện tượng chết đói. Tiến trình có thể phải đợi vô hạn vì có 
thể các tài nguyên cần thiết đã bị cấp phát cho tiến trình khác.

7.3.3. Không chỉếm đoạt

Chúng ta có thể ngăn chặn bằng cách: Khi tiến trình đang giữ một sổ tài 
nguyên và yêu cầu thêm tài nguyên đã bị chiếm giữ, thì trước khi tiến trình 
bị phong tỏa, hệ thống sẽ thu hồi toàn bộ tài nguyên đã cấp phát cho tiến 
trình. Tài nguyên sau khi thu hồi được đưa vào danh sách tài nguyên chưa 
cấp phát. Tiến trình sẽ chỉ khởi động lại nếu được cấp phát lại tài nguyên cũ 
và tài nguyên mới yêu cầu. Một giải pháp linh hoạt hom là, khi tiến trình yêu 
cầu tài nguyên, hệ thống kiểm tra xem có đáp ứng được không. Nếu có, hệ 
thống cấp phát cho tiến trình. Nếu không, hệ thống kiểm tra xem những tài 
nguyên này có bị chiếm giữ bởi các tiến trình đang trong trạng thái phong 
tòa hay không. Nếu có, hệ thống thu hồi tài nguyên của tiến trình đang bị 
phong tỏa để cấp phát cho tiến trình yêu cầu. Ngược lại, tiến trình yêu cầu
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sẽ phải đợi. Trong khi bị phong tỏa, một số tài nguyên của tiến trình có thể 
bị thu hồi cho các tiến trình khác. Tiến trình chi có thể khởi động lại khi 
được cấp phát thêm tài nguyên mới và lấy lại các tài nguyên đã bị thu hồi 
khi còn ở trạng thái phong tòa. Phương pháp này thường áp dụng cho những 
tài nguyên mà trạng thái có thể luxi lại và khởi tạo dễ dàng (thanh ghi hay bộ 
nhớ trong), nhưng không thể áp dụng cho các loại tài nguyên như máy in 
hay băng từ.

7.3.4. Vòng đợ i

Có thể ngăn chặn điều kiện "vòng đợi" bằng cách đánh sổ thứ tự cho tất 
cả các tài nguyên, và tiến trình phải yêu cầu tài nguyên theo thứ tự tăng dần. 
Giả s ử  R = {Ri, R2,... Rm} là tập tài nguyên, ta gán cho mỗi tài nguyên một 
số thứ tự (STT) nguyên duy nhất. Cách đánh STT pHải đảm bảo cỏ thể so 
sánh được STT của hai tài nguyên, nhằm xác định tài nguyên nào đứng 
trước, tài nguyên nào đứng sau. Nghĩa là về mặt hình thức, ta định nghĩa 
hàm F; R ^  N, trong đó N là tập các số nguyên. Ví dụ, nếu R bao gồm băng 
từ, ổ đĩa và máy in thì hàm F có thể định nghĩa như sau: F(băng từ) =1, 
F(ổ đĩa) = 5, F(máy in) = 12. Xét phương pháp ngăn chặn "bế tẳc" sau đây: 
Tiến trình phải yêu cầu tài nguyên theo STT tăng dần. Nghĩa là, lúc đầu tiến 
trình có thể yêu cầu bất cứ tài nguyên Rj nào. Sau đó, nếu yêu cầu thêm tài 
nguyên Rj thì F(Rj) > F(Rj). Nếu cần nhiều đối tượng trong cùng một kiểu 
tài nguyên, tiến trình phải yêu cầu trong một yêu cầu duy nhất. Ví dụ, với 
hàm F trên, nếu muốn sử dụng băng tù và máy in tại cùng thời điểm, thì tiến 
trình phải yêu cầu băng từ trước khi yêu cầu máy in. Giải pháp tương đương 
là khi yêu cầu Rj, tiến trình phải giải phóng tất cả các tài nguyên Rj mà 

F(Rj) > F(Rj). Neu sừ dụng hai quy tẩc này, thì vòng đợi không bao giờ xảy 
ra (có thể chứng minh bằng phản chứng).

7.4. TRÁNH BẾ TÁC

Các thuật toán ngăn chặn bế tắc đặt ra quy tắc mà tiến trình phải tuân 
theo khi yêu cầu tài nguyên nhàm ngăn cản một trong bốn điều kiện bế tắc 
xuất hiện. Nhược điểm của giải pháp này là giảm hiệu suất sử dụng tài 
nguyên cũng như hiệu suất tổng thể hệ thống. Một thuật toán tránh bế tắc 
khác là, yêu cầu tiến trình cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng tài
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nguyên. Ví dụ, trong hệ thống có một băng từ và một máy in, hệ thống có 
thể biết tiến trình p yêu cầu băng từ trước yêu cầu máy in. Ngược lại, tiến 
trình Q yêu cầu máy in trước băng từ. Với những hiểu biết khi nào tiến trình 
sẽ yêu cầu và giải phóng tài nguyên, hệ thống có thể quyết định việc cấp 
phát tài nguyên. Khi có yêu cầu, hệ thống xét trạng thái cấp phát tài nguyên 
(các tài nguyên hiện có; các tài nguyên đã cấp phát; các yêu cầu xin và giải 
phóng tài nguyên trong tương lai) để quyết định xem có cấp phát tài nguyên 
cho tiến trình hay không. Các thuật toán khác nhau có thể đòi hỏi biết trước 
các kiểu thông tin khác nhau. Thông thường, tiến trình khai báo số lượng 
cực đại các kiểu tài nguyên mà nó cần.

