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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 51 сторінки, 4 таблиць,  30 

рисунків,  9 джерел. 

Об’єкт дослідження – задача про «обідуючих» філософів та програми. 

які імітують вирішення цієї задачі. 

Предмет дослідження – технології багатопотокового програмування 

Java, алгоритми синхронізації та уникнення взаємного блокування. 

Мета роботи – покращення реалізації програми, яка вирішує зазначену 

задачу про «обідуючих філософів» за рахунок застосуванням технології 

багатопотокового програмування на мові Java та відповідних алгоритмів. 

В процесі дослідження вирішувались наступні завдання: 

1. Аналіз модельної задачі про «обідуючих філософів», визначення 

ключові проблемні аспекти, які моделюються в цій задачі; 

2. Аналіз технології багатопотокового програмування у мові Java та 

відповідних алгоритмів, які дозволяють програмно реалізувати вирішення 

задачі про «обідуючих філософів», вибір оптимального поєднання 

програмних конструкцій та алгоритмів; 

3. Розробка програмного додатку на мові Java, який моделює 

вирішення задачі про «обідуючих філософів», створення графічного 

інтерфейсу, тестування програми та аналіз отриманих результатів. 

Метод дослідження – аналітичний, з використанням комп’ютерних 

технологій. 
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ВСТУП 

Задача про «філософів, які обідають», була сформульована в 1965р. 

Е.Дейкстрою [1]. Дана задача була сформульована, коли розвиток 

комп’ютерних технологій досяг того стану, коли комп’ютер почали 

використовувати для одночасного виконання кількох задач, або кількох 

доступів до однієї програми двом, або більше користувачам. 

Хоча задача про «філософів,що обідають» на даний час являється 

скоріше цікава, ніж практична, але на прикладі її зараз показують багато 

ілюстрацій і порівнянь різних механізмів синхронізації. Бо вона зараз 

являється аналогічною до багатьох проблем різних компаній, коли потрібний 

одночасний та спільний доступ більш до одного ресурсу з сторони чисельної 

кількості запитувачів. Акцент тут на одночасному доступі. 

Кожна задача вирішувалась в рамках так званого програмного 

«процесу», і безпосередньо центральний процесор в одиницю часу міг 

обробити тільки один такий процес. Але внаслідок великої швидкості роботи 

комп’ютерного процесору, створювалась ілюзія, що багато програмних 

«процесів» (тобто задач) вирішуються одночасно, або паралельно. Це так 

званий «псевдопаралелізм». 

Однією з проблем цього «паралелізму» є використання чисельними 

процесами загальних ресурсів – пам’яті в першу чергу, часу процесора тощо. 

Задача про філософів є ілюстрацією цієї проблеми. Її суть полягає в тому, що 

за столом снідають п'ять філософів. Перед кожним є тарілка із їжею, і між 

кожними тарілками лежить по одній виделці. Якщо у одного філософа ліва і 

права виделки вільні, то він може поснідати. В той же час його ближні сусіди 

їсти не можуть, бо для одного зайнятою буде ліва виделка, а для іншого –

права. А їсти можна тільки коли обидві виделки вільні. Тому на протязі 

певного часу, якісь із філософів поснідають, а інші – ні. В реальності це 

означає, що якість процеси (задачі) можуть отримати доступ до загальних 

ресурсів, а інші-ні. 



 

Рішення задачі полягає в тому, щоб створити такі умови, коли на 

протязі часу всі філософи поснідають. Це досягається за допомогою 

синхронізації їх дій.  

В роботі синхронізація дій філософів досягається за допомогою 

технології багатопотокового програмування на мові Java [1]. З цією метою дії 

кожного філософа відокремлені в окремі потоки, і мова програмування бере 

на себе вирішення всіх питань пов’язаних із синхронізацією доступу до 

спільних ресурсів. 

Об’єктом дослідження у роботі є комп’ютерна програма, в якій 

вирішується задача синхронізації дій філософів, які обідають. Таку програму 

можна реалізувати як на основі одного потоку та певному «анти 

блокуючому» алгоритму, так і за допомогою кількох потоків (по потоку на 

кожного філософа), де ситуація із уникненням блокування дій вирішується 

самою технологію багато потокового програмування. 

Предметом дослідження є процес розробки програм на мові Java, які 

вимагають застосування механізмів синхронізації, як із використанням 

технології багато потокового програмування, так і без нього. Для даної 

роботи це дозволяє забезпечити синхронізацію під час розділеного 

використання веделок у задачі про обідуючих філософів.  

Мета роботи – розробка додатку на мові Java із використанням багато 

потокового програмування, в якому вирішується задача синхронізації дій 

філософів, та відбувається візуалізація цього процесу на екрані комп’ютера. 

В роботі буде здійснено аналіз різних технологій реалізації програм та 

зроблено висновки.  
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РОЗДІЛ 1. ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРО «ФІЛОСОФІВ» 

1.1 Аналіз класичної задачі «філософів, що обідають» 

Задача «філософів що обідають» згадується завжди, при винайдені 

нового, як здається, способу синхронізації процесів (потоків), що 

виконуються одночасно. Суть задачі полягає у наступному [2]: навколо 

круглого столу сидять п’ять філософів. Перед кожним філософом 

знаходиться тарілка із спагеті та пара виделок (інколи виделки замінюють на 

китайські палички). За умовою задачі, спагеті настільки важко їсти, що для 

цього потрібно 2 виделки: одна в ліву руку, одна у праву.  Але за тією ж 

умовою задачі, між філософами лежить лише по одній виделці (рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Схема розміщення тарілок, виделок [2] 

Задачі імітує життя філософів, яке складається із 2 періодів, або станів: 

періоди, коли філософи їдять, та періоди, коли вони розмірковують над 

життєво важливими проблемами. Коли філософ достатньо поміркував, він 

може зголодніти, і тоді він починає намагатись узяти праву виделку у праву  
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руку та ліву виделку у ліву руку. Якщо це вдається, то філософ їсть на 

протязі певного часу, а потім кладе їх на місце та повертається до роздумів 

про насущне.  

При такій умові, в задачі ставиться питання, завдяки чому задача про 

філософів і отримала таке розповсюдження. Отже питання таке: чи можна 

написати алгоритм (паралельний), який моделює такі дії філософа та ніколи 

не попадає в ситуацію «блокування». Під останнім мається на увазі різні 

типи зациклення, тупіків, блокувань тощо. Тобто, філософи зможуть вічно 

жити, чередючи у своєму житті стани «міркування» та «їжі» та не 

голодувати. 

Задача взагалі, призначена для ілюстрації ситуації взаємного 

блокування (від англ.deadlock) [2, коли система знаходиться у такому стані, 

що її перехід в інший стан просто неможливий.  

 Перший спосіб розв’язку задачі, який є найпростішим та найочевиднішим 

[2], наступний (лістинг 1.1.). Він написаний на мові Java. 

Лістинг 1.1. Метод Java, що імітує дії філософа 

 // метод, що імітує для дії філософа id, id-номер філософа: від 0 до 

4 

 public void philisopher(int id) { 

  while (true) { 

   think(); // філософ id розмірковує 

   takeUpFork(id); // філоcоф бере виделку ліворуч 

   takeUpFork((id+1) % 5); // філоcоф бере виделку 

праворуч 

   eat(); // філософ їсть 

   putDownFork(id); // філоcоф кладе виделку ліворуч 

   putDownFork((id+1) % 5); // філоcоф кладе виделку 

праворуч 

  }} 
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Зазначений метод philisopher(int id) імітує дії одного з 5-ти філософів 

(id=1,2,3,4,5). Причому для кожного філософа даний метод працює в 

окремому процесі (чи потоці) виконання. Спочатку філософ розмірковує, цим 

займається метод think(). Потім, в даному рішенні, працює метод 

takeUpFork(id), який  призначений для того, щоб узяти виделку. Метод чекає, 

поки виделка не буде вільна, та бере її. Але нажаль, в цьому підході є вада: 

всі філософи одночасно можуть узяти ліву виделку. Та тоді всі залишаться 

без правої виделки. І в результаті це призведе до взаємоблокування. 

