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Uruchomienie programu powoduje stworzenie 
nowego procesu przez system operacyjny.

 Proces – wykonywany program wraz z dynamicznie 
przydzielanymi mu zasobami (pamięć, pliki) i/lub innymi 
kontekstami wykonania procesu.

 Kontekst (procesu) – minimalny zestaw danych używanych 
przez proces, które muszą być zapisane, aby umożliwić 
przerwanie procesu i jego wznowienie w bliżej 
nieokreślonym momencie czasu.

 Wątek – sekwencja działań, która może wykonywać się 
równolegle z innymi w obrębie danego procesu. Program 
składa się z jednego lub wielu wątków. 
Równoległość w ramach jednego procesu osiągana jest 
przez uruchamianie kilku różnych wątków.

Wielowątkowość vs. Wielozadaniowość – czym to się różni?



 Każdy wątek uzyskuje dostęp do procesora na krótki 
czas*, po czym udostępnia procesor innemu wątkowi. 
Zmiany te są tak szybkie, że ponownie mamy wrażenie 
równoległego wykonania.

 Przydzielanie wątkowi czasu procesora może się odbywać 
w dwóch trybach:
◦ Współpracy – wątek sam decyduje kiedy oddać czas procesora 

innym wątkom,
◦ Wywłaszczania – o dostępnie wątków do procesora decyduje 

systemowy zarządca wątków. Przydziela on kwant czasu 
procesora danemu wątkowi, po upłynięciu którego przydziela 
zazwyczaj taki sam kwant czasu innemu wątkowi.

 Różne systemy operacyjne stosują różne mechanizmu 
udostępniania wątków czasu procesora, więc należy 
zakładać, że mogą one działać zarówno w środowisku 
współpracy jak i wywłaszczania (możliwe jest nawet 
połączenie obu naraz).

* Dla jednego procesora (1-rdzeniowego)



 Zarządzaniem wątkami w Javie zajmuje się klasa 
Thread.

 Aby uruchomić nowy wątek należy wywołać 
metodę start() obiektu klasy Thread.

 Klasa wykorzystująca wątki musi implementować 
interfejs Runnable – zawiera on metodę run() 
określającą co dany wątek ma robić.

 Klasa Thread implementuje interfejs Runnable.

 Występują dwie możliwości tworzenia wątków w 
Javie:
◦ Dziedzicząc po klasie Thread.
◦ Implementując interfejs Runnable.



1. Zdefiniować klasę dziedziczącą po Thread

2. Zredefiniować odziedziczoną metodę run(), podając 
kod który ma się wykonywać w nowym wątku.

3. Stworzyć obiekt zdefiniowanej w pkt. 1 klasy.

4. Wywołać na rzecz tego obiektu metodę start().



 Prosta klasa testująca:

 Wynik:

Proszę zmodyfikować kod klasy 
Czasomierz, tak aby zamienił się w 
minutnik (zliczał od tyłu, podaną 
przez użytkownika liczbę minut)





 Proszę zmodyfikować kod quizu tak by kod 
całego programu mieścił się w jednej klasie 
(bez wykorzystania klasy czasomierz).

 W okienkach komunikatów proszę pokazać 
informacje o aktualnym w momencie otwarcia 
okna stanie licznika czasu. 

 Przed zakończeniem programu podać w 
okienku ile trwało wypisywanie stolic.
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1. Zdefiniować klasę implementującą interfejs Runnable.
2. Zdefiniować w niej metodę run().
3. Utworzyć obiekt klasy z pkt. 1.
4. Utworzyć obiekt klasy Thread, przekazując w 

konstruktorze referencję do obiektu utworzonego w 
pkt. 3.

5. Wywołać na rzecz obiektu klasy Thread metodę 
start().



 Przedstawiony sposób ma dwie wyraźne 
zalety:
◦ Lepsza separacja kodu 

◦ Czasem jest jedyną możliwością (jak już 
dziedziczymy po innej klasie niż Thread).



Inne metody klasy
nie były 
modyfikowane.

