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Σύλνςε 

 Φξνλνδξνκνιόγεζε θπθιηθήο επαλαθνξάο (RR) 

 Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζε ζήκαηα 

Φεηξηζκόο SIGALRM, SIGCHLD 

 Ζεηνύκελν 2: Αιιειεπίδξαζε κε θινηό 

Δπλακηθή δεκηνπξγία θαη θαηαζηξνθή εξγαζηώλ 

Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

 Ζεηνύκελν 3: Φξνλνδξνκνιόγεζε κε 

πξνηεξαηόηεηεο 

Δύν θιάζεηο πξνηεξαηόηεηαο: HIGH θαη LOW 

 



Φξνλνδξνκνιόγεζε Κπθιηθήο 

Επαλαθνξάο 

 Φξνλνδξνκνινγεηήο Round-Robin (RR) 

 Κπθιηθή αλάζεζε κβάνηων τρόνοσ (tq) 

Γηα N δηεξγαζίεο: P0, P1, …, PN-1, P0, P1, …, PN-1, 

P0, … 

CPU 
Οσρά Έτοιμφν Διεργασιών 

(Ready List) 

kill() 

ή 

exit() 

Νέα Εργασία 

Εκπνοή κβάντοσ τρόνοσ 

CPU 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

CP

U 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 S 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 S P 3 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 S P 3 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer timer 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 S P 3 S 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer timer 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 S P 3 S P 1 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer timer 

Kernel User interrupt 



Καηακεξηζκόο Φξόλνπ: ε γεληθή ηδέα 

t 

P 1 CP

U 

S P 2 S P 3 S P 1 

tq 

 Ο ππνινγηζηηθόο ρξόλνο θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα ηξέμνπλ (P1, P2, P3) 

 Κάζε δηεξγαζία ηξέρεη γηα ρξόλν <= ηνπ κβάνηοσ τρόνοσ 

(time quantum) 

 Τν ρξνλνδξνκνινγεηή ελεξγνπνηνύλ διακοπές τρονιζηή 

(timer interrupts) 

timer  timer timer 

Kernel User interrupt 



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

SIGCONT 

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

SIGCONT 

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

SIGCONT 

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         SIGSTOP 

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         SIGSTOP 

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

SIGCONT 

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

SIGCONT 

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

SIGCONT 

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         SIGSTOP 

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         SIGSTOP 

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

SIGCONT 



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

SIGCONT 



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

SIGCONT 



Ζεηνύκελν 1: Φξνλνδξνκνινγεηήο RR 

 Υινπνίεζε ελόο RR Scheduler 

 Σην ρώξν ρξήζηε 

Μηα γνληθή δηεξγαζία (scheduler) θαηαλέκεη ηνλ 

ππνινγηζηηθό ρξόλν αλάκεζα ζε δηεξγαζίεο-

παηδηά 

Εθθίλεζε – παύζε δηεξγαζηώλ κε ζήκαηα 

SIGCONT θαη SIGSTOP 

Η ηξέρνπζα δηεξγαζία 

δηαθόπηεηαη κεηά από tq sec 

 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

         



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (1) 

 Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζηα ζήκαηα 

SIGALRM θαη SIGCHLD. 

 

                                               

                    

                                             

                                 

 

                                             

         



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (1) 

 Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζηα ζήκαηα 

SIGALRM θαη SIGCHLD. 

 

ηαλ εθπλεύζεη ην θβάλην ρξόλνπ, ζηακάηα ηελ 

ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

                                             

                                 

 

                                             

         



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (1) 

 Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζηα ζήκαηα 

SIGALRM θαη SIGCHLD. 

 

ηαλ εθπλεύζεη ην θβάλην ρξόλνπ, ζηακάηα ηελ 

ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

ηαλ ε ηξέρνπζα δηεξγαζία ζηακαηήζεη, βξεο 

ηελ επόκελε θαη ελεξγνπνίεζέ ηε. 

 

                                             

         



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (1) 

 Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζηα ζήκαηα 

SIGALRM θαη SIGCHLD. 

 

ηαλ εθπλεύζεη ην θβάλην ρξόλνπ, ζηακάηα ηελ 

ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

ηαλ ε ηξέρνπζα δηεξγαζία ζηακαηήζεη, βξεο 

ηελ επόκελε θαη ελεξγνπνίεζέ ηε. 

 

                                             

         

SIGALRM 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (1) 

 Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζηα ζήκαηα 

SIGALRM θαη SIGCHLD. 

 

ηαλ εθπλεύζεη ην θβάλην ρξόλνπ, ζηακάηα ηελ 

ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

ηαλ ε ηξέρνπζα δηεξγαζία ζηακαηήζεη, βξεο 

ηελ επόκελε θαη ελεξγνπνίεζέ ηε. 

