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ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY
TMHMA ΠΛHPOΦOPIKHΣ

EΠΛ 222 ― ΛEITOYPΓIKA ΣYΣTHMATA (4 ∆.M.)

Aκαδηµαϊκό Έτος 2001-2002, 4ο Eξάµηνο

Tελικές Eξετάσεις

Hµεροµηνία : 27 Mαΐου 2002

∆ιάρκεια εξέτασης : 2:15 ώρες

∆ιδάσκων καθηγητής : Γιώργος A. Παπαδόπουλος

Aπαντήστε OΛEΣ τις ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναµες σε αριθµό

µονάδων.

1. Στον κλασσικό ορισµό των παρακολουθητών (monitots) του Hoare, ο συντονισµός της

πρόσβασης των διεργασιών στην εσωτερική δοµή του παρακολουθητή γίνεται µε

χρήση µεταβλητών συνθήκης (condition variables) και των εντολών wait  και

signal . Ένας πιο γενικός µηχανισµός συντονισµού των διεργασιών µε

παρακολουθητές θα µπορούσε να ήταν η χρήση µίας εντολής waituntil που να

παίρνει σαν παράµετρο µία boolean έκφραση. Eπί παραδείγµατι, η εντολή

waituntil x < 0 or y + z < n θα έθετε υπό αναστολή τη διεργασία που θα

εκτελούσε αυτήν την εντολή µέχρις ότου ικανοποιηθεί µία τουλάχιστον από τις δύο

συνθήκες που αναφέρονται. (i) Kάνοντας χρήση αυτού του µηχανισµού υλοποιείστε το

πρόβληµα του παραγωγού-καταναλωτή. (ii) Eίναι αυτός ο µηχανισµός λιγότερο,

περισσότερο ή το ίδιο δυνατός µε αυτόν των wait και signal; [    Bοήθεια    : Aν

µπορέσετε να δείξετε ότι ένας µηχανισµός A µπορεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας

ένα άλλο µηχανισµό B, τότε ο B είναι τουλάχιστον όσο δυνατός είναι ο A.] (iii) Γιατί

νοµίζετε ότι δεν χρησιµοποιείται στην πράξη ο µηχανισµός του waituntil;

2. α) (i) Σε ένα παλιό Λ. Σ. σειριακής δέσµης (batch processing) οι προγραµµατιστές

κάνουν κράτηση ώρας για χρήση του H/Y σε χρονικά διαστήµατα διάρκειας 15

λεπτών. Mία τυπική εργασία (job) χρησιµοποιεί 10 δευτερόλεπτα για να διαβαστεί

από τις κάρτες, 3 δευτερόλεπτα για να γίνουν οι υπολογισµοί και 30 δευτερόλεπτα

για να γραφτεί το αποτέλεσµα στον εκτυπωτή. O κάθε προγραµµατιστής τρέχει την

εργασία του 2 φορές σε κάθε 15λεπτο διάστηµα. Ποιο είναι το ποσοστό χρήσης της

KME (CPU); (ii) Aν τώρα οι προγραµµατιστές δεν χρησιµοποιούν οι ίδιοι τον H/Y
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άλλα δίνουν τα προγράµµατά τους σε κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος µε το που

τελειώνει την εκτέλεσή του το ένα πρόγραµµα φορτώνει αµέσως το επόµενο, ποιο

είναι τώρα το ποσοστό χρήσης της KME αν ο υπεύθυνος χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα

για να φορτώσει το επόµενο πρόγραµµα; (iii) Tο σύστηµα τώρα έχει αναβαθµιστεί και

χρησιµοποιεί τη µέθοδο ετεροχρονισµένης ανάγνωσης και εκτύπωσης (spooling).

Xρειάζεται 1000 φορές περισσότερο χρόνο για να διαβάσει κάτι από κάρτες ή να

γράψει κάτι στον εκτυπωτή από ότι χρειάζεται για να διαβάσει κάτι από ή να γράψει

κάτι στο δίσκο. Eπίσης, το σύστηµα τώρα χρησιµοποιεί 1% του χρόνου του για να

εκτελέσει διακόπτες εισόδου/εξόδου (I/O interrupts)· αυτός ο χρόνος δεν θεωρείται

ωφέλιµη χρήση της KME. Tέλος, µεταξύ εκτέλεσης δύο εργασιών, το σύστηµα

χρειάζεται 0.01 δευτερόλεπτα σαν χρόνο µετάπτωσης από τη µία εργασία στην

εποµένη. Ποιο είναι το ποσοστό χρήσης της KME τώρα;

β) Ένας δίσκος έχει 200 αυλάκια. Σε κάποια χρονική στιγµή η κεφαλή του δίσκου

βρίσκεται στο αυλάκι 100 πηγαίνοντας προς το 200. Eκείνη τη στιγµή πρέπει να

ικανοποιηθούν αιτήσεις για εγγραφή/διάβασµα στα αυλάκια: 23, 89, 132, 42, 187,

165, 21, 34, 101, 102. O χρόνος αναζήτησης (seek time) για κάθε αίτηση είναι 0.5 + 0.4

* T msec όπου T είναι ο αριθµός των αυλακιών από τα οποία πρέπει να περάσει η

κεφαλή του δίσκου για να ικανοποιήσει την επόµενη αίτηση. Yπολογίστε το µέσο

χρόνο αναζήτησης για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτήσεων, για κάθε έναν από

τους αλγόριθµους: (i) SCAN, (ii) LOOK, (iii) SSTF.

3. α) Σε ένα σύστηµα διαχείρησης ιδεατής µνήµης, µία ιδεατή διεύθυνση µνήµης

απεικονίζεται µε 36 bits. Eπίσης, το µέγεθος της κάθε σελίδας είναι 8K και η κάθε

εγγραφή στον πίνακα σελίδων καταλαµβάνει 4 bytes. (i) Ποιος είναι ο µέγιστος

αριθµός ιδεατών σελίδων που µπορεί να υποστηρίξει το σύστηµα; (ii) Ποιο είναι το

µέγιστο µέγεθος φυσικής µνήµης που µπορεί να υποστηρίξει το σύστηµα;

β) Σε ένα σύστηµα διαχείρησης ιδεατής µνήµης, µία διεργασία κάνει αναφορά στις 7

σελίδες της µε την ακόλουθη σειρά: A, C, B, D, B, A, E, F, B, F, A, G, E, F, A. Aν το Λ. Σ.

έχει δώσει σε αυτήν τη διεργασία 4 πλαίσια σελίδων στην κύρια µνήµη, πόσα

σφάλµατα σελίδων θα προκληθούν αν χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθοι αλγόριθµοι

αντικατάστασης σελίδων: (i) Bέλτιστης αντικατάστασης, (ii) Λιγότερο πρόσφατα

χρησιµοποιούµενης σελίδας (LRU), (iii) ∆εύτερης ευκαιρίας. Θεωρείστε ότι στην αρχή

εκτέλεσης της διεργασίας όλα τα πλαίσια είναι άδεια.

Σηµείωση    : Στις απαντήσεις σας, εκεί που ζητούνται αριθµοί, πρέπει να φαίνονται

καθαρά οι υπολογισµοί που κάνατε για να καταλήξετε σε αυτούς. Aπλή αναφορά σε

κάποιες τιµές δεν θεωρείται απάντηση.

Kαλή Eπιτυχία!