Zmieniła się lekko 
metoda start(),
a z metody stop() 
zniknęło zatrzymanie 
timera.



Wydaje się, że wszystko w porządku…



A co jeśli zatrzymamy samochód po np. 5 sekundach?

Czas dalej upływa…
Mimo iż wymusiliśmy stop samochodu



 Wątek kończy się, gdy zostanie zakończona metoda run().

 Aby programowo zakończyć wątek, należy dodać 
sprawdzanie odpowiednich warunków końca do metody 
run(), które to warunki mogą być modyfikowane przez inne 
wątki. Wyjście z metody run() można zrealizować przez 
odpowiednio dobrane bloki instrukcji warunkowych lub z 
zastosowaniem słowa kluczowego return.



Wykorzystamy kilka metod z klasy Thread.

 konstruktor Thread(Runnable, String) dzieki czemu każdemu wątkowi można 
nadać unikalną nazwę. 

 Statyczną metodę currentThread() zwracającą referencję do bieżącego wątku.

 Metodę getName(), która zwraca nazwę wątku.



 Kod testujący:

 Wynik:





Jaki będzie wynik?

A innym razem tak:



liczba = 0;
Wątek1: liczba++ //liczba = 1
Wątek1 jest wywłaszczony (jest przerywany)
Wątek2: liczba++ //liczba = 2
Wątek2 jest wywłaszczony (jest przerywany)
Wątek1: liczba-- //liczba = 1
Wątek1: Zwraca wynik 1
Wątek1 kończy działanie. Procesor zostaje 

przydzielony wątkowi2.
Wątek2: liczba-- //liczba = 0
Wątek2: Zwraca wynik 0
Wątek2 kończy działanie.



 Synchronizowane mogą być metody oraz bloki.
 Metoda synchronizowana oznaczana jest w deklaracji 

słowem synchronized.
synchronized void metoda() { … }
 Kiedy dany wątek wywołuje na rzecz jakiegoś obiektu 

metodę synchronizowaną, automatycznie zamykany 
jest rygiel – obiekt jest zajmowany przez wątek. Inne 
wątki usiłujące wywołać na rzecz tego obiektu 
jakąkolwiek metodę synchronizowaną lub wykonać 
instrukcję synchronized z odniesieniem do 
zaryglowanego obiektu są blokowane i czekają, aż 
wątek który zajął obiekt zakończy działanie.

I po problemie…



 Bloki synchronizowane wprowadzane są instrukcją 
synchronized z podaną jako parametr referencją do obiektu 
który ma być zaryglowany.

synchronized (obiekt) {
//jakiś kod…

}
 Wykonanie instrukcji synchronized przez wątek rygluje 

obiekt, do którego referencja podana jest jako parametr tej 
instrukcji. 

 Inne wątki, które usiłują operować na tym obiekcie za 
pomocą metod synchronizowanych lub wykonać instrukcję 
synchronized z referencją do tego obiektu są blokowane, aż 
wątek blokujący obiekt nie zakończy działania.

 Bloki synchronizowane są ogólniejsze od metod 
synchronizowanych  i można za ich pomocą synchronizować 
dowolne fragmenty kodu wewnątrz metod.



 Takie rozwiązanie:

 jest lepsze od poprzedniego, ponieważ ryglowanie 
obiektu a odbywa się tylko tyle razy ile jest 
wątków, a nie tyle ile jest powtórzeń pętli for jak z 
wykorzystaniem metody synchronizowanej.



 Gdy ważna jest kolejność wykonywanych działań przez 
wątki, skoordynowanie ich interakcji między sobą uzyskuje 
się za pomocą metod wait, notify, notifyAll klasy Object.

 Koordynacja powinna przebiegać według schematu:
1. Wątek wywołuje metodę wait na rzecz danego obiektu, 

gdy oczekuje, że ma się coś zdarzyć (np. jakieś pole 
obiektu zmieni swoją wartość).

2. Wywołanie wait blokuje wątek (odsuwany od CPU) i 
jednocześnie powoduje otwarcie rygla zajętego przez 
niego obiektu, umożliwiając dostęp do obiektu innym 
wątkom. Wait może być wywołana tylko z sekcji 
krytycznej.