7.4.1. Trạng thái an toàn

Hệ thống ờ trong trạng thái an toàn nếu có thể cấp phát đầy đủ tài 
nguyên cho mỗi tiến trình mà không bị "bế tắc". Định nghĩa một cách hình 
thức, hệ thống ờ trong trạng thái an toàn chi khi tồn tại một dãy an toàn. Dãy 
tiến trình <Pi, Pa,... Pn> được gọi là an toàn trong trạng thái phân phối tài 
nguyên hiện thời, nếu yêu cầu tài nguyên của tiến trình Pj có thể được đáp 
ứng bàng các tài nguyên chưa cấp phát cùng các tài nguyên đang bị giữ bời 
tất cả các Pj, với j < i. Khi đó, nếu tài nguyên tiến trình Pj đang cần không 
được đáp ứng ngay, Pj có thể đợi tới khi tất cả các Pj kết thúc. Sau đó, Pj có 
thể được cấp phát đủ tài nguyên cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình. 
Khi Pị kết thúc, Pj+1 có thể lấy được các tài nguyên cần thiết,... Nếu không 
tồn tại dãy như vậy, hệ thống được xem là không an toàn.

T r f f t( ik ầ ỉ  
A i to ia

T r f  B | tU Ỉ  
K k 6 s | A i  l o i i

T rfB f tkầ i b4

(a)

Kh6«f «iffV 
Cbvyỉa lrfsg 

Ikál

Tiến Lượng Lượng cần
trình cần tối đa hiẹn thời

Po 10 5

Pi 4 2

P: 9 2

(b)

Hình 7.2. Minh họa trạng thái bế tắc

Trạng thái an toàn không phải là trạng thái bế tắc. Ngược lại, trạng thái 
bế tắc là một trạng thái không an toàn. Tuy nhiên, không phải trạng thái
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không an toàn nào cũng là trạng thái bế tắc (Hinh 7.2a). Trạng thái không an 
toàn có thể dẫn đến bế tẳc. Chừng nào hệ thống còn ở trạng thái an toàn, 
UĐll  có thể ngăn chặn bế tắc. Trong trạng thái không an toàn, HĐH không 
thề ngăn chặn các tiến trình yêu cầu tài nguyên và có thể dẫn đến bế tắc.

Dể minh hoạ, xét hệ thống có 12 băng từ với 3 tiến trình: Po, Pi, ?2, 
trong đó Po cần tối đa 10 băng từ, P| cần 4 băng từ và ? 2  cần 9 băng từ. Giả 
sừ tại thời điểm to, Po đang giữ 5, P| giữ 2 và ? 2  giữ 2 băng từ (3 băng từ 
chưa cấp phát). Ví dụ này minh họa trên Hình 7.2b. Tại thời điểm to, hệ 
thống trong trạng thái an toàn vi dãy <Pi, Po, P2> thỏa mãn điều kiện an 
toàn. Pi có thể lấy 2 băng từ, thực thi, rồi giải phóng (hệ thống có 5 băng từ 
rỗi); kể đó Po lấy thêm 5 băng từ, thực thi và giải phóng (lúc này hệ thống có 
10 băng từ rồi). Cuối cùng P2 thực thi và giải phóng các tài nguyên (cuối 
cùng hệ thống có 12 băng từ rỗi). Lưu ý, từ trạng thái an toàn có thể dẫn đến 
trạng thái không an toàn. Giả sử tại thời điểm ti, P2 yêu cầu và được cấp 
phát thêm 1 băng từ. Hệ thống sẽ không ở trạng thái an toàn nữa. Lúc này, 
chi tiến trình P| có thể lấy đủ băng từ theo nhu cầu của mình và khi P| trả 
lại, hệ thống có 4 băng từ. Trong khi đó, Po có thể yêu cầu thêm 5 hoặc P2 

yêu cầu thêm 6 băng từ, do hệ thống không thể đáp ứng được nên Po và P2 

rơi vào trạng thái bế tắc. Sai lầm ở đây là cấp phát thêm một băng từ cho P2. 
Nếu bắt P2 đợi tới khi các tiến trình khác kết thúc và giải phóng tài nguyên, 
hệ thống có thể tránh được trạng thái bế tấc.

Có thể đảm bảo bế tắc không xuất hiện bàng cách bắt hệ thống luôn ở 
trạng thái an toàn. Ban đầu, hệ thống ở trạng thái an toàn. Khi tiến trình yêu 
cầu tài nguyên, hệ thống phải quyết định xem liệu có nên cấp phát không. 
Yêu cầu chi được đáp ứng nếu sau khi cấp phát, hệ thống vẫn ở trạng thái an 
toàn. Có thể khi yêu cầu và hệ thống có đủ tài nguyên, nhưng tiến trình vẫn 
phải đợi. Do đó hiệu suất sử dụng tài nguyên cũng không cao.

7.4.2. Thuật toán Đồ thị cấp phát tài nguyên

Nếu mỗi kiểu tài nguyên chì có đúng một đối tượng, thì có thể áp dụng 
đồ thị cấp phát tài nguyên trong mục 7.2.2 để tránh bế tắc. Ngoài cung Yêu 
cầu và Phân phối có thêm cung Nhu cầu. Cung nhu cầu Pj -♦  Rj chỉ ra tiến 
trinh Pi có thể yêu cầu tài nguyên Rj tại thời điểm nào đó trong tương lai. 
Cung này có hướng giống cung yêu cầu, nhưng được biểu diễn bởi một
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đ ư ờ n g  đ ứ t n é t. K h i t iế n  tr ìn h  Pj y ê u  c ầ u  tà i n g u y ê n  Rj, c u n g  n h u  cầ u  Pj —+ Rj 
b iế n  th à n h  c u n g  y ê u  cầ u . T ư cm g  tự , k h i Pj g iả i p h ó n g  Rj, c u n g  p h â n  p h ố i 
Rj —» Pi đ ư ợ c  đ ổ i th à n h  c u n g  n h u  c ầ u  Pi—>Rj. G iả  s ừ  tiế n  tr ìn h  Pj y êu  c ầ u  tà i 
n g u y ê n  Rj. Y ê u  c ầ u  c h i có  th ể  đ ư ợ c  th ỏ a  m ã n  k h i v iệ c  c h u y ể n  c u n g  y ê u  c ầ u  
Pi —> Rj th à n h  c u n g  p h â n  p h ố i k h ô n g  tạ o  n ê n  c h u  tr ìn h  tro n g  đ ồ  th ị c ấ p  p h á t 
tà i n g u y ê n , ở  đ â y  th u ậ t to á n  x á c  đ ịn h  c h u  tr ìn h  tro n g  đ ồ  th ị c ó  đ ộ  p h ứ c  tạ p  
O (n^), v ớ i n  là  số  t iế n  tr ìn h  tro n g  h ệ  th ố n g . N ế u  k h ô n g  có  ch u  tr ìn h , th ì sa u  
k h i c ấ p  p h á t tà i n g u y ê n , h ệ  th ố n g  v ẫ n  ở  t ro n g  tr ạ n g  th á i an  to à n . N g ư ợ c  lạ i, 
n ế u  c ó  c h u  tr ìn h , v iệ c  c ấ p  p h á t sẽ  đ ặ t h ệ  th ố n g  tro n g  trạ n g  th á i k h ô n g  an  
to à n . D o  v ậ y , t iế n  tr ìn h  Pj sẽ  p h ả i đ ợ i.

