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ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY 
TMHMA ΠΛHPOΦOPIKHΣ 

EΠΛ 222 ― ΛEITOYPΓIKA ΣYΣTHMATA (8 ECTS) 

Aκαδηµαϊκό Έτος 2010-2011, 4ο Eξάµηνο 

Eξέταση Hµιεξαµήνου 

Hµεροµηνία  : 26 Μαρτίου 2011 
Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες 
Διδάσκων καθηγητής :  Γιώργος A. Παπαδόπουλος 

Aπαντήστε όλες τις ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναµες σε αριθµό 
µονάδων. 

1. Ακολουθεί το εξής πρόγραµµα: 
 void p() void q() 

{   { 
 A;   D; 
 B;   E; 
 C; 
}   } 
 
parbegin p(); q(); parend 

 όπου τα γράµµατα A έως E αναπαριστούν ατοµικές εκτελέσεις αντίστοιχων 
εντολών. Αναφέρετε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς αλληλουχίας εκτέλεσης 
των εντολών αυτών. 

2. Ακολουθεί ο σκελετός ενός προγράµµατος: 
 … semaphore declarations … 

 
void A()     void B() 
{       { 
 … wait/signal operations …    … wait/signal operations … 
}       } 
 
parbegin A(); A(); A(); B(); parend 

 Κάνετε χρήση γενικών σηµαφόρων έτσι ώστε ο τερµατισµός εκτέλεσης των 
συναρτήσεων να είναι ΠΑΝΤΑ µε την εξής σειρά: Α (οποιοδήποτε αντίγραφο), Β, Α, 
Α. 

3. Μία οµάδα ανθρώπων χρησιµοποιεί τον ίδιο αποταµιευτικό λογαριασµό, για να 
καταθέτουν τις οικονοµίες τους αλλά και για να σηκώνουν χρήµατα από αυτόν, 
όταν χρειάζεται. Τα χρήµατα, απο τη στιγµή που κατατίθενται στο λογαρισµό, 
είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε ατόµου της οµάδας. Ο λογαριασµός δεν 
παρέχει δυνατότητα υπερανάληψης (overdraft). Υλοποιείστε την πρόσβαση στο 
λογαριασµό µε χρήση ενός παρακολουθητή, ο οποίος θα υλοποιεί τις συναρτήσεις 
deposit(amount) και withdraw(amount). Το κάθε µέλος της οµάδας θα 
είναι µία διεργασία, όπου θα γίνεται η χρήση της συνάρτησης deposit(amount) 
για την κατάθεση χρηµάτων ποσού amount ή της συνάρτησης 
withdraw(amount) για την ανάληψη χρηµάτων ποσού amount.  

 Νοουµένου ότι η εντολή signal στον παρακολουθητή ενεργοποιεί συνήθως µόνο 
την πρώτη διεργασία που βρίσκεται υπό αναστολή στη µεταβλητή συνθήκης της 
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signal, αναφέρετε αν αυτό αναγκάζει τη λύση σας να εµπεριέχει τυχόν ατέλειες. 
Αν ο παρακολουθητής υποστήριζε την εντολή signal_all η οποία θα 
ενεργοποιούσε όλες τις διεργασίες που βρίσκονται υπό αναστολή στη µεταβλητή 
συνθήκης της signal_all, θα βοηθούσε αυτό στην αντιµέτωπιση των ατελειών 
της λύσης σας; 

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 και τη µέγιστη ποσότητα µονάδων που µπορεί να 
χρειαστεί από κάθε είδος πόρων, καθώς επίσης και τη συνολική ποσότητα µονάδων 
από κάθε είδος πόρων. 

    Ποσότητα πόρων που έχουν  Mέγιστη ποσότητα πόρων που  
Διεργασία  δεσµευτεί από κάθε είδος  τυχόν θα χρειαστεί η διεργασία 
   Π1 Π2 Π3 Π4  Π1 Π2 Π3 Π4 
 Δ1  4 0 0 1  4 4 2 1 
 Δ2  1 2 1 0  4 3 1 1 
 Δ3  1 1 0 2  13 5 2 7 
 Δ4  3 1 1 0  6 1 1 1 
Συνολική ποσότητα µονάδων για κάθε είδος πόρων 
 Π1 Π2 Π3 Π4 
 16 5 2 8 

 Mε βάση τον πίνακα αυτό απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: α) Είναι η 
τρέχουσα κατάσταση ασφαλής και γιατί. β) Μπορεί να δοθεί στη διεργασία Δ1 1 
µονάδα από τον πόρο Π2 και γιατί. γ) Μπορούν να δοθούν στη διεργασία Δ3 6 
µονάδες από τον πόρο Π1 και γιατί (αυτό το αίτηµα είναι ανεξάρτητο από το β). δ) 
Μπορούν να δοθούν στη διεργασία Δ2 2 πόροι από τον πόρο Π4 και γιατί (αυτό το 
αίτηµα είναι ανεξάρτητο από τα β και γ). 

5. Θεωρείστε ένα σύστηµα µε 3 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, την ποσότητα µονάδων που ζητεί να δεσµεύσει, καθώς 
επίσης και την ποσότητα µονάδων που είναι διαθέσιµες από κάθε είδος πόρων. 

    Ποσότητα πόρων που έχουν  Ποσότητα πόρων που ζητεί 
Διεργασία  δεσµευτεί από κάθε είδος  να δεσµεύσει η διεργασία 
   Π1 Π2 Π3 Π4  Π1 Π2 Π3 Π4 
 Δ1  0 0 1 0  2 0 0 1 
 Δ2  2 1 0 1  1 0 1 0 
 Δ3  0 0 2 0  2 1 0 0 
Διαθέσιµη ποσότητα µονάδων για κάθε είδος πόρων 
 Π1 Π2 Π3 Π4 
 2 0 0 1 

 Mε βάση τον πίνακα αυτό δείξτε αν το σύστηµα έχει περιέλθει ή όχι σε αδιέξοδο. 

Σηµείωση: Στις απαντήσεις σας πρέπει να φαίνονται καθαρά οι υπολογισµοί που 
κάνατε για να καταλήξετε σε αυτές. Aπλή αναφορά σε αποτελέσµατα δεν θεωρείται 
απάντηση. 

 
Kαλή Eπιτυχία! 