В більш вдосконаленому підході можна, після того як ліва виделка 

узята, спробувати перевірити: а чи вільна права виделка. І якщо праворуч 

виделка зайнята, то покласти ліву виделку та «поміркувати» певний час 

(метод think()). А потім спробувати знов. Але і для цього рішення є вада, хоча 

і малоімовірна, але для великих швидкостей роботи сучасних процесорів, 

практично можлива. Це ситуація, коли всі філософи почнуть свої дії 

одночасно – візьмуть ліву виделку. Вони також одночасно побачать, що 

права виделка зайнята (бо сусідні філософи її вже взяли), і одночасно 

покладуть узяту ліву виделку на стіл. Причому, досить імовірним є ситуація, 

коли після паузи, цей процес одночасного займання лівої виделки, може 

повторитися. І система знову опиниться у стані блокування.  

До чого призводить стан блокування по відношенню до даної задачі – 

до «вмирання» від голоду. Бо постійні та невдалі спроби узяти виделки та 

«поїсти» для філософів - всіх або одного чи кількох, можуть призвести до 

«загибелі». Бо час, на протязі якого філософи не отримуючи їжу можуть 

існувати у стані «розмірковування»,  лімітований, і він просто вичерпується. 

Такий стан ще називають «зависанням процесу» [2] (від англ. starvation). 

Наступне рішення, яке знайшло своє практичне втілення в технології 

Ethernet, а точніше – в методі доступу CDMA [4], це внести в час процесу 

«розмірковування» ефект випадковості. Тобто, час розмірковування для 

кожного філософа обирається випадково. Тоді, як неважко здогадатись, 

імовірність того, що всі філософи будуть одночасно брати ліву виделку, 
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зменшується. На практиці, цей підхід використовується в технології 

локальних мережах Ethernet, в методі доступу до загальної «шини», або 

загального середовища передачі даних. Два комп’ютера, під’єднаних до 

загального кабелю (шини), можуть одночасно можуть почати передачу 

даних. При цьому дані накладаються, виникає колізія. Комп’ютери 

знаходяться у стані «блокування» - не можуть вести подальшу передачу. 

Вихід – перервати передачу та почекати випадкову кількість часу. Та 

повторити передачу. На практиці цей метод працює задовільно. Але 

ідеальним має бути рішення, коли навіть жодної імовірності увійти у стан 

блокування не буде існувати.  

 

1.2 Поняття процесів та потоків, міжпроцесорної взаємодії 

Всі комп’ютери в нашому часі повинні виконувати багато справ 

одночасно і не зупинятись під час йього. За це завжди відповідає програмний 

процес, який розвивається з усіма технологіями в один крок. Процес на 

даному етапі повинен виконувати задачі різної складності, і якщо сама 

програма звернулась, то він повинен її відкрити в наступний раз на тому 

місці на якому вона була закрита.  

Тому за для кращого виконання існують багатопроцесорні системи в 

який установленні від двох процесів, за допомогою яких кожен з них 

відповідає за свою ділянку роботи. Бо кожен із цих процесів має свій 

віртуальний процесор, який задає роботу яку повинен виконувати кожний 

процес  і яку перевагу надавати тій чи іншій програмі. Приклад: футбольна 

гра, під час нападу на ворота суперників гравець команди (А) вдарив по 

воротам команди (В) і під час удару м’яч втрапив у гравця команди (В) і 

команда (А) почала казати, що було попадання в руку, арбітр не замітив 

цього моменту, але боковий арбітр підняв прапорець. Головний арбітр  

зупинив гру(Повинен зберегти момент, що зараз на полі), щоб подивитись 

цей момент на VAR(Система відеодопомоги арбітрам) і виявилось, що 
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попадання в руку не відбулось. Потім продовжити гру з того місця коли вона 

призупинилась.  

 

Рисунок 1.2 - Ілюстрація принципу роботи багатопроцесорної системи 

 

Це був наведений приклад активності процесів по футбольній грі, що 

процеси можуть виконувати роботу не закривавши попередню і вміло 

перемикатись між собою заради збереження цілісності програми.  

Сам процесс створення при запуску програми розглянемо на прикладі 

Windows. При запуску комп’ютера запускається операційна система, а разом 

із нею і певна кількість процесів, які відповідають за певні дії. Процеси при 

запуску діляться на високоприоритетні процеси, які відповідають за 

правильню роботу Windows, а також на низькоприоритетні, це запуск 

фонових програм (Steam, mail, і тд.) .  

З часом процеси почнуть створюватись при виконанні користувачем пк 

певний дій, які заставляють операційну систему працювати з іншими 

задачами. Не дивлячись на це процес являється незалежним об’єктом зі своїм 

лічильником команд і внутрішнього стану. Бо він має можливість передавати 

дані одного процесу для іншого, щоб вони могли стати вхідними даними для 

іншого процесу. Це можна розглянути в командній оболонці  

cat  chapter1  chapter2  chapter3    |   grep tree 

Де перший процес cat виконує об’єднання і виводить три файли chapter, а 

другий процес grep відбирає всі строки які мають слово tree. У залежності 
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від швидкостей процесів, може вийти, що другий процес вже готовий до 

запуску, але це не так, бо вхідних даних у нього ще немає і цей процес grep 

блокується бо з точки логіки він не може продовжувати діяти. За цього може 

відбутись чотири розвитки події: 

1 – Процес може почати відбуватись за того, що в нього                             

вхідні дані. 

2 – Процес буде призупинений на певний час бо виконується інший процес. 

3 – Процес буде заблокований до часу коли відбудуться зовнішні дії над ним. 

4 – Процесу доступні вхідні дані.  

На рисунку 1.3 показані всі ці події з процесами. 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Події у процесах 

Процес може знаходитись у робочому, готовому та заблокованому 

стані. Стрілками показані можливі переходи станів процесів. У кожному 

стані є свій тип процесу. Кожен процес реалізується за допомогою таблиці 

процесів (масив структур). У цій таблиці присутні дані про процес це: 

1.Стан процесу. 

2.Стан відкритих файлів. 

3.Розподіл ресурсів процесу. 

4.Готовнісь процесу до запуску. 
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 Сам процес працює завдяки плідній співпраці з потоками, які надають 

його комірки для обробки інформації.  

Потік або як кажуть у народні нитка. Він отримав таку назву за того, 

що розділяє ресурси процесу на дві прямі для скорочення часу виконання дії 

програми [5]. 

 

     

 

Рисунок 1.4 - Процес з двома потоками виконання 

Якщо дивитись на потік з двох різних сторін то він може виглядати у 

першому випадку так, що він хоче об'єднати всі ресурси процесу в одну 

групу. Бо процес має свою адресу, яка зберігає текс програми і дані 

програми. Завдяки цій дії буде краще управляти всіма ресурсами бо вони 

об'єднались в форму одного процесу. І всі команди будуть вирішуватись на 

одному процесі.  

Але якщо дивитись на інший бік процесу то він виглядає зовсім по 

іншому. Бо свою чергу він має лічильник команд, який відслідковує порядок 

команд, він має регістри у яких зберігаються змінні. А саме головне це те що 

він має стек, який відповідає за протокол виконання тієї чи іншої програми, 

яка  була запущена і ще не повернулась до свого фреймворку, який їй 

відведений окремо. 



18 

 

Хоч і потоки повинні використовуватись у середині процесу, але 

потрібно розуміти різницю потоку і процесу. Самі процеси 

використовуються для групування ресурсів то потоки виконують дію 

сортування, щоб кожна дія у процесі відбувалась в межах черги, яку задає 

процес. 

Сама концепція потоків дає можливість на одному процесі виконувати 

пару програм в один час в одному середовищі і програми можуть бути не 

залежні одна від одної. У таблиці 1.2 представленні елементи потоку і 

процесу. 

Елементи процесу   Елементи потоку 

Відкриті файли Лічильник команд 

Інформація об 

використаних ресурсах 

Регістри 

Відкриті файли Стан 

Дочірні процеси Стек 

Неопрацьовані аварійні 

сигнали 

Глобальні переміні  

Таблиця 1.2. У таблиці відображено у першій колонці елементи, які 

використовуються всіма потоками процесу, а в другій колонці відображено 

елементи індивідуальні для кожного потоку.  

 

Процеси у багатопоточному режимі як правило запускаються з одним 

процесом заради того, щоб цей потік міг створювати нові потоки, які 

визивають нові бібліотеки процедур. Потоки в наший час не лише бувають 

корисні, а й можуть ускладнювати програму.  