7 .4 .3 . T h u ậ t  to á n  N g â n  h à n g

T h u ậ t to á n  đ ồ  th ị c ấ p  p h á t  tà i n g u y ê n  k h ô n g  á p  d ụ n g  đ ư ợ c  n ếu  k iể u  tà i 
n g u y ê n  có  n h iề u  đ ố i tư ợ n g . K h i đ ó , p h ả i sử  d ụ n g  th u ậ t to á n  N g â n  h à n g  
(đ ư ợ c  á p  d ụ n g  ở  b ộ  p h ậ n  c h o  v a y  c ủ a  n g â n  h à n g ) . N g ư ờ i v ay  ( tiế n  tr ìn h )  sẽ  
đ ư ợ c  n g â n  h à n g  (b ộ  p h ậ n  q u ả n  lý  tà i n g u y ê n )  c ấ p  m ộ t h ạn  m ứ c  tín  d ụ n g  
(số  t iề n  c ự c  đ ạ i k h á c h  h à n g  đ ư ợ c  v a y ) . K h á c h  h à n g  có  th ể  v ay  d ư ớ i h ạ n  m ứ c  
tín  d ụ n g  c ủ a  m ìn h . K h i v a y  th ê m , k h á c h  h à n g  c h ư a  p h ả i trả  n g a y  lậ p  tứ c  
k h o ả n  v a y  trư ớ c . V iệ c  c h o  v a y  c ủ a  n g â n  h à n g  đ ư ợ c  x á c  đ ịn h  d ự a  trê n  trạ n g  
th á i c ủ a  n g â n  h à n g , tứ c  là  lư ợ n g  t iề n  m ặ t c ó  sẵ n , h ạ n  m ứ c  t ín  d ụ n g  v à  số  
tiề n  v a y  c ủ a  từ n g  k h á c h  h à n g . N ế u  n g â n  h à n g  c ó  th ể  th ỏ a  m ã n  ít n h ấ t m ộ t 
k h á c h  h à n g  n à o  đ ó  (k ể  c ả  k h i n g ư ờ i n à y  v a y  tố i đ a  b à n g  đ ú n g  h ạn  m ứ c  tín  
d ụ n g )  th ì n g â n  h à n g  có  th ể  đ ợ i đ ế n  th ờ i h ạ n  th a n h  to á n , rồ i th u  to à n  b ộ  số  
tiề n  n à y  v ề , s a u  đ ó  t iế p  tụ c  p h ụ c  v ụ  k h á c h  h à n g  k h á c . N ế u  tấ t c ả  k h á c h  h à n g  
đ ề u  có  th ể  v a y  đ ư ợ c  th e o  n h u  c ầ u  c ủ a  m ìn h  ( tấ t  n h iê n  k h ô n g  v ư ợ t q u á  h ạ n  
m ứ c  t ín  d ụ n g )  v à  sa u  đ ó  tr ả  lại t iề n  c h o  n g â n  h à n g  th ì n g â n  h à n g  ở  tro n g  
trạ n g  th á i a n  to à n . T ro n g  th u ậ t to á n  N g â n  h à n g , tiế n  tr ìn h  th ô n g  b á o  số  
lư ợ n g  c ự c  đ ạ i c á c  đ ố i tư ợ n g  c ủ a  m ỗ i k iể u  tà i n g u y ê n  cầ n  th iế t. K h i t iế n  tr ìn h  
y ê u  c ầ u  tà i n g u y ê n , h ệ  th ố n g  p h ả i x á c  đ ịn h  liệ u  s a u  kh i c ấ p  p h á t th ì h ệ  th ố n g  
c ó  c ò n  tro n g  tr ạ n g  th á i a n  to à n  k h ô n g ?  N ế u  c ó , tà i n g u y ê n  đ ư ợ c  c ấ p  p h á t; 
n g ư ợ c  lạ i, t iế n  t r ìn h  p h ả i đ ợ i. S a u  đ â y  là  m ộ t số  c ấ u  trú c  d ữ  liệ u  b iể u  d iễ n  
trạ n g  th á i h ệ  th ố n g  v ớ i n  là  số  c á c  t iế n  tr ìn h  c ủ a  h ệ  th ố n g  v à  m  là  số  cá c  k iể u  
tà i n g u y ê n :
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A vailable[1 ..m ]; s ố  lư ợ n g  c á c  tà i n g u y ê n  tro n g  m ồ i k iể u  tài
n g u y ê n . A vailableQ ] = k, n g h ĩa  là  k iể u  tà i n g u y ê n  
Rj có  k đ ổ i tư ợ n g  c h ư a  c ấ p  p h á t.

M ax[1..n, M a  trậ n  x ác  đ ịn h  y ê u  c ầ u  lớ n  n h ấ t c ủ a  m ỗ i tiế n
tr ìn h . Max[i, j] = k, n g h ĩa  là  t iế n  tr ìn h  Pj có  th ể  yêu  
c ầ u  n h iề u  n h ấ t k đ ố i tư ợ n g  tà i n g u y ê n  Rj.

