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ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY 
TMHMA ΠΛHPOΦOPIKHΣ 

EΠΛ 222 ― ΛEITOYPΓIKA ΣYΣTHMATA (7.5 ECTS) 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014, 4ο Εξάµηνο 

Εξέταση Ηµιεξαµήνου 

Ηµεροµηνία  : 23 Μαρτίου 2014 
Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες 
Διδάσκων καθηγητής :  Γιώργος A. Παπαδόπουλος 

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. Ο αριθµός των µονάδων της κάθε (υπο-) ερώτησης 
φαίνεται σε παρένθεση. 

1. Σε ένα λούνα-παρκ υπάρχει ένα τρενάκι, το οποίο παίρνει επιβάτες για µια 
διαδροµή. Το τρενάκι λειτουργεί συνέχεια αλλά για να ξεκινήσει από την αφετηρία 
θα πρέπει να είναι γεµάτο (στο τρενάκι υπάρχουν 10 θέσεις επιβατών). Αφού 
γεµίσει κάνει τη διαδροµή και επιστρέφοντας αφήνει τους επιβάτες για να πάρει 
άλλους. Οι επιβάτες περιµένουν στην αφετηρία στην ουρά µέχρι να έλθει η σειρά 
τους. Υλοποιείστε τις διεργασίες του τρένου και του πελάτη µε χρήση σηµαφόρων. 
(20%) 

2. Ο Άγιος Βασίλης κοιµάται στην καρέκλα του, µέχρις ότου τον ξυπνήσουν είτε οι 
τάρανδοι που θα έλθουν από τις διακοπές τους για να δεθούν στο έλκηθρο είτε οι 
νάνοι που φτιάχνουν τα παιγνίδια και οι οποίοι ζητούν κάποια βοήθεια. Για να 
µην τον ενοχλούν συνέχεια, οι τάρανδοι µπορούν να τον ξυπνήσουν µόνο όταν 
έχουν επιστρέψει όλοι από τις διακοπές τους (είναι 9), οι δε νάνοι µπορούν να τον 
ξυπνήσουν µόνο όταν θέλουν βοήθεια 3 από αυτούς. Μέχρις ότου µαζευτούν και οι 
9 τάρανδοι, αυτοί που έχουν ήδη επιστρέψει από τις διακοπές τους περιµένουν στο 
στάβλο. Επίσης, την ώρα που ο Άγιος Βασίλης εξυπηρετεί µία οµάδα από 3 
νάνους, ο οποιοσδήποτε άλλος νάνος θέλει επίσης βοήθεια πρέπει να περιµένει 
µέχρις ότου οι νάνοι αυτοί έχουν επιστρέψει πίσω στο εργαστήριο (και φυσικά να 
υπάρξουν επίσης άλλοι 2 νάνοι που θέλουν βοήθεια). Τέλος, αν ο Άγιος Βασίλης 
ξυπνήσει και δει να έχουν έλθει όλοι οι τάρανδοι και να υπάρχει και µια οµάδα 
από 3 νάνους που θέλει βοήθεια, θα δώσει προτεραιότητα στην  ετοιµασία του 
έλκηθρου. Κάνοντας χρήση σηµαφόρων, υλοποιείστε τις διεργασίες του Άγιου 
Βασίλη, του τάρανδου και του νάνου. (30%) 

3. Στις διαλέξεις εξετάσαµε το πρόβληµα των συνδαιτηµόνων φιλοσόφων και δώσαµε 
µια λύση η οποία βασίζεται στο να ελέγχει ο κάθε φιλόσοφος αν τα πιρούνια στα 
δεξιά και αριστερά του είναι ελεύθερα ή όχι και ανάλογα µε την περίπτωση είτε να 
τα δεσµεύει, να τρώει και µετά να τα αποδεσµεύει, είτε να τίθεται υπό αναστολή 
περιµένοντας να αποδεσµευτούν από τους φιλοσόφους που τα είχαν ήδη 
δεσµεύσει. Θεωρείστε µια διαφορετική προσέγγιση λύσης, όπου ο κάθε φιλόσοφος 
εξετάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υπόλοιπο φιλόσοφοι πριν 
αρχίσει να τρώει. Συγκεκριµένα, ο κάθε φιλόσοφος µπορεί να βρίσκεται σε µία από 
3 καταστάσεις: thinking, hungry ή eating. Κάνοντας χρήση ενός 
παρακολουθητή, η δοµή του είναι ως εξής: 

  
monitor dining_controller() 
{ 
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 enum states {thinking, hungry, eating} state[5]; 
 condition  myself[5]; 
 
 void get_forks (int pid) 
 { 
  /* code / 
 } 
 
 void release_forks (int pid) 
 { 
  /* code */ 
 } 
} 

 Γράψτε τον κώδικα για τις συναρτήσεις του παρακολουθητή get_forks και 
release _forks. [Προσοχή: ο συντονισµός των φιλοσόφων δεν γίνεται µε τη 
δέσµευση πιρουνιών αλλά µε την εξέταση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο 
κάθε φιλόσοφος!] Πως συγκρίνεται αυτή η λύση µε την λύση δέσµευσης και 
αποδέσµευσης πιρουνιών; (26%) 

4. Θεωρείστε ένα σύστηµα µε 5 διεργασίες Δ και 3 είδη πόρων Π. O ακόλουθος 
πίνακας δείχνει για κάθε διεργασία Δi την ποσότητα µονάδων που έχει δεσµεύσει 
από κάθε είδος πόρων Π, την ποσότητα πόρων που ζητεί να δεσµεύσει, καθώς 
επίσης και τη συνολική ποσότητα διαθέσιµων µονάδων από κάθε είδος πόρων. 

    Ποσότητα πόρων που έχουν  Ποσότητα πόρων που ζητεί να 
Διεργασία  δεσµευτεί από κάθε είδος  δεσµεύσει η κάθε διεργασία 
   Π1 Π2 Π3   Π1 Π2 Π3 
 Δ1  0 1 0   0 0 0 
 Δ2  2 0 2   2 0 2 
 Δ3  3 0 3   0 0 0 
 Δ4  2 1 1   1 0 0 
 Δ5  0 0 2   0 0 2 
Τρέχουσα ποσότητα διαθέσιµων µονάδων για κάθε είδος πόρων 
 Π1 Π2 Π3 
 0 0 0 

 α) Έχει περιέλθει το σύστηµα σε αδιέξοδο ή όχι (και γιατί); Αν η απάντησή σας 
είναι θετική, αναφέρατε ποιες διεργασίες έχουν εµπλακεί σε αδιέξοδο. (12%) 

 β) Θεωρείστε ότι ο πίνακας που αναφέρει την ποσότητα πόρων που ζητεί να 
δεσµεύσει η κάθε διεργασία, τροποποιείται τώρα ως εξής: 

 Διεργασία  Ποσότητα πόρων που ζητεί να δεσµεύσει η κάθε διεργασία 
   Π1 Π2 Π3 
 Δ1  0 0 0 
 Δ2  2 0 2 
 Δ3  0 0 1 
 Δ4  1 0 0 
 Δ5  0 0 2 

  Έχει περιέλθει το σύστηµα σε αδιέξοδο ή όχι (και γιατί); Αν η απάντησή σας 
είναι θετική, αναφέρατε ποιες διεργασίες έχουν εµπλακεί σε αδιέξοδο. (12%) 

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

Kαλή Eπιτυχία! 