Ця складність може полягати в тому що у батьківського процесу дуже 

багато потоків і половина процесів повинна переходити на дочірній процес, 
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але якщо потоки не будуть переходити на дочірній процес то відбудеться те 

що процес буде неправильно працювати. За того, що всі потоки будуть 

необхідні батьківському процесу. Який у свій час буде запускати всі їх і 

працювати на помилку.  

 Але зрештою плюсів у потоків більше чим мінусів. Головними 

аргументами може бути те що потоки дуже легко створюються і 

видаляються. 

Видаляються вони з легкістю бо з ними не зв’язані ніякі ресурси. А 

створення відбувається у двісті разів швидше ніж процесу. Якщо навіть 

потрібно швидко і динамічно замінити кількість потоків то нам це зіграє на 

руку перед процесом. 

Ще одним із плюсів потоків являється продуктивнісь. Концепція самих 

потоків нам не дасть збільшити продуктивність, якщо на них стоять 

обмеження процесора. Але коли процесору потрібно опрацювати певну 

операцію вводу – виводу то потоки допоможуть зробити це швидше. Вони 

поєднають цю дію в часі і прискорять цим роботу програми. І концепція 

потоків корисна у системах з декількома процесорами де можливий 

справжній параллелізм. 

 Зараз є два основних пакета потоків, які можуть реалізувати себе в 

просторі користувача і ядрі. Першим методом є така схема подій. Спочатку 

потрібно розмістити потоки в просторі користувача, як тільки ми їх 

розмістимо то програма вже не буде знати, що вони там присутні за цього 

вона буде в звичайному режиму управляти процесами з одним потоком. 

Перевага цього методу полягає в тому що він може навіть запуститись на 

операційній системі, яка не підтримує потоки. На рисунку 1.5 представлена 

ілюстрація цього методу. В минулі роки системи не підримували потоки то 

приходилось придумувати методи, як їх обійти. Щоб добавити поток в 

операійну систему. 

Завдяки цим методам вдавалось вставити поток у ці операційні 

системи. 
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Рисунок 1.5 -  Метод потоків у просторі користувача. 

 Інший метод працює по іншому для його виконання потрібно щоб ядро 

знало, що потоки знаходять в процесі. І завдяки цьому потоки створються, як 

тільки вони потрібні. Сигнал поступає на ядро і від ядра на процес, а в 

процесі вже в цей час вже відбувається створення нових потоків. Але в цьому 

методі є і мінус, якщо один потік блокується то ядру потрібно більше зусиль, 

щоб створити новий потік, але зазвичай ядро починає відтворювати програму 

на вже існуючих потоках для того, щоб закінчити процес, а вже потім 

відбувається створення нового потоку.  На рисунку 1.6 буде показано цей 

метод. 

 

Рисунок 1.6 - Управління потоків ядром. 
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 Потоки дуже часто використовуються, як розподіли систем.  Це можна 

дуже добре побачити на прикладі повідомлень які опрацьовуються. На пункті 

запитів обслуговування . Зазвичай на це є традиційний підхід в наявності 

процесора і потока, який очікує повідомлення що входить. Він блокується по 

системно запиті receive і очікує повідомлення. І коли повідомлення 

приходить починається процес обробки його і всі блокування знімаються. 

 Але існує інший метод для прибуття повідомлення. Це коли 

створюється повністю новий потік для його оброблення. Він користується 

популярністю серед програм. Бо для оброблення даних в нашому прикладі 

повідомлення він створив новий потік у якого немає історії , іншої 

інформації, яку потрібно відновлювати. За цього йому дали назву 

спливаючий на рисунку 1.7  буде відображено цей потік. 

 

Рисунок 1.7 - Створення нового потоку для прибуття повідомлення (у 

першому квадраті до прибуття в другому після прибуття повідомлення) 

 При використанні потоків потрібно брати до уваги, що кожний із 

потоків спливаючих може діяти без плану дій своїх. За цього він може 

нанести шкоду при ведення даних за своєї довгої обробки. Тому насамперед 

потрібно планувати рух потоку у тій чи іншій системі.  
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Якщо система підтримує роботу із ядром потік буде працювати від 

нього і пришвидшувати його дії завдяки тому, що він отримає доступ до всіх 

таблиць ядра, які відповідають за ведення і виведення даних системи. Що 

може бути корисним при обробленні переривання. Але потрібно брати групу 

ризиків. 

Якщо будуть помилки в потоку, яких знаходиться в середині ядра він 

може нанести шкоду даним всього ядра, які можуть бути втраченні за цього. 

Процесорам час від часу бувають пов’язані між собою. Тому що вони 

передають інформацію між собою, як ланцюг. Від першого і до другого 

процесу і так далі, якщо їх багато. Другим чинником являється те, що вони 

контролюють себе ,щоб у програмі вони не перетинались. І третім чинником, 

являється що процеси повинні працювати від пріоритетів системи. 

Наприклад процес А запискає  гру то процес В повиннен вивести гру на 

екран. То для самого початку йому потрібно зачекати , щоб дані передались 

на процес В від процесу А. І аж потім запускати гру без збоїв у системі. 

 

1.3. Принципи паралельного та багатопотокового програмування 

Сам принцип паралельного програмування полягає в тому, що він 

містить кілька процесів. І ці процеси повинні виконувати певну дію у 

програмі, бо від них залежить послідовність виконання операторів, які 

повинні виконуватись один за одним в певний відрізок часу. Якщо брати на 

розгляд дві програми. Послідовну і паралельну то вони відрізняються своїм 

типом управління. Послідовна управляється однопотоковим керуванням, як 

паралельна багатопотоковим керуванням. 

 Паралельна програма працює завдяки своїм взаємодіям, яка в 

свою чергу реалізує передачу даних за використання своїх спільних змінних 

які присутні в самій програмі. Це виглядає коли направляється одна команда 

(рис. 1.8)  з процесу і її отримуються всі інші процеси, які є в системі  і вони 

всі можуть змінювати значення всіх змінних до яких мають доступ.  
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Рисунок 1.8 - Принцип розпарарелеллення виконання команди 

 

Також у паралельному програмуванні грає велику роль синхронізація 

яка повинна бути між процесорами, які є в програмі. Вона буває двох типів: 

  1.Взаємне виключення 

 2.Умовна синхронізація  

Взаємне виключення відповідає за те, щоб критичні секції не 

виконувались одночасно бо може відбутись помилка і програма закриється. 

Умовна синхронізація відповідає за те, щоб спочатку виконувалась 

певна умова, яку задав користувач і вже потім процес. 

Ось з таких головних чинників складається паралельне програмування 

з самих початків його створення. 

Принцип багатопотокового програмування залежить від процесів і 

потоків. Бо це дає  можливість процесором виконувати кілька процесів або 

потоків одночасно. І ці команди є різного типу і незалежні один від одного, 

щоб могли надалі функціонувати без помилок і для подальшого виконання 

програми.  

Такий принцип багатопотокового програмування дуже часто 

використовується  у розробці сайтів, бо багатопотоковість там дуже сильно 

потрібна для самого продавця з його посиланнями на товар і для клієнта. 

Який може вибирати товар і не чекати своєї черги заходу на сайт. 
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1.4 Висновки до розділу 1 

У цьому розділі ми розглянули поняття процесів та потоків. І яка у них 

між собою є взаємодія, як вони появились у іноваційному світі і для чого їх 

використовують надалі. Які головні чинники у них є і проблеми.Також цей 

розділ нам розповів про доволі цікаву проблему «Філософів,що обідають».            

Там розповідалось для чого використовується ця проблема у сучасному світі. 