A llocation [1 ..n , 1..m ]: M a  trậ n  x á c  đ ịn h  số  lư ợ n g  đ ố i tư ợ n g  c ủ a  m ỗ i k iể u
tà i n g u y ê n  h iệ n  thòả đ ư ợ c  c ấ p  p h á t c h o  m ỗ i tiế n  
tr ìn h . A llocation [i, j] = k, n g h ĩa  là  Pj h iệ n  th ờ i đ ư ợ c  
c ấ p  p h á t k  đ ố i tư ợ n g  Rj.

N eed[1 ..n , M a  trậ n  x ác  đ ịn h  lư ợ n g  tà i n g u y ê n  c ầ n  th iế t  củ a
m ỗ i t iế n  tr ìn h . N eed[i, j] = k, n g h ĩa  là  Pi có  th ể  cầ n  
th ê m  k  đ ố i tư ợ n g  tà i n g u y ê n  Rj đ ể  h o à n  th à n h  
nhiệm VỊI.

Như vậy, Need[i, j] = Max[i, j] -  Allocationfi, j].

G iả  sử  X  v à  Y  là  v e c to r  có  đ ộ  d à i n . T a  đ ịn h  n g h ĩa  X  <  Y  k h i v à  ch ỉ kh i 
X [i] <  Yfi] với m ọi i =  1, 2 ,..., n. V í dụ , n ếu  X  =  {1, 7, 3 , 2} v à  Y  =  {0, 3, 2, 1}, 
th ì Y <  X . Đ ịn h  n g h ĩa  Y <  X  n ế u  Y <  X  v à  Y  X . C ó  th ể  x e m  m ỗ i h à n g  
trên  m a  trận  A llo c a tio n  v à  N e e d  n h ư  m ộ t v e c to r , k ý  h iệ u  là  A llo ca tio rii v à  
N eedị. A llo ca tio tii x ác  đ ịn h  n h ữ n g  tà i n g u y ê n  h iệ n  th ờ i Pi đ a n g  n ắ m  g iữ , 
N eed, xác đ ịnh  n h ữ n g  tà i n g u y ên  m à  Pj c ó  th ể  y êu  cầ u  đ ể  h o à n  ử iàn h  n h iệ m  vụ.

Thuật toán xác định trạng thái an toàn
T h u ậ t to á n  sau  x ác  đ ịn h  trạ n g  th á i c ủ a  h ệ  th ố n g  c ó  a n  to à n  h a y  k h ô n g :
1. Giả sử Work và Pinish là vector có độ dài m và n. Khởi tạo

Work = Availble và Finish[i] = faise với í = 1, 2....n.
2. Tìm i thỏa măn cả hai điều kiện: Finish[í] = false và Need) ắ Work. Nêu 

không có i nào nhip thế, chuyển qua bu>ớc 4.
3. Work = Work Allocatiorii; Finish[i] = true. Quay lại biPỚc 2.
4. Nếu Finish[i] = true với tất cả i thỉ hệ thổng ở  trong trạng thái an toàn.
Đ ộ phứ c tạ p  c ủ a  th u ậ t to á n  n à y  là  0 ( m  X n^).

^  Thuật toán Yêu cầu Tài nguyên
G iả  sử  R eq u estị là  v e c to r  y ê u  c ầ u  c ủ a  t iế n  tr ìn h  Pj. R eq u esti[j]  = k, n g h ĩa  

là tiến  tr ìn h  Pj m u ố n  k đ ố i tư ợ n g  c ủ a  k iể u  tà i n g u y ê n  Rj. K h i t iế n  tr ìn h  Pj 
y êu  cầ u  tà i n g u y ê n , cá c  b ư ớ c  sa u  đ â y  đ ư ợ c  th ự c  h iệ n  lầ n  lư ợ t:
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1. Nếu Requesti < Needi, chuyển sang bước 2. Ngược lại, đưa ra một 
điều kiện lỗi do tiến trình vưqrt quá yêu cẩu tối đa cùa nó.

2. Nếu Requesti < Available, chuyển sang bước 3. Ngưực lại, Pj phải đợi 
vì chưa đủ tài nguyên.

3. Buộc hệ thống làm nhu» thể đã cáp phát các tài nguyên Pj yêu cầu 
bằng cách sửa các trạng thái như sau:

a. Available = Available -  Request
b. Allocation = Allocationi + Requestj
c. Needi = Need) -  Requesti

4. Nếu hệ thống vẫn ở trong trạng thái an toàn sau khi cắp phát tài 
nguyên, hệ thống sẽ thực sự cấp phát tài nguyên cho Pj. Tuy nhiên, 
nếu trạng thái mới không an toàn, Pj phải đợi Requesti và hệ thống 
khôi phục lại trạng thái cấp phát tài nguyên cũ.

V í dụ  m in h  họa:

Allữcatìon .Mai AvaíUble

RoRiRiR, RoR.RiR, K«KiRỉRj

Po 2 0 1 1 3 2 1 4 1 2  2 2

Pl 0 1 2  1 0 2 5 2

Pí 4 0 0 3 5 1 0  5

Pj 0 2 1 4 1 5  3 0

P 4 1 0  3 0 3 0 3 3

T r ạ n g  I há ỉ  
a n  t o à n

T r a n s  t há i  
k h ô n g  a n  t o à n

RoR.RíRj RoRiRiRi

2 0 1 1 2 0 ] 1

0 1 2  1 0 1 2  1

•10 0 3 ■4 0 0 3

0 2 1 4 1 2  1 0

1 0  3 0 1 0  3 0

(«1 (b)

