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ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY 
TMHMA ΠΛHPOΦOPIKHΣ 

EΠΛ 222 ― ΛEITOYPΓIKA ΣYΣTHMATA (3 Δ.M.) 

Aκαδηµαϊκό Έτος 2004-2005, 4ο Eξάµηνο 

Eξέταση Hµιεξαµήνου 

Hµεροµηνία  : 29 Μαρτίου 2005 
Διάρκεια εξέτασης : 2:20 ώρες 
Διδάσκων καθηγητής :  Γιώργος A. Παπαδόπουλος 

Aπαντήστε όλες τις ερωτήσεις (25 % η κάθε ερώτηση). 

1. Ακολουθεί µία προτεινόµενη λύση για την υλοποίηση του αµοιβαίου αποκλεισµού. 

 bool blocked1, blocked2; 
int turn; 
 
procedure P1     procedure P2 
begin     begin 
  while true do       while true do 
  begin       begin 
    blocked1:=true;        blocked2:=true; 
    while turn=2 do        while turn=1 do 
    begin         begin 
      while blocked2 do nop;        while blocked1 do nop; 
      turn:=1;           turn:=2; 
    end         end 
    <κρίσιµο τµήµα>        <κρίσιµο τµήµα> 
    blocked1:=false;       blocked2:=false; 
  end       end 
end     end 
 
blocked1:=false, blocked2:=false, turn:=1; 
parbegin P1; P2; parend. 

 Είναι η ανωτέρω λύση σωστή; Αν η απάντησή σας είναι ναι, εξηγείστε πως 
ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες της σωστής υλοποίησης του αµοιβαίου 
αποκλεισµού. Αν η απάντησή σας είναι όχι, εξηγείστε τι προβλήµατα έχει η λύση. 

2. Σε ένα µαγαζί µε έναν όροφο, υπάρχει ένας ανελκυστήρας που µεταφέρει πελάτες 
από το ισόγειο στον όροφο, αλλά όχι αντίστροφα (δεν µας ενδιαφέρει, αλλά οι 
πελάτες κατεβαίνουν µε τις σκάλες). Ο µέγιστος αριθµός πελατών που µπορεί να 
εξυπηρετήσει ο ανελκυστήρας είναι 10 και ανεβαίνει από το ισόγειο στον όροφο 
µόνο όταν γεµίσει. Όταν φτάσει στον όροφο οι πελάτες βγαίνουν από τον 
ανελκυστήρα και αυτός κατεβαίνει κάτω για να µεταφέρει τους επόµενους 10 
πελάτες, κ.ο.κ. Θεωρείστε ότι υπάρχει πάντα ένας άπειρος αριθµός από πελάτες 
που περιµένουν να εξυπηρετηθούν. 

 Χρησιµοποιώντας σηµαφόρους δείξτε τον κώδικα που θα εκτελεί ο ανελκυστήρας 
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και ο καθένας από τους επιβάτες, για την υλοποίηση του ανωτέρω σεναρίου. 

3. Σε ένα κουρείο υπάρχουν 5 καρέκλες αναµονής και ένας κουρέας. Αν το κουρείο 
είναι άδειο, ο κουρέας κοιµάται. Ο πρώτος πελάτης που θα µπεί στο κουρείο 
ξυπνάει τον κουρέα ο οποίος αρχίζει να τον κουρεύει. Ο κάθε ένας από τους 
επόµενους πελάτες που έρχονται στο κουρείο, είτε περιµένει σε κάποια από τις 5 
καρέκλες (αν υπάρχει άδεια καρέκλα), είτε απλά φεύγει αν το κουρείο είναι 
γεµάτο. 

 

 Μοντελοποιείστε το ανωτέρω σενάριο ταυτοχρονίας χρησιµοποιώντας έναν 
παρακολουθητή. Τέλος δείξτε πως οι πελάτες και ο κουρέας θα χρησιµοποιούσαν 
τον παρακολουθητή στα πλαίσια του ανωτέρου σεναρίου. 

4. Θεωρείστε ένα σύστηµα µε 4 διεργασίες Δ και 4 είδη πόρων Π. O ακόλουθος 
πίνακας δείχνει για κάθε διεργασία Δi την ποσότητα µονάδων που έχει δεσµεύσει 
από κάθε είδος πόρων Πj, τη µέγιστη ποσότητα µονάδων που µπορεί να χρειαστεί 
από κάθε είδος πόρων και την ποσότητα µονάδων από κάθε είδος πόρων που είναι 
ακόµα διαθέσιµες. 

Διεργασία  Πόροι ήδη δεσµευµένοι  Mέγιστη πιθανή ανάγκη πόρων 
   Π1 Π2 Π3 Π4  Π1 Π2 Π3 Π4 
 Δ1  1 1 0 0  3 2 3 2 
 Δ2  1 0 1 1  2 1 2 1 
 Δ3  2 1 0 3  4 1 0 5 
 Δ4  0 3 1 1  2 6 1 2 
 
Διαθέσιµη ποσότητα µονάδων για κάθε είδος πόρων 
 Π1 Π2 Π3 Π4 
 5 7 3 6 

 Mε βάση τον ανωτέρω πίνακα απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: (i) Για κάθε 
διεργασία Δi αναφέρατε τη µέγιστη επιπλέον ποσότητα µονάδων από κάθε πόρο 
που τυχόν θα χρειαστεί η διεργασία κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. (ii) 
Eπιχειρηµατολογείστε για το αν και γιατί το σύστηµα βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση. (iii) Αν η διεργασία Δ3 ζητήσει 1 πόρο της κατηγορίας Π4, µπορεί η 
αίτησή της να γίνει αποδεκτή; (iv) Αν η διεργασία Δ1 ζητήσει 1 πόρο της 
κατηγορίας Π2, µπορεί η αίτησή της να γίνει αποδεκτή; 

Kαλή Eπιτυχία! 

 