Як відбувається блокування і які існують стани у філософів: 

• Філософи обідають 

• Філософи розмірковують 

Тут також показано, які вирішення цієї програми існують і які методи 

використовують для створення програм. 
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РОЗДІЛ  2. ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ JAVA ДЛЯ  БАГАТОПОТОКОВОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 

2.1. Послідовне виконання коду в Java 

Як відомо, за замовчуванням всі мови програмування виконують 

програму послідовно, команду за командою. Для Java ситуація аналогічна – 

програма виконується послідовно, вираз за виразом. Нехай ми маємо такий 

код методу main: 

public static void main(String[] args) { 

  initializeDataArray(); 

  dowloadDataFromInternet(); 

  initializeModels(); 

  showOnWindow(); 

 } 

 

У програмі, яка працює в одному потоці, всі наведені методи будуть 

виконані послідовно, один за одним. І поки попередній метод не завершить 

свою роботу, наступний не почне свою. Тож, наприклад, поки метод 

dowloadDataFromInternet() не завантажить данні з Інтернет, метод 

initializeModels() не виконає задачу по ініціалізації та підготовці моделей. Час 

завантаження даних може бути значним (секунди, десятки секунд), то 

додаток фактично буде заблокований і користувач фактично буде вважати, 

що щось зламалось. Яке рішення? Використання кількох потоків, для 

окремих задач. Тоді, поки данні завантажуються з Інтернет, користувач може 

щось робити в додатку, щоб не гаяти час. На рис.2.1 наведено приклад 

розподілення задач по окремим потокам: завантаження зображень з Інтернет, 

копіювання файлів  та математичні обчислення. 
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Рисунок 2.1 - Приклад розподілу задач по окремим потокам 

 

2.2. Технологія багатопотокового програмування Java 

Що таке багатопотоковість? Це можливість процесором виконувати 

кілька процесів або потоків одночасно. І процеси і потоки є незалежними 

послідовностями команд, які виконуються. 

Що таке процес? Процес – це незалежна послідовність команд, які 

виконуються. Операційна система для кожного процесу призначає 

незалежний набір регістрів процесору, виділяє стек у пам’яті, виділяє 

оперативну пам'ять для роботи і т.п. (рис.2.2) 

 

Рисунок 2.2 - Структура процесу 

Якщо, наприклад, відкрити диспетчер задач у Windows 7, то можна 

побачити такий перелік процесів, як на рис.2. 
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Рисунок 2.3 - Перелік процесів у Windows 7 

Слід відмітити кілька процесів з однаковими назвами додатків – 

firefox.exe. Це свідчить  про те, що відомий браузер Mozilla Firefox здійснює 

свою роботу в кількох паралельних процесах: можливо, відкрито декілька 

вкладок (чи вікон), і в кожному з них йде обробка певної веб-сторінки. 

Кожний процес має свій ідентифікатор, обсяг зайнятої оперативної пам’яті та 

час процесору (у відсотках). 

В мові програмування Java процеси можна створювати, за допомогою 

класу ProcessBuilder.  

Що таке потік? Потік (від англ. thread) – це так званий «легкий» 

процес. Він являє собою послідовність команд, які виконуються, але 

всередині процесу. Один процес може містити кілька потоків. Причому ці 

потоки використовують загальні ресурси та пам'ять процесу – час процесору, 

оперативну пам'ять, регістри процесора, стек і т.п. (рис.2.4.) 



28 

 

 

Рисунок 2.4 - Структура процесу, в якому виконується декілька потоків 

Такий підхід у створенні і роботі потоків вимагає у програміста Java 

вміння застосовувати механізми управління потоками, їх створення, 

синхронізації, блокування і т.п. Також програміст має вміти бачити, які 

частини в програмі можна виконувати одночасно. Якщо, наприклад, це 

додаток для роботи із даними з Інтернет, їх обробки та взаємодії із 

користувачем, то програміст може відокремити ці задачі:  

 підзадача завантаження даних, взаємодії із мережею Інтернет – потік 1; 

 підзадача створення GUI (англ. Graphical User Interface – графічний 

інтерфейс користувача) та інтерактивна взаємодія із користувачем – потік 

2; 

 підзадача розрахунків, обробки даних – потік 3; 

І в залежності від того, чи використовується декілька процесорів, чи 

застосовується механізм багато потоковості, ці підзадачі можуть 

виконуватись паралельно (рис.2.5)  
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Рисунок 2.5 - Виконання підзадач в окремих потоках:  

на окремих процесорах (а) та на одному процесорі (б) [5] 

В випадку (б) на рис.2.5. продемонстрований механізм часового 

розділення, під час якого на одному процесорі виконується нібито 

паралельно кілька потоків. Хоча на справді потоки працюють послідовно, 

отримуючи доступ до ресурсів процесору на певні проміжки часу.    

Повертаючись до нашого прикладу, якщо завантаження даних через мережу 

виявиться надто довгим, то за рахунок паралельності виконання, користувач 

все рівно зможе працювати з GUI-підсистемою (незалежний потік 2), або дані 

будуть оброблятись (незалежний потік 3).  

 

 2.3. Створення підзадач та потоків 

При такому підходу в Java кожна окрема підзадача має бути поміщена 

в окремий потік. Для цього підзадача поміщається в окремий клас, який 

реалізовує інтерфейс Runnable [6] (Runnable  міститься в пакеті java.lang). 

Весь робочий процес підзадачі має бути розташований в єдиному методі Run 

цього інтерфейсу. Цей процес у коді продемонстрований на рис. 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Структура додатку на Java, що складається з 3х процесів 

Окремі потоки створюються як об’єкти класу Thread. API класу Thread 

наведено на рис. 2.7 [5]. Під час створення потоків, до їх конструкторів 

передають раніше створені об’єкти з класів Task01, Task02, Tsask03. 

 

Рисунок 2.7 - API класу Thread [5] 
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Клас Thread містить кілька конструкторів: без параметру, для 

створення потоку та з параметром, в який передається об’єкт задачі. Метод 

start() призводить до запуску методу run(), який реалізовано у класі-задачі. 

Метод isAlive() дозволяє дізнатись, чи виконується потік чи ні. Метод 

setPriority (p: int) дозволяє керувати пріоритетом потоку. Метод join() 

примушує почекати, поки даний потік на завершить свого виконання. Метод 

sleep(millis: long) примушує зробити паузу у виконання команд потоку на 

millis мілісекунд. Метод yield() ставить потік на паузу, щоб дати можливість 

іншим потокам зробити щось. А метод interrupt() перериває виконання 

потоку. 

Доволі часто застосовує вий метод sleep() (для постановки потоку на 

паузу) може викликати виключення класу InterruptedException, яке є 

перевіряємим. Тому вірним буде такий спосіб застосування методу (рис.2.8): 

 

Рисунок 2.8 - Ілюстрація правильного застосування методу sleep() 

 

Особливість є і при застосування методу join(). Цей метод призначений 

для того, щоб чекати у даному потоці, де він викликаний, поки інші потоки 

не завершать своєї роботи. Якщо, наприклад, є такий код (рис.2.9) 
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Рисунок 2.9 - Код демонстрації особливостей роботи методу join() 

 

В потоці 2 у консоль виводяться числа від 0 до 19. Під час цього 

виводу в потоці 2 запускається інший потік 3, в якому здійснюється вивід 10 

раз рядка «Т3».  Вивід у консоль буде наступний (рис.2.10): 

 

 

Рисунок 2.10 - Результат роботи програми із методом join() 

 

В чому особливість: під час роботи потоку 2, при досягненні 

лічильником числа 10, спрацьовує вираз thread3.join(). При цьому потік 2 стає 

на «паузу», потік 3 виконує свою роботу до кінця (виводить інших 9 копій 

рядка «Т3»), і завершує свою роботу. Після цього потік 2 також завершує 
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свою роботу 9виводить інші числа від 11 до 19). Ця ілюстрація показує, як 

правильно застосовувати метод join() та до чого це призводить. 

 

2.4. Ключове слово Java volatile 

Як відомо, всі данні зберігаються у оперативній пам’яті комп’ютера, 

яка є загальною для всіх процесорів. Але є ще пам'ять, яку називають кешем, 

яка знаходиться в процесорі, і доступна для читання та запису тільки для 

цього процесора. Читання даних з кешу набагато швидше ніж з оперативної 

пам’яті. Але в випадку використання кількох процесорів (або багато 

потокового виконання) виникає проблема, яка ілюструється на рис.2.11. 

Якщо ми не використовується ключове слово volatile разом із змінної, то 

може статись так, ця змінна буде збережена у кеш-памяті процесора, 

наприклад, CPU 2. Тоді при спробі отримати доступ до поточного значення 

змінної з потоку 1 (CPU 1), вийде несумітниця: процесор CPU 1 зчитає данні 

змінної, які були збережені або у його кеш-памяті, або у RAM-пам’яті, але 

там були присутні старі значення цієї змінної. Бо процесор 2 не оновив у 

RAM-пам’яті значення цієї змінної, тільки у своєму кешу. Ключове слово 

volatile  зобов’язує процесор читати та записувати значення у такі змінні 

тільки в оперативну пам'ять, яка є спільною для всіх потоків (процесів). 