Hình 7.3. Ví dụ về trạng thái hệ thống

G iả  sử  h ệ  th ố n g  có  4  k iể u  tà i n g u y ê n  Ro. R |, R 2 , R-3 v ớ i số  lư ợ n g  tư ơ n g  
ứ n g  là  8, 5, 9 , 7. Y êu  cầ u  cự c  đại tà i n g u y ê n  c ũ n g  n h ư  lư ợ n g  tài n g u y ê n  h iện  
th ờ i cấ p  p h á t ch o  cá c  tiế n  tr ìn h  đ ư ợ c  m in h  h ọ a  tro n g  H ìn h  7 .3a. L ư ợ n g  tà i 
n g u y ê n  cò n  lại c ủ a  h ệ  th ố n g  là  (1 , 2 , 2 , 2). T a  th ấ y  d ãy  (P 2 , P 4 , P |,  P 3 , Po) an  
to à n , n ên  h ệ  th ố n g  đ a n g  tro n g  trạ n g  th á i an  to àn . H ìn h  7 .3 b  m in h  h ọ a  2 v í d ụ  
v ề  h ệ  th ố n g  tro n g  trạ n g  th á i an  to à n  v à  k h ô n g  an  to àn .

7.5 . P H Á T  H IỆ N  B É  T Á C

N ế u  k h ô n g  n g ă n  c h ặ n  h o ặ c  trá n h , h ệ  th ố n g  có  th ể  rơ i v ào  trạ n g  th á i bế  
tắc . K hi đ ó , hệ  th ố n g  c ầ n  x á c  đ ịn h  b ế  tắ c  x u ấ t h iệ n  c h ư a  v à  sa u  đ ó  k hắc  
p h ụ c  n h ư  th ế  n à o ?  C ơ  c h ế  p h á t h iệ n  v à  k h ắc  p h ụ c  đ ò i h ỏ i n h ữ n g  ch i p h í p h ụ
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trộ i k h ô n g  ch ỉ tro n g  v iệc  gh i n h ớ  n h ữ n g  th ô n g  tin  cần  th iế t  ch o  th u ậ t to á n  
p h á t h iện , m à  c ò n  ở  n h ữ n g  m ấ t m á t ch ắ c  c h ắ n  sẽ  có  tro n g  g ia i đ o ạn  
k h ăc  phục.

7 .5 .1 . K iể u  tà i n g u y ê n  c h ỉ c ó  m ộ t đ ố i tư ợ n g

T rư ờ n g  h ọ p  n ày  có  thể  áp  d ụ n g  th u ậ t to á n  Đ ồ  th ị đ ợ i - c h ờ  đ ư ợ c  x ây  
d ự n g  từ  đồ  th ị c ấ p  p h á t tà i n g u y ên , b à n g  cá ch  x ó a  các  đ ỉn h  k iểu  tà i n g u y ê n  
v à  cá c  c u n g  liên  q u an . C h ín h  xác  h ơ n , c u n g  Pị tớ i Pj tro n g  m ộ t đ ồ  th ị đợ i - 
c h ờ  có  ý n g h ĩa  là  tiến  tr ìn h  Pj đ a n g  n ẳm  g iữ  tà i n g u y ê n  m à  Pj cần . T ồ n  tại 
c u n g  Pj Pj tro n g  đồ  th ị đợ i - c h ờ  kh i v à  ch i k h i đ ồ  th ị c ấ p  p h á t tà i n g u y ê n  
tư ơ n g  ứ n g  c h ứ a  ha i c u n g  P | —> Rq v à  Rq ^  Pj vớ i tà i n g u y ê n  Rq n ào  đó. 
G iố n g  n h ư  trư ớ c  k ia , b ế  tắc  x u ấ t h iệ n  tro n g  h ệ  th ố n g  k h i v à  ch i kh i có  ch u  
tr ìn h  tro n g  đồ  th ị đ ợ i - chờ . Đ ể x ác  đ ịn h  b ế  tắc , hệ  th ố n g  c ầ n  x ây  d ự n g  đồ  
Ihị đ ợ i - c h ờ  v à  đ ịn h  kỳ  th ự c  th i c h ư ơ n g  tr ìn h  tìm  k iế m  c h u  tr ìn h  trên  đ ồ  th ị 
này . Đ ộ  p h ứ c  tạ p  c ủ a  th u ậ t to á n  là O (n^), tro n g  đ ó  n là  sổ  đ ỉn h  c ủ a  đ ồ  th ị.

7 .5 .2 . K iể u  tà i n g u y ê n  c ó  n h iề u  đ ố i tư ợ n g

N ếu  k iể u  tà i n g u y ê n  có  n h iề u  đố i tư ợ n g  th ì k h ô n g  áp  d ụ n g  đ ư ợ c  kỹ 
th u ậ t Đ ồ  thị đợ i - ch ờ , m à  p h ả i sử  d ụ n g  th u ậ t to á n  x ác  đ ịn h  b ế  tắ c  b ằ n g  c á c h  
k iể m  tra  m ọ i d ã y  c ấ p  p h á t có  thể . T h u ậ t to á n  có  cá c  c ấ u  trú c  d ữ  liệu  
Available[1..m], Allocation[1..n, 1..m] và Request[1..n,

1. Giả sử Work và Pinish là vector tương ứng có độ dài m và n. Khởi 
tạo Work = Available. Với í = 1, 2,..., n. Nếu Allocationi ^ 0 thì 
Finìsh[i] = false; ngipợc lại, Finish[i] = true.

2. Tìm chì số i thỏa mãn cả hai điều kiện sau: (Finish[i] == false) và 
(Requesti < Work). Nêu không tìm đipộ c i nào nhip vậy, chuyển sang 
biPỚc 4.

3. Work = Work + Allocation|.Fjnísh[i] = true, chuyển sang biPỚc 2.
4. Nêu với 1 < í ỉ  n mà Finish[i] == false, thì hệ thống ở trong trạng thái 

bế tắc. Hơn nữa, tiến trinh P| bị bế tắc.