3. Odblokowanie następuje, gdy inny wątek wywoła metodę 
notify lub notifyAll (która odblokowuje wszystkie 
czekające na danym obiekcie wątki) na rzecz 
określonego wcześniej obiektu. Wywołanie notify lub 
notifyAll musi być zawarte w sekcji krytycznej.





Wątki czekają na 
siebie.

Wątek pobierający 
musi czekać, aż wątek 
ustawiający nada 
wartość.

Metody wait() i notify() 
są wywoływane na 
rzecz tego obiektu, na 
rzecz którego zostały 
wywołany get i set.

Wprowadzono nową 
zmienną informującą 
czy dokonano zmiany 
wartości – jest to 
zgodne z ogólnym 
schematem 
postępowania.



 Każdy obiekt posiada też kolejkę oczekiwania.

 Kolejka zawiera odniesienia do wszystkich 
wątków zablokowanych na obiekcie.

 Kolejka oczekiwania jest zarządzana przez JVM i 
można ją modyfikować tylko przez odpowiednie 
wywołanie metod wait, notify, notifyAll z klasy 
Object lub interrupt (z klasy Thread). 

 Byty posiadające rygle i kolejki nazywane są 
monitorami, zatem w Javie każdy obiekt jest 
monitorem.



Wątek ogólnie rzecz biorąc może się znajdować w jednym z czterech 
stanów: New, Runnable (ready-to-run), NotRunnable (agregujący stany 
Waiting, Sleeping, Blocked) oraz Dead.



 Obecnie wykorzystywany jest mechanizm wait-
notify.

 Użycie metody interrupt() z klasy Thread
powoduje ustalenie statusu wątku jako 
przerwany (pod warunkiem, że nie zostanie 
wygenerowany wyjątek). Nie jest to 
równoznaczne ze wprowadzeniem wątku do 
stanu Dead.

 Kiedy wątek ze statusem przerwany zostanie 
zablokowany przez wywołanie metod wait(), 
sleep(), join() jego status jest zmieniany na 
nieprzerwany i generowany jest wyjątek. 





 Co się stanie jeśli w metodzie run() zawrzemy pętle 
wykonującą się 10 milionów razy? Czy inny wątek w trakcie 
działania tej pętli będzie miał szanse na dostęp do 
procesora? 

 Wątek zawłaszczający nazywany jest samolubnym, a wątek 
bez szans na dostęp do procesora wątkiem zagłodzonym.

 Jak to rozwiązać?
◦ Można nadawać wątkom różne priorytety – za co odpowiada 

metoda setPriority().
◦ Można liczyć, że systemowe wywłaszczanie zadziała tak jak tego 

oczekujemy (co nie zawsze ma miejsce).

 Rozwiązanie właściwe – zapewnić dobrowolne 
wywłaszczanie się wątków:
◦ Za pomocą metody sleep().
◦ Zastosowanie metody yield() – powoduje ona oddanie czasu 

procesora innemu oczekującemu wątkowi.



 Zakleszczenie jest pojęciem opisującym sytuację, w 
której co najmniej dwie różne akcje czekają na siebie 
nawzajem, więc żadna nie może się zakończyć.

Rozwiązanie:
Odpowiednie
Projektowanie
Programów.



1. Zmodyfikować kod Quizu o stolicach tak, 
aby pytania mogły być dowolne (nie tylko o 
stolice). Dodać w dialogu informacje na ile 
pytań odpowiedziano dotąd poprawnie i ile 
jeszcze zostało.

2. Zmodyfikować klasy Ustaw i Pobierz tak aby 
Ustaw generował losowo zdania, na 
podstawie dużej tablicy słów (słowa mają 
być pobierane z pliku tekstowego).
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1. Przetestuj kod znajdujący się pod adresem:

W jakich stanach wątek jest aktywny? Czy 
któraś metoda generuje wyjątek? 

http://www.tomaszx.pl/materialy/ztp_lab4_test.zip

Przerywnik humorystyczny 
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