Звісно, це може знижувати час виконання програми, але гарантує, що данні 

будуть однаковими для всіх потоків чи процесів. 

 

Рисунок 2.11- Структура енергозалежної пам’яті в комп’ютері 
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 2.5. Поняття блокувань 

 Взаємне блокування (deadlock) – це ситуація очікування, коли два або 

більше паралельних потоків працюють та чекають, поки інші не завершать 

свою роботу, і таким чином, ніколи не можуть цього дочекатись. Такі 

ситуації можливі при доступі до даних в базах даних, на рівні операційної 

системи. В операційних системах блокування є ситуацією, коли процес або 

потік входить у стан очікування, тому що ресурс, до якого він хоче отримати 

доступ, є зайнятим іншим процесом чи потоком, які в свою чергу також 

знаходяться у стані блокування (тобто очікування) іншого ресурсу, зайнятого 

іншим процесом чи потоком і т.п. Ресурсом може бути файл, змінна в 

оперативній пам’яті, певний апаратний пристрій (мікрофон, веб-камері іт.п.). 

Інший тип блокування – livelock. Часто потік реагує у відповідь на дії 

іншого потоку. Якщо реакція іншого потоку є відповіддю на реакцію іншого 

потоку, то виникає ситуація livelock. Це можна проілюструвати прикладом 

двох людей у вузькому коридорі, де одночасно може пройти тільки 1 людина. 

Людина 1 «притискується» до лівої стінки даючи тим самим можливість 

пройти людині 2. Але людина 2 в свою чергу також притискується до стінки 

праворуч, даючи можливість людині 1 пройти. Таким чином, така поведінка 

блокує просування людей. В операційні система це відтворюється на рівні, 

що потоки, переходячи з одного стану в інший, у відповідь на певну 

ситуацію, не просуваються у свої роботі вперед.  

Таким чином, взаємне блокування-це стан, коли потоки очікують один 

одного, і є фактично заблокованими у своїх діях. А livelock блокування – це 

коли потоки працюють, але постійно перемикаються у симетричні стани, 

коли інший потік не може діяти. 

Задача про «філософів що обідають» є прикладом ілюстрації стану 

взаємного блокування. Тобто, можлива така ситуація, коли всі п’ять 

філософів візьмуть ліву виделку та перейдуть до спроби узяти праву виделку, 

яка зайнята для всіх філософів. Таким чином, вони всі будуть у вічному 

очікуванні звільненні правої виделки. 
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2.6. Синхронізація 

Причина необхідності наявності синхронізації полягає у наступному. 

нехай ми маємо програму із змінною int counter, яка містить два потоки в 

кожному з яких відбувається збільшення змінної counter на 1, у кількості 100 

разів. Очікується, що по завершенні програми, значення лічильника буде 200 

(два рази по 100 збільшень). Але насправді значення лічильника буде більше 

або дорівнює 100 але менше 200. І при кожному запуску програми значення 

будуть різними. Причина – суть операції збільшення лічильника. Ця операція 

складна, не атомарна (не один такт роботи процесору, а кілька). Структурно 

ця операція складається із дій: 

1. Прочитати значення змінної counter з оперативної пам’яті (нехай 

отримаємо значення 5); 

2. Виконати операцію із збільшення значення на 1: 5+1=6; 

3. Записати нове значення у змінну counter. 

Якщо такий алгоритм виконується водному потоці, то все 

благополучно. Але якщо така операція над змінною виконується в кількох 

паралельних потоках, то проблема виникає вже на етапі 1: може статись так, 

що, наприклад 2 потоки одночасно зчитають значення змінної (5), збільшать 

її на 1 (отримують 6) і одночасно (чи послідовно-тут вже немає різниці) 

запишуть її у змінну counter. І замість логічного значення – 7 , в змінній буде 

6, бо обидва потоки вважали, що її попереднє значення біло 6. Ситуація 

проілюстрована на рис. 2.12. 
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Рисунок 2.12 - Проблема доступу до загальної змінної з кількох потоків 

 

Це виникло в результаті того, що потоки мали право одночасно 

зчитувати значення із змінної. Щоб уникнути цього, ми маємо примусити 

потік чекати до тих пір, поки інший потік повністю не завершить певну 

операцію над змінною. Для демонстрації цього ефекту на чотиреядерному 

процесорі, знадобилось 8 потоків, в кожному з яких мало здійснюватись по 

1000 ітерацій сумування. Лістинг програми наведено у лістингу 2.1. 

 

 

Лістинг 2.1. Програма, що демонструє проблему відсутності синхронізації 

public class Incrementer { 

 private static int counter=0; 

 private static int numOfIterations=1000; 

 public static void main(String[] args) { 

  process(); 

 } 

 public static void process() { 

  // створення потоків та програм для інкременту  
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  // у виглідя анонімних класів 

  Thread thread1=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread2=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread3=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread4=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread5=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread6=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread7=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 

  Thread thread8=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     counter=counter+1;}}); 
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  // запуск потоків 

  thread1.start(); thread2.start();thread3.start();thread4.start(); 

  thread5.start();thread6.start();thread7.start();thread8.start(); 

  try { // завершення роботи потоків 

   thread1.join(); thread2.join(); thread3.join(); thread4.join(); 

   thread5.join(); thread6.join(); thread7.join();thread8.join(); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO: handle exception 

  } 

  System.out.println(counter); 

 }} 

 

Якщо при значенні змінної numOfIterations=100, очікуваний результат 

у 800 з’являється майже постійно (за спостереженнями), то для  

numOfIterations=1000 постійно спостерігається значення в межах ~5000 - 

~7000. Це яскраво свідчить про наявність проблеми у сумісному доступі до 

змінної counter для таких умов роботи (8 потоків, 4 ядра процесора). 

Яке рішення цієї проблеми? Воно полягає в тому, що потік, що отримав 

першим доступ до змінної, має повністю завершити свою операцію над 

змінною перед тим, як до цієї змінної можна звернутись з іншого потоку. Це 

так звана синхронізація методів. 

В Java синхронізація методів досягається наступним чином. 

Створюється окремий метод, в якому здійснюється відповідна операція 

доступу, і цей метод помічається ключовим словом synchronized (див. лістинг 

2.2). Синхронізований метод отримує блокування, що унеможливлює 

використання цього методу іншим потоком, поки поточний потік не виконає 

його до кінця. 

 

Лістинг 2.2. Фрагмент коду застосування синхронізованого методу 

public class IncrementerSyncronized { 

 private static int counter=0; 

 private static int numOfIterations=1000; 

 public static void main(String[] args) { 
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  process(); 

 } 

  

 public static synchronized void incr() { 

  counter=counter+1; 

 } 

  

 public static void process() { 

  // створення потоків та програм для інкременту  

  // у виглідя анонімних класів 

  Thread thread1=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     incr();}}); 

  Thread thread2=new Thread(new Runnable(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    for(int i=0;i<numOfIterations;i++) 

     incr();}}); 

 

При запуску такого методу з потоку 1, всі інші потоки будуть чекати. 

поки цей метод не завершить в свою роботу в потоці 1. Цей підхід буде трохи 

повільніший, тому що всі потоки чекають, поки метод не завершить свою 

роботу. Але дає можливість уникнути непорозумінь пов’язаних із 

одночасним записом у змінну однакових значень.  

Особливістю використання синхронізованих методів є їх блокування 

всього класу, в якому вони визначені. Тобто, якщо викликати 

синхронізований метод №1, то поки він не завершить свою роботу, інші 

методи з цього класу, навіть якщо вони і не чіпають задіяні в методі №1 

змінні, викликати не вдасться. Бо клас заблокований внаслідок роботи 

синхронізованого методу №1. Тобто, клас неявно блокується від 

використання іншими потоками завдяки тільки синхронізації на методів. Але 

нащастя Java надає можливістьробити блокування явно і там де потрібно. 
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Для цього призначений інтерфейс Lock, який вже реалізований в класі 

ReentrantLock (рис.2.13).  

 

 

Рисунок 2.13 - Клас ReentrantLock для створення блокування [5] 

  

Конструктор ReentrantLock створює об’єкт, який реалізовує інтерфейс 

Lock, та дозволяє створювати взаємовиключні блокування. Також можна 

використати конструктор за параметром, в якому вказати встановлення 

політикі «справедливості». Це гарантує, що потік із найбільшим часом 

очікування першим отримає блокування ресурсу і зможе з ним працювати. 