Đ ộ  p h ứ c  tạ p  c ủ a  th u ậ t to á n  là  0 ( m  X n^). H ệ th ố n g  th u  h ồ i các  tài 
n g u y ê n  đ ã  cấp  p h á t c h o  Pi ( tro n g  b ư ớ c  3 ) n g ay  k h i x ác  đ ịn h  đ ư ợ c  
R equesti <  W ork  v ì Pi h iện  thời k h ô n g  liên  q u an  đ ến  bế tắc  (R equesti <  W o rk ). 
D o  đ ỏ  có  th ể  lạ c  q u a n , g iả  sử  Pi k h ô n g  y ê u  c ầ u  th ê m  tà i n g u y ê n  v à  sẽ  sớ m
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trà  lại h ệ  th ố n g  tấ l c ả  các  tà i n g u y ê n  đ an g  n ắ m  g iữ . N ế u  g iả  th iế t  n à y  sa i, b ế  
tắ c  có  th ể  x ả y  ra  v à  sẽ  đ ư ợ c  x ác  đ ịn h  tro n g  lần  th ự c  th i th u ậ t to á n  k ế  tiếp .

Đ e m in h  h ọ a  th u ậ t to á n , x é t h ệ  th ố n g  có  n ă m  tiế n  tr ìn h  từ  Po tớ i P 4 , b a  
k iể u  tà i n g u y ê n  Ro, R i, R 2  có  số  đ ố i tư ợ n g  tư ơ n g  ứ n g  là  7, 2 T à  6 . G iả  sử  tạ i 
th ờ i đ iể m  To, trạ n g  th á i c ấ p  p h á t tà i n g u y ê n  đ ư ợ c  m in h  h ọ a  trê n  H ìn h  7 .4a . 
H ệ th ố n g  k h ô n g  ở  tro n g  tìn h  trạ n g  bế tắ c , v ì k h i th u ậ t to á n  th ự c  th i, d ã y  
<Po, P 2 , P 3 , P i ,  P 4>  d ẫ n  đ ế n  F in ish [i]  =  tru e  v ớ i m ọ i i. T u y  n h iê n , n ế u  P 2  y ê u  
cầu  th ê m  m ộ t đ ố i tư ọ n g  k iể u  tà i n g u y ê n  R 3 . M a  trậ n  R e q u e s t th a y  đ ổ i n h ư  
tro n g  H ìn h  7 .4 b . H ệ th ố n g  b â y  g iờ  rơ i v à o  trạ n g  th á i bế  tắc . M ặ c  d ù  có  th ể  
th u  hồ i tà i n g u y ê n  đ a n g  c ấ p  p h á t ch o  Po, sổ  lư ợ n g  các  tà i n g u y ê n  sẵn  có  
k h ô n g  đ ủ  đ á p  ứ n g  cá c  y êu  c ầ u  c ủ a  các  tiế n  tr ìn h  k h ác . D o  đ ó , b ế  tắ c  x ảy  ra  
v à  liên  q u a n  đ ế n  các  tiế n  tr ìn h  P i, P 2 , P3 v à  P 4 .

Allocalion Request Available

RoRiR} RoRiRi  R0R 1R2

0 1 0  0 0 0  0 0 0

2 0 0 2 0 2

3 0 3 0 0 0

2 11 1 0  0

0 0 : 0 0 2

Request

R0R1R2

0 0 0

2 0 2

0 0 1

1 0 0

0 0 2

(a) (b)

Hình 7.4. Ví dụ về thuật toán Tránh bế tắc

7 .5 .3 . S ử  d ụ n g  th u ậ t  to á n  P h á t h iệ n  b ế  tắ c

T h ờ i đ iể m  th ự c  th i th u ậ t to á n  p h á t h iệ n  p h ụ  th u ộ c  v à o  h a i y ế u  tố  là  m ứ c  
đ ộ  x u ấ t h iệ n  v à  ản h  h ư ờ n g  c ủ a  b é  tẳc . N e u  b é  tắc  x ả y  ra  th ư ờ n g  x u y ê n , hệ 
th ố n g  p h ả i liên  tụ c  th ự c  th i th u ậ t to á n  p h á t h iện . K h i b ế  tắ c , tà i n g u y ê n  c ấ p  
p h á t ch o  n h ữ n g  tiế n  tr ìn h  b ế  tắc  b ị lãng  p h í v à  th e o  th ờ i g ia n , số  lư ợ n g  các  
tiế n  tr ìn h  b ế  tắ c  g ia  tă n g . T ro n g  trưòm g h ợ p  c ự c  đ o a n , h ệ  th ố n g  c ó  th ể  k iể m  
tra  b ế  tắc  x u ấ t h iệ n  c h ư a  m ỗ i kh i có  y ê u  c ầ u  k h ô n g  đ ư ợ c  đ á p  ứ n g . T ro n g  
trư ờ n g  h ợ p  n ày , có  th ể  x ác  đ ịn h  k h ô n g  ch i các  tiế n  tr ìn h  liê n  q u a n  tớ i b ế  tẩc , 
m à  c ả  tiế n  tr ìn h  g ây  ra  b ế  tắc . T ấ t n h iê n , th ự c  h iệ n  thưòm g x u y ê n  th u ậ t to á n  
p h á t h iệ n  b ế  tắ c  g â y  ra  ch i p h í p h ụ  trộ i lớ n . G iả i p h á p  ít tố n  k é m  h ơ n  là  th ự c  
h iệ n  ở  tầ n  su ấ t th ấ p . V í d ụ , m ộ t lần  m ộ t g iờ , h o ặc  k h i h iệ u  s u ấ t sử  d ụ n g  
C P U  g iả m  x u ố n g  d ư ớ i m ộ t n g ư ỡ n g  n ào  đ ó  (b ế  tắ c  là m  g iả m  th ô n g  lư ợ n g  h ệ
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ih ố n g  c ũ n g  n h ư  h iệu  su ấ t sử  d ụ n g  C P U ). N ế u  th ự c  th i th u ậ t to án  p h á t h iện  
tại các  th ờ i đ iể m  n g ẫu  n h iên , sẽ có th ể  có  n h iề u  ch u  tr ìn h  b ế  tắc tro n g  đ ồ  th ị 
tài n g u y ên . K h i đ ó , k h ô n g  xác đ ịn h  đ ư ợ c  tiế n  tr ìn h  n ào  là n g u y ên  n h ân  gây  
ra  bế tắc .

7.6 . K H Ấ C  P H Ụ C  B É  T Ắ C

L àm  th ế  n ào  đ ể  k h ắc  p h ụ c  bế tắ c ?  G iả i p h á p  đ ầu  tiê n  là th ô n g  b áo  ch o  
n g ư ờ i q u à n  trị và n g ư ờ i q u án  trị có  trác h  n h iệ m  x ử  lý. G iả i p h áp  th ứ  hai là 
đ ề  ch o  hệ  th ố n g  tự  đ ộ n g  p h ụ c  hồ i. C ó  hai lự a  c h ọ n  để  p h á  v ỡ  bế tắc;

-  rhứ n h ấ t, loại bỏ m ột số tiến  trình để phá vỡ  chu trinh.

-  Thứ h a i, th u  hồi tà i n g u y ên  cù a  các  tiế n  tr ìn h  bế  tắc.

7 .6 .1 . C h ấ m  d ứ t  t iế n  tr ìn h

í ỉệ  th ố n g  th u  hồ i tà i n g u y ên  cùa  các  tiế n  tr ìn h  bị ch ấ m  dứt. C ó  hai g iải 
p h á p  c h ấ m  dứ t:

1. C h ấ m  d ứ t tấ t cà  các  tiến  tr ìn h  b ế  tẳc : P h á  v ỡ  to à n  b ộ  chu  tr ìn h  bế  tắc , 
n h ư n g  ph í tổ n  k h á  lớ n  vì n h iề u  tiế n  tr ìn h  b ế  tắc  có  thể  đ ã  th ự c  thi 
tro n g  th ờ i g ia n  d à i, và  m ộ t p h ần  k ế t q u ả  ih ự c  th i b ị loại b ỏ  sa u  đ ó  có  
th ể  p h ả i th ự c  h iệ n  lại.

2. L ần  lư ợ t ch ấm  d ứ t từ n g  tiế n  tr ìn h  ch o  tớ i kh i p h á  v ỡ  ch u  tr ìn h  bế  tẳc . 
C ứ  sa u  kh i k ế t th ú c  m ộ t tiế n  tr ìn h , hệ  th ố n g  k iểm  tra  x em  b ế  tắc  còn  
h ay  k h ô n g .

V iệc  c h ấ m  d ứ t tiế n  tr ìn h  có  th ể  k h ô n g  đom g iản . N ế u  ch ấ m  d ứ t m ộ t tiế n  
tr ìn h  đ a n g  tro n g  q u á  tr ìn h  cập  n h ậ t n ie  có  thể  g ây  lỗi ch o  file. N ếu  sử  d ụ n g  
p h ư ơ n g  p h á p  ( 2 ), h ệ  th ố n g  phải xác đ ịn h  th ứ  tự  c h ấ m  d ứ t tiến  tr ìn h  (h o ặc  
n h ó m  tiế n  tr ìn h )  đ ể  p h á  v ỡ  b ế  tấc . Q u y ế t đ ịn h  n ày  p h ụ  th u ộ c  vào  c h ín h  sách  
cù a  h ệ  th ố n g , tư ơ n g  tự  n h ư  v ấn  đ ề  đ iề u  ph ố i C P U . N ó i c h u n g , đ ây  là  v ấn  đề  
k in h  tế , n ên  c h ấ m  d ứ t tiế n  tr ìn h  vớ i ch i ph í th ấ p  n h ấ t, d o  đ ó  phải tín h  đến:

1. Đ ộ  UTJ tiê n  củ a  tiến  trình .

2 . T iế n  tr in h  th ự c  th i đ ư ợ c  bao  lâu , c ầ n  th ê m  b ao  lâu  đ ể  kế t th ú c ?

3. T iế n  tr ìn h  sử  d ụ n g  b ao  n h iê u  tà i n g u y ê n  v à  là  n h ữ n g  k iểu  tà i n g u y ê n  
gi ( liệu  có  d ễ  d à n g  ch iếm  đ o ạ t k h ô n g )?
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4. T iế n  tr ìn h  cầ n  th ê m  b ao  n h iê u  tài n g u y ên  để  h o àn  th à n h ?

5. C ó  b ao  n h iê u  tiế n  tr ìn h  cần  bị ch ấm  d ứ t?

6 . L iệu  tiế n  tr ìn h  có  đò i hỏi tư ơ n g  tác  vớ i n g ư ờ i d ù n g  hay  là  ở  d ạn g  lô?

7 .6 .2 . C h iế m  đ o ạ t tà i n g u y ê n

C ó  th ể  ch ấ m  d ứ t bế  tắ c  b ằn g  cá ch  lần  lư ợ t th u  hồ i tài n g u y ê n  c ủ a  m ộ t số  
tiế n  tr ìn h  và  c h u y ể n  c h ú n g  ch o  n h ữ n g  tiế n  tr ìn h  k h ác  c h o  tớ i k h i ch u  tr ìn h  
b ế  tắc bị p h á  vỡ . N ế u  sử  d ụ n g  cá ch  n ày , có  3 v ấ n  đ ề  cần  xét:

1. L ự a  c h ọ n  n ạ n  n h â n :  T iến  tr ìn h  b ị th u  hồ i tà i n g u y ê n  đ ư ợ c  gọ i là 
n ạn  n h ân . T ro n g  q u á  tr ìn h  th ự c  h iệ n , hệ  th ố n g  q u y ế t đ ịn h  th ứ  tự  thu  
hồ i đ ể  g iảm  th iể u  ch i ph í p h ụ  trộ i đ ến  m ứ c  th ấ p  nhất. C á c  y ếu  tố  phải 
tín h  đ ến  n h ư  số  lư ợ n g  tài n g u y ên  m à  tiế n  tr ìn h  đ an g  n ắ m  g iữ , th ờ i 
g ian  th ự c  th i c ủ a  tiế n  trình .