Політика «справедливості» дозволяє створювати програми, в яких в 

середньому всі потоки мають однакові імовірності отримати доступ до 

ресурсі. Тобто відхилення по часу для отримання блокування для всіх 

потоків найменше, що дозволяє уникнути голодування. А це саме те, що 

треба для вирішення задачі про «філософів що намагаються пообідати». 

  

2.7. Пул  потоків. 

 Пул потоків (від англ. Pool Thread) –це технологія Java, яка в більш 

ефективний спосіб дозволяє створювати та використовувати потоки, 
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призначати їм задачі для виконання. Для класичного застосування потоків 

треба як мінімум 2 вирази: створити об’єкт, що реалізує інтерфейс Runnable 

та створити та запустити потік, до якого передати створений об’єкт. І для 

одного чи кількох потоків цей механізм працює відмінно. Але коли треба 

створити чисельну кількість потоків (десятки чи сотні), то на допомогу 

приходить інший підхід. Java містить інтерфейс Executor для виконання 

підзадач в багатьох потоках. Також є інтерфейс ExecutorService для 

управління та контролю підзадачами (рис.2.14). 

 

Рисунок 2.14 - Інтерфейс Executor та інтерфейс ExecutorService [5]. 

 

 Обєкт класу ExecutorService створюється за допомогою одного з двох 

статичних методів класу Executors (API  на рис.2.15). 
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Рисунок 2.15 - API класу Executors [5]. 

 

 Метод newFixedThreadPool(int) створює фіксовану кількість потоків в 

пулі. Особливістю такого пулу потоків є те, що якщо якась підзадача, 

передана до потоку, завершила свою роботу, то потік можна використати для 

іншої підзадачі. Інша ситуація, коли потік аварійно завершує свою роботу. 

Тоді він знищується і автоматично створюється новий потік на заміну 

знищеного. У лістингу 2.3 наведено приклад застосування пулу з 3 потоків. 

 

Лістинг 2.3. Приклад застосування пулу потоків 

import java.util.concurrent.ExecutorService; 

import java.util.concurrent.Executors; 

public class ExecutorDemo { 

 public static void main(String[] args) { 

  ExecutorService pool=Executors.newFixedThreadPool(3); 

  pool.execute(new PrintChar('a', 100)); 

  pool.execute(new PrintChar('b', 100)); 

  pool.execute(new PrintChar('c', 100)); 

  pool.shutdown(); 

 }} 

class PrintChar implements Runnable { 

 private char c;private int n; 

  public PrintChar(char c, int n) { 

  this.c=c; 

  this.n=n; } 

 @Override 

 public void run() { 

  for(int i=0;i<this.n;i++) { 
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   System.out.println(c+" "); 

   try {Thread.sleep(3);} catch (Exception e) {}}}} 

 

Метод shutdown() застосовується для того, щоб сповістити пул потоків 

про завершення роботи. При цьому відбувається очікування поки всі 

працюючі потоки не завершать свою роботу в штатному режимі, нові задачі 

додати в потоки не можливо. 

 

 2.8. Уникнення взаємного блокування (заторів або тупіків). 

 Існує таке поняття як «взаємне блокування» (від англ.deadlock). Це 

ситуація, коли один або два потоки хочуть отримати блокування кількох 

спільних об’єктів. Це можу призвести до тупікової ситуації, яка полягає в 

тому, що кожний з зацікавлених потоків спочатку отримує блокування га 

одному об’єкті, а потім очікував можливості отримати блокування на іншому 

об’єкті. Приклад із двома потоками та двома спільними об’єктами 

проілюстровано на рис.2.16. 

 

Рисунок 2.16 - Ілюстрація взаємного блокування 

Така «тупікова» ситуація уникається за допомогою простої техніки яка 

називається упорядкування ресурсів [5]. Її суть полягає в тому, що 

програміст у коді призначає певний порядок отримання блокування на всіх 

об’єктів, і гарантує, що кожний потік буде отримувати блокування строго в 
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цьому порядку. Якщо такий порядок буде, наприклад, object1 та object2, то 

потік2 спочатку має отримати блокування на object1, потім – на object2. 

Якщо отримати блокування на object2 не вдається, потік1 має відпустити 

блокування object1. Як тільки потік1 отримує блокування на object1, потік2 

має очікувати блокування на object1. І отже потік2 зможе отримати 

блокування на object2. При такому впорядкованому доступі взаємного 

блокування не буде. Взаємне блокування-це також одна із проблем, що 

ілюструється задачею про «обідаючих філософів». Всі філософи разом 

можуть узяти ліву (або праву) виделку, та вічно очікувати поки не 

звільниться права (або ліва) виделки.  

 

 2.9. Висновок до розділу 2 

 Таким чином, задачу про «обідаючих філософів», можна розв’язати 

використовуючи наступні розглянуті технології: 

 Потоки Thread: дозволяють моделювати незалежну поведінку 

філософів – стан роздумів, стан намагання поїсти; 

 Блокування об’єкту-виделки: якщо виделка узята одним 

філософом, інший вже не може її взяти; 

 Уникнення ситуації взаємного блокування (deadlock) філософів у 

намаганні взяти разом або ліву або праву виделку: правильна послідовність 

узяття/контролю/відпускання виделки гарантує уникнення цього типу 

блокування; 

 Використання пулу потоків для більш ефективного використання 

ресурсів: економія часу процесора за рахунок використання заздалегідь 

створених потоків по кількості філософів. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ, ЯКА ІМІТУЄ ПОВІДЕНКУ 

«ФІЛОСОФІВ ЩО ОБІДАЮТЬ» 

 

3.1. Постановка задачі для написання програмного додатку 

З метою написання програми, сформулюємо задачу та поставимо 

вимоги до програмного додатку.  

Маємо 5 філософів, які сидять за столом, перед кожним філософом 

стоїть тарілка із спагеті, праворуч та ліворуч лежать виделки. Разом на столі 

лежить 5 виделок. Спагеті можна їсти тільки двома виделками. Але між 

двома сусідніми філософами лежить по 1 виделці (див. рис.3.1) Кожний 

філософ може їсти або роздумувати (філософствувати). Філософ може їсти, 

коли виделка праворуч та ліворуч вільні. Виделка може бути зайнята 

філософом на певний час, коли він їсть. Фактично, філософи конкурують між 

собою у питанні отримання доступу до виделок та можливості поїсти. В 

роботі ставиться питання: який має бути паралельний алгоритм (та 

відповідна програма), щоб всі філософи була нагодовані? 

 

Рисунок 3.1 - Ілюстрація до задачі про філософів 
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Вимоги до програмного забезпечення та опис алгоритмів сформулюємо 

наступним чином: 

1. Філософ та виделка мають описуватись окремими класами. 

Відповідно кожний філософ та виделка в програмі мають бути 

представленими окремими об’єктами. 

2. Алгоритм імітації того, що філософ може їсти, включає спробу 

захопити виделку праворуч та ліворуч. У випадку успіху, цей філософ може 

їсти, а відповідні об’єкти-виделки блокуються (рис.3.2.). Після того, як 

філософ поїсть, виделки розблоковуються, і їх можуть узяти інші філософи. 

3. Об’єкт - виделка може бути у двох станах: розблокована (вільна) 

та заблокована (її використовує філософ). 

4. Філософ може також бути у двох станах: стан роздумів (на 

певний час) та стан їжі (фіксований час). 

5. Філософ також може спробувати поїсти. Якщо виделки по боках 

вільні, то він їсть. Якщо не вільні, то він переходить у стан роздумів, на 

певний час.  

 

Рисунок 3.2 - Філософ 5 може їсти 
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В програмі також необхідно передбачити візуалізацію ситуації (як на 

рис.3.2.), відповідні дії філософів (помітки над ними) та інше. 

 

3.2. Розробка програмного додатку (консольний варіант) 

Розробку додатку здійснюється у IDE Eclipse, на мові Java 

(jdk1.8.0_91).  

Спочатку було створено проект з іменем 

DiningPhilisophersDiplomaByEugenDanilenko. В цьому проекті створено пакет 

edu.cs.diploma.philosophers, де будуть розміщуватись відповідні класи. 