2 . Q u a y  iu i: R õ  ràn g  tiế n  tr ìn h  "nạn  n h ân "  k h ô n g  th ể  tiếp  tụ c  ch ạy  b ìn h  
th ư ờ n g  d o  th iế u  tà i n g u y ên . H ệ th ố n g  p h ả i đ ư a  tiế n  tr ìn h  n à y  q u ay  lại 
m ộ t trạ n g  th á i an  to à n , để sau  n ày  có  th ể  kh ô i p h ụ c  lạ i. N h ư n g  k h ó  
xác  đ ịn h  th ế  n ào  là  trạn g  th á i an  to à n ?  D o  vậy , c á c h  g iả i q u y ế t đ ơ n  
g iản  n h ấ t là  q u ay  lui to à n  bộ  (ch ấm  d ứ t tiế n  tr ìn h  v à  sa u  đ ấy  k h ở i 
đ ộ n g  lạ i). D ĩ n h iê n , n ếu  ch ỉ q u ay  lại trạ n g  th á i v ừ a  đ ủ  đ ể  ch ấm  d ứ t 
bế tắc  sẽ  h iệ u  q u ả  h ơ n  n h iều . N h ư n g  kh i đ ó  hệ  th ố n g  p h ả i d u y  trì 
n h iề u  th ô n g  tin  trạ n g  thá i c ủ a  các  tiế n  tr ìn h  đ an g  chạy .

3 . C h ế t  đ ó i:  H ệ th ố n g  phải đ ảm  b ảo  k h ô n g  x ảy  ra  h iệ n  tư ợ n g  c h ế t đó i 
(có  tiế n  tr ìn h  luôn  lu ô n  bị ch ọ n  làm  "n ạn  n h ân "). T ro n g  h ệ  th ố n g  đ ặ t 
y ếu  tố  k in h  tế  lên  h à n g  đ ầu , có  th ể  có  n h ữ n g  tiế n  tr ìn h  lu ô n  bị ch ọ n  
làm  n ạn  n h ân  và k h ô n g  thể  th ự c  th i. H ệ th ố n g  có  th ể  g iả i q u y ế t b ằn g  
c á c h  g iớ i h ạn  số  lần  b ị ch ọ n  làm  "n ạn  n h ân "  cù a  m ộ t t iế n  tr ìn h .

7.7 . N H Ậ N  X É T

T rạ n g  th á i bế  tắc  x u ấ t h iệ n  kh i n h iề u  tiế n  tr ìn h  đ a n g  c h ờ  đ ợ i vô  đ ịn h , 
m ộ t sự  k iệ n  đ ư ợ c  m ộ t tiế n  tr ìn h  k h ác  c ũ n g  đ a n g  tro n g  trạ n g  th á i đợ i g ây  ra . 
v ề  m ặ t n g u y ê n  tắ c , có  b a  p h ư ơ n g  p h á p  x ử  lý  b ế  tắc:

1. B u ộ c  h ệ  th ố n g  k h ô n g  b ao  g iờ  ro i v ào  trạ n g  th á i bế  tắc.

2. C h o  p h é p  hệ  th ố n g  rơ i v ào  trạ n g  th á i b ế  tắ c , sa u  đ ó  k h ắc  p h ụ c .

3. B ò  q u a  m ọ i v ấn  đ ề , g iả  đ ịn h  b ế  tắ c  k h ô n g  b a o  g iờ  x u ấ t h iệ n .
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Đ iều  k iệ n  cần  d ể  b ế  tắc  x u ấ t h iệ n  là: Đ ộ c  q u y ề n  tru y  x u ấ t; g iữ  v à  ch ờ ; 
k h ô n g  c h iế m  đ o ạ t v à  v ò n g  đợ i. Đ e  n g ă n  ch ặ n  b ế  tắc , hệ  th ố n g  ch i cần  n g ăn  
c à n  sự x u ấ t h iệ n  c ù a  ít n h ấ t m ộ t tro n g  b ố n  đ iề u  k iệ n  trên . G iả i p h á p  trá n h  bế 
tắc  k h ác  là, t iế n  tr ìn h  b áo  trư ớ c  v ề  cá c h  sử  d ụ n g  tà i n g u y ê n  củ a  m ìn h . T h u ậ t 
to á n  N g ân  h à n g  cầ n  phả i b iế t sổ  lư ợ n g  lớ n  n h ấ t m ỗ i lớ p  tà i n g u y ên  tiế n  tr ìn h  
y ê u  cầu . N ếu  h ệ  th ố n g  k h ô n g  có  phưofng p h á p  n ào  đ ể  b ảo  đ ảm  bế  tắ c  k h ô n g  
x u ấ t h iện , th i cần  p h ả i p h á t h iện  v à  k h ắc  p h ụ c  b é  tắc . T h u ậ t to á n  p h á t h iệ n  
đ ư ợ c  sử  d ụ n g  đ ể  x ác  đ ịn h  bế tắc  x u ấ t h iệ n  c h ư a , n ế u  có , hệ  th ố n g  p h ả i k hắc  
p h ụ c  b ằ n g  c á c h  loạ i bỏ  h o ặc  th u  hồ i tài n g u y ê n  cù a  tiế n  tr ìn h  bế tắc . T ro n g  
h ệ  ih ố n g  c h ọ n  lự a "nạn  nhân" d ự a  trên  các  y ếu  tố  ch i p h í, cần  c h ú  ý đ ến  
h iệ n  tư ợ n g  "c h ế t đó i" .

C Â U  H Ỏ I Ò N T Ậ P

1. Trinh bày mô hình bế tắc.

2. T rình  b à y  c á c  đ iều  kiện x ảy  ra b ế  tắ c  v à  c á c  giải p h á p  tư ơ n g  ứ n g .
3. T rình  b à y  c á c  giải p h á p  n g ă n  c h ặ n  b ế  tắ c .
4. Trình b à y  c á c  phương p h á p  tránh v à  phát h iện  b ế  tắc .
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