На першому етапі написання коду створено декілька класів, 

призначених для налаштування умов роботи програми. Ці класи будуть 

містити константи та так звані «перечислення» (enum), які зададуть необхідні 

умови роботи. Код відповідних класів наведено у лістингу 3.1. та 3.2. 

 

Лістинг 3.1. Код класу Constants 

package edu.cs.diploma.philosophers; 

 

public class Constants { 

 private Constants() { 

   

 } 

 public static final int NUMBER_OF_PHILOSOPHERS=5; 

 public static final int NUMBER_OF_FORKS=5; 

 public static final int SIMULATION_RUNNING_TIME=1000; 

} 

 

Лістинг 3.2. Код класу State 

package edu.cs.diploma.philosophers; 

 

public enum State { 

 LEFT, RIGHT;} 
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Клас State містить перечислення, які доцільно застосувати, щоб 

указувати напрям звернення філософа під час перевірки вільної виделки.  

Наступний розроблений клас, це клас Chopstick (Лістинг 3.3). Цей клас 

призначений для опису виделки та її поведінки. Клас містить поля, 

конструктор для ініціалізації полів та ряд методів.  

 

Лістинг 3.3. Код класу Chopstick 

package edu.cs.diploma.philosophers; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

import java.util.concurrent.locks.Lock; 

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;  

 

public class Chopstick { 

 private int id; // id виделки 

 private Lock lock; // для блокування виделки з id 

 public Chopstick(int id) { 

  this.id = id; 

  this.lock = new ReentrantLock();  } 

 public boolean pickUp(Philosopher philosopher, State state) throws 

InterruptedException { 

  if (lock.tryLock(10, TimeUnit.MILLISECONDS))  { 

   System.out.println("Філософ " + philosopher + " узяв " + 

state.toString() + " " + this.toString()); 

   return true;} 

  return false;} 

 

 public void putDown(Philosopher philosopher, State state) { 

  lock.unlock(); 

  System.out.println("Філософ " + philosopher + " поклав " + 

state.toString() + " " + this.toString());} 

 @Override 

 public String toString() { 

  return "виделку " + id; } 

} 

 

Метод pickUp(Philosopher philosopher, State state) призначений для того, 

щоб про імітувати «узяття» виделки певним філософом. Для цього спочатку 

перевіряється блокування цієї виделки. Причому спроби «взяти» виделку 
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здійснюються на протязі 10мс, це час, який філософ намагається «узяти» 

виделку. На протязі цього часу за допомогою методу tryLock() ми 

намагаємось отримати блокування цієї виделки. Якщо це вдалося, то 

вказаний у параметрах філософ «бере» цю виделку, і ця виделка блокується 

для уникнення узяття іншим філософом (це робиться під час дії методу 

tryLock()  - і одночасно перевірка на протязі 10 мс на можливість отримати 

«блок» цієї виделки, і блокування якщо можливість з’явиться). Метод pickUp 

() повертає або true, якщо  виделку вдалось захопити, та false у протилежному 

випадку, після очікування зазначеного часу (10 мс) та невдалих спроб 

«узяти» виделку (заблокувати її). 

Метод void pickDown(Philosopher philosopher, State state) призначений 

для того, щоб покласти виделку. Для цього з неї знімається блокування, і цю 

виделку може узяти інший філософ. 

Фактично, в класі Chopstick реалізується конкурентний підхід до 

отримання доступу до спільних ресурсів. 

Наступний клас, який було розроблено, це клас Philosopher (Лістинг 

3.4).  

 

Лістинг 3.4. Код класу Philosopher 

package edu.cs.diploma.philosophers; 

import java.util.Random; 

 

public class Philosopher implements Runnable { 

 private int id; // ідентифікатор філософа 

 private Chopstick leftChopstick; // вказівник на ліву виделку 

 private Chopstick rightChopstick; // вказівник на праву виделку 

 private Random random; // для обрання часу на обід 

 private int eatingCounter; // скільки філософ обідав 

 private volatile boolean isFull = false; 

 public Philosopher(int id, Chopstick leftChopstick, Chopstick 

rightChopstick) { 

  this.id = id; 

  this.leftChopstick = leftChopstick; 

  this.rightChopstick = rightChopstick; 
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  this.random = new Random(); } 

 @Override 

 public void run() { 

  try { 

   // якщо філософ ситий 

   while (!isFull) { 

    think(); // треба поміркувати 

    // якщо ліва виделка вільна 

    if (leftChopstick.pickUp(this, State.LEFT)) { 

     // та якщо права виделка вільна 

     if (rightChopstick.pickUp(this, 

State.RIGHT)) { 

      // то філософ може пообідати 

      eat(); 

      // тепер можна покласти праву 

виделку 

      rightChopstick.putDown(this, 

State.RIGHT); 

     } 

     // і можна покласти ліву виделку 

     leftChopstick.putDown(this, State.LEFT);}} 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); }} 

 // метод, який імітує роздуми філософа 

 // час роздумів - довільне число від 0 до 1000 

 private void think() throws InterruptedException { 

  System.out.println(this + " is thinking ..."); 

  Thread.sleep(random.nextInt(1000)); } 

 

 // метод, який імітує процес обіду філософа 

 // час обіду - довільне число від 0 до 1000 

 private void eat() throws InterruptedException { 

  System.out.println(this + " is eating ..."); 

  this.eatingCounter++; 

  Thread.sleep(random.nextInt(1000)); } 

  

 public int getCounter() { 

  return this.eatingCounter; } 

 

 public void setFull(boolean isFull) { 

  this.isFull = isFull; } 

 

 @Override 

 public String toString() { 
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  return "Філософ " + id;}} 

В цьому класі створено відповідні поля для ідентифікації філософа, 

вказівники на ліву та праву виделки, лічильник кількості здійснених обідів. 

Клас Philosopher реалізує інтерфейс Runnable для того, щоб мати можливість 

бути запущеним у незалежному потоці виконання. Відповідно, реалізований 

метод void run(), який містить код алгоритму дій філософа. Основні дії 

філософа такі: 

1. Поміркувати (метод think()) 

2. Якщо ліва та права виделки вільні, то узяти їх та пообідати 

(метод  eat()) (причому це реалізується у певному порядку, щоб уникнути 

ситуації взаємного блокування) 

3. Покласти виделки після завершення їжі. 

Методи void think() та void eat() призначені для імітації процесу 

роздумів та процесу прийняття їжі філософом. Час цих процесів визначається 

довільним часом затримки потоку виконання, тобто паузою у діях філософа 

(хоча може бути будь-яка реалізація). Кількість обідів, які філософ прийняв у 

себе, підраховується у лічильнику обідів. Всі параметри часу, затримок і т.п. 

задаються у класі Constants та за допомогою графічного інтересу 

користувача. 

Головний клас, тобто клас що містить метод main - точку запуску 

програми, це клас App.java, лістинг 3.5. 

 

Лістинг 3.5. Код головного класу із точкою входу 

package edu.cs.diploma.philosophers; 

 

import java.util.concurrent.ExecutorService; 

import java.util.concurrent.Executors; 

 

public class App { 

 public static void main(String[] args) { 

  ExecutorService executorService = null; 

  Philosopher[] philosophers=null; 
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  Chopstick[] chopsticks=null; 

   

  try { 

   // створення  масивів філософів та виделок 

   philosophers=new 

Philosopher[Constants.NUMBER_OF_PHILOSOPHERS]; 

   chopsticks=new 

Chopstick[Constants.NUMBER_OF_FORKS]; 

    

   for(int i=0; i<Constants.NUMBER_OF_FORKS;i++) { 

    chopsticks[i]=new Chopstick(i);  } 

   // створення пулу потоків, за кількістю філософів 

 

 executorService=Executors.newFixedThreadPool(Constants.NUMBER

_OF_PHILOSOPHERS); 

   for(int 

i=0;i<Constants.NUMBER_OF_PHILOSOPHERS;i++) { 

    philosophers[i]=new 

Philosopher(i,chopsticks[i],chopsticks[(i+1) % 

Constants.NUMBER_OF_FORKS]); 

    executorService.execute(philosophers[i]);  } 

  

 Thread.sleep(Constants.SIMULATION_RUNNING_TIME); 

   for(Philosopher p:philosophers) { 

    p.setFull(true); 

   } 

     

  } catch (Exception e) { 

   // TODO: handle exception 

  } finally { 

   // забороняємо запускати нові потоки 

   executorService.shutdown(); 

    

   // очікуємо, поки всі раніше запущені потоки не 

заверашть роботу 

   while(!executorService.isTerminated()) { 

    try { 

     Thread.sleep(1000); 

    } catch (InterruptedException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace();  } } 

    

   // наприкінці виводимо статистику: який філософ 

скільки разів 
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   // прийняв обід 

   for(Philosopher p: philosophers) { 

    System.out.println(p.toString()+" скуштував 

"+p.getCounter() + " обідів"); 

   }}}} 

 

В методі main розміщений код, який стартує програму. Для створення 

потоків для кожного окремого філософа, використовується об’єкт класу 

ExecutorService. В цьому об’єкті створюється пул потоків за допомогою 

виразу Executors.newFixedThreadPool(). Кількість потоків відповідає кількості 

філософів. При  

При заданих значеннях констант моделювання (рис.3.3.) отримані 

наступні результати у роботі програми (рис.3.4.) 

 

Рисунок 3.3 - Значення констант моделювання 

 

Як видно з рисунку 3.2., час на роздуми філософам обмежений 

діапазоном [4;10] секунд, а час обіду [1;6] секунд. Загальний час 

моделювання становить 100 секунд.  

 

 

Рисунок 3.4 - Результати моделювання 
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 Як видно з рисунку 3.4, всі філософи скуштували в середньому 6 

(округлене до цілого значення 6,8) обідів та роздумували 10 разів (округлене 

10,8), на протязі 100 секунд моделювання.  

 

3.3. Розробка програмного додатку з графічним інтерфейсом 

Для більш наочного відображення у динаміці поведінки філософів, 

було розроблено графічний інтерфейс додатку. основне вікно представлене 

на рис.3.5. 

 

 Рисунок 3.5 - Вікно програми, яка моделює поведінку «філософів, що 

обідають». 

 

Філософи можуть бути у двох станах: обід та роздуми. Стан 

«обідуючого» філософа зображається зеленим кольором, стан роздумів – 

фіолетовим. Перша цифра на значку філософа – це його порядковий номер, 

цифра у дужках – час перебування у певному стані. Наприклад, філософ №3 
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перебуває у стані роздумів 2 секунди, а філософ №2 перебуває у стані обіду 7 

секунд. Під час роботи програми, стан філософів змінюється, відповідно 

змінюються і кольори позначок і цифри у дужках.  

Для розробки даного інтересу була застосована бібліотека StdDraw.java 

[7] та внесені відповідні зміни у класи Constants.java, Philosopher.java та 

App.java.  

Для малювання умовних зображень тарілок, філософів (кола) та 

виделок (відрізки) було застосовано методи бібліотеки StdDraw [7]: 

void line(double x0, double y0, double x1, double y1) – для малювання 

відрізку з початком у точці з координатами (x0,y0) та кінцем у точці (x1,y1); 

void filledCircle(double x, double y, double radius)  - для малювання 

кола, заповненого поточним кольором, з центром у точці (x,y) та радіусом 

radius. 

Для обрахунку центрів кіл для зображення умовних позначень 

«філософів», «тарілок» та виделок, застосовувався перехід від полярної 

системи координат (𝑟, 𝜑)до декартової (x,y) (рис.3.6) 

 

Рисунок 3.6 - Зв'язок полярної та декартової системи координат 

 

Як видно із схеми (рис.3.7) , якщо розглядати об’єкти у полярній 

системі координат, то відповідні філософи та тарілки  мають однакові кутові 

положення, але радіуси різні. Використовуючи відомі значення кутів та 

радіусів, можна знайти координати у декартовій системі за відповідними 

формулами. 
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Рисунок 3.7 - Схема положень об’єктів на екрані 

 

Аналогічним чином розраховуються і положення початків і кінців 

відрізків, що відображають виделки. Код методу, що здійснює відповідні 

попередні розрахунки координат, наведено у Додатку Б (лістинг 1). 

 

3.4. Висновок до розділу 3.  

В розділі 3 здійснено опис процесу розробки, запуску та тестування 

програмного додатку, який моделює розв’язок задачі про «обідуючих 

філософів» на комп’ютері на мові програмування Java. Різні аспекти 

розв’язку задачі промодельовано різними технологіями Java:  

 незалежна поведінка філософів моделюється розміщенням 

об’єктів класу Philosopher у окремих потоках та відповідною реалізацією їх 

поведінки; 
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 поведінка та стан виделки моделюється в окремому класу 

Chopstick, в якому також передбачений механізм блокування на основі класу 

java.util.concurrent.locks.ReentrantLock; 

 уникнення ситуації взаємного блокування (deadlock) реалізується 

за допомогою певної послідовності «взяття» та «покладання» виделок, та 

аналізу стану заблокованості; 

 Для більш ефективного використання потоків (створення, 

звільнення і т.п.) застосовується пул потоків Java; 

 Для візуалізації процесу моделювання застосовується вивід 

інформації про поточний стан філософів у консоль та у вікно у графічному 

виді.  

 Також реалізуються анімаційні ефекти, які відображають зміни 

станів філософів. 

Отримані результати моделювання свідчать про те, що жодний філософ 

не знаходився у стані «голодування» (тобто не мав змоги пообідати взагалі). 
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ВИСНОВКИ 

В роботі проведено аналіз задачі про «обідаючих» філософів, яка 

ілюструє проблему синхронізації, та аналіз  особливостей реалізації програми 

на мові Java із застосуванням різних технологій багатопотокового 

програмування. Інтерес до цієї задачі є актуальним із за все більшої кількості 

загальних ресурсів, які створюються в різних мережах або системах. Якщо 

говорити про мережу Інтернет, то це інформаційні ресурси у виді веб-сайтів, 

до яких мають отримати доступ сотні тисяч або мільйони користувачів. 

Неможливість отримати доступ до ресурсів із за його зайнятості іншими 

користувачами, або значні часи очікувань – ці та інші аспекти дозволяє 

дослідити задача про «обідаючих філософів».  

В роботі було виявлено особливості задачі та їх реалізація на мові Java 

за допомогою технології багатопотокового програмування. Фактично 

створена програма імітує у реальному часі процес «обіду» філософів, який 

реалізований за певними алгоритмами. Використовувались такі алгоритми, 

як реалізація конкурентного доступу до спільного ресурсів (виделок) та 

уникнення ситуації «взаємного блокування». Ці алгоритми реалізовано на 

основі технологій багато потокового програмування: 

 незалежна поведінка філософів моделюється розміщенням 

об’єктів класу Philosopher у окремих потоках та відповідною реалізацією їх 

поведінки; 

 поведінка та стан виделки моделюється в окремому класу 

Chopstick, в якому також передбачений механізм блокування на основі класу 

java.util.concurrent.locks.ReentrantLock, який застосовує політику 

«справедливості»; 

 уникнення ситуації взаємного блокування (deadlock) реалізується 

за допомогою певної послідовності «взяття» та «покладання» виделок, та 

аналізу стану заблокованості; 
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 Для більш ефективного використання потоків (створення, 

звільнення і т.п.) застосовується пул потоків Java. 

Для візуалізації процесу моделювання застосовано удосконалену 

версію програми, яка разом із виводом статистики у консоль, у графічному 

режимі відображає стан філософів, із застосуванням анімаційних ефектів. 

Як свідчать дані, отримані під час імітаційного моделювання, за певних 

початкових умов, всі філософи не опиняються у стані «голодування» та 

уникають ситуацій взаємного блокування. Для реальних задач це означає, 

що, наприклад всі клієнти інформаційних ресурсів можуть отримати доступ 

до них хочаб раз на протязі певного часу.  

Взагалі, стан голодування можна більш точно підрухувати, якщо у 

філософа не має можливості пообідати на протязі певного часу. Це потребує 

удосконалення коду класу Philosopher, а саме - введення відповідних 

маркерів часу, аналізу перевищення часу допустимої перерви між обідами та 

прийняття рішення про наявність стану голодування. Такі удосконалення 

передбачаються у перспективі, в наступних версіях програми. Також 

доцільним є розробка більш зручного графічного інтерфейсу програми, в 

якому можна налаштовувати умови проведення імітаційного моделювання, а 

не використовувати константи за класу Constants. Такі удосконалення 

заплановано в майбутньому. Програму також можна застосовувати під час 

занять із студентами по дослідженню проблем синхронізації. 
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