 

                                             

         

SIGALRM 

 SIGCHLD 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (1) 

 Αζύγρξνλε ζρεδίαζε, βαζηζκέλε ζηα ζήκαηα 

SIGALRM θαη SIGCHLD. 

 

ηαλ εθπλεύζεη ην θβάλην ρξόλνπ, ζηακάηα ηελ 

ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

ηαλ ε ηξέρνπζα δηεξγαζία ζηακαηήζεη, βξεο 

ηελ επόκελε θαη ελεξγνπνίεζέ ηε. 

 

 Φξνληζηήο βαζηζκέλνο ζηελ θιήζε ζπζηήκαηνο 

alarm(). 

SIGALRM 

 SIGCHLD 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

SIGCONT 

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

SIGCONT 

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 

SIGALRM 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         SIGSTOP 

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         SIGSTOP 

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 

SIGCHLD 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

SIGCONT 

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

SIGCONT 

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 

SIGALRM 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         SIGSTOP 

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Σρεδίαζε Φξνλνδξνκνινγεηή (2) 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 

         

         SIGSTOP 

sigalrm_handler() 

{ 

 ζηακάηα ηελ 

 ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 δηάιεμε ηελ επόκελε, 

 ξύζκηζε ηνλ ρξνληζηή, 

 ελεξγνπνίεζέ ηε. 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

while(pause()) 

 ; 



Δνκέο Δεδνκέλσλ ΦΔ  

 Δνκή αλάινγε ηνπ Process Control Block 

αξηζκόο εξγαζίαο 

PID εξγαζίαο 

όλνκα εθηειέζηκνπ) 

 

Οπξά δηεξγαζηώλ (ζπλδεδεκέλε ιίζηα ή 

πίλαθαο) 

Μπνξείηε λα ζεσξήζεηε έλα κέγηζην αξηζκό 

εξγαζηώλ αλ δηεπθνιύλεη ηελ πινπνίεζε 

αιιά κε ιίζηεο ζίγνπξα είλαη επθνιόηεξν 

καθξνπξόζεζκα 



Επηζθόπεζε Κώδηθα 

 Τη πξόγξακκα ζα εθηεινύλ νη εξγαζίεο; 

Σαο δίλεηαη prog.c: εθηππώλεη NMSG κελύκαηα, 
κε ηπραία θαζπζηέξεζε αλάκεζά ηνπο. 

 

 Δεκηνπξγία δηεξγαζηώλ κε fork() + execve() 

δίλεηαη execve-example.c. 

 

 Σθειεηόο Φξνλνδξνκνινγεηή 

Σην ρώξν ρξήζηε, βαζίδεηαη ζηα SIGARLM / 
SIGCHLD 

δίλεηαη scheduler.c. 



Δεκηνπξγία ζην κνληέιν ηνπ UNIX: 

fork() 

 ιεο νη δηεξγαζίεο πξνθύπηνπλ κε fork() [ζτεδόν όιεο] 

 Ίδην πξόγξακκα κε γνληθή δηεξγαζία, αληίγξαθν ρώξνπ κλήκεο, 

θιεξνλνκεί αλνηρηά αξρεία, ζπλδέζεηο, δηθαηώκαηα πξόζβαζεο 

 Αληηθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο δηεξγαζίαο: execve() 

 Η γνληθή δηεξγαζία ελεκεξώλεηαη γηα ην ζάλαην ηνπ 

παηδηνύ κε wait()  ζπιινγή ηηκήο ηεξκαηηζκνύ (exit status) 

 Μέρξη ηόηε, παηδί πνπ έρεη θαιέζεη ηελ exit() είλαη zombie 

 Αλ ν γνλέαο πεζάλεη πξώηα, ε δηεξγαζία γίλεηαη παηδί ηεο 

init (PID = 1), πνπ θάλεη ζπλερώο wait() 

prog-A 

981 

Prog-A 

981 
fork 

Prog-A 987 

execve 
Prog-B 

987 exit 

Prog-B 987 (zombie) 

wait 



Σήκαηα ζην UNIX (1) 

 Απνζηνιή (kill(), raise()) 



Σήκαηα ζην UNIX (1) 

 Απνζηνιή (kill(), raise()) 
Παξάδεηγκα: 

 

if (kill(pid, SIGUSR1) < 0) { 
 perror(“kill”); 
 exit(1); 
} 



Σήκαηα ζην UNIX (1) 

 Απνζηνιή (kill(), raise()) 
Παξάδεηγκα: 

 

if (kill(pid, SIGUSR1) < 0) { 
 perror(“kill”); 
 exit(1); 
} 

 Φεηξηζκόο (signal(), κε SIG_IGN, SIG_DFL ή 

handler) 



Σήκαηα ζην UNIX (1) 

 Απνζηνιή (kill(), raise()) 
Παξάδεηγκα: 

 

if (kill(pid, SIGUSR1) < 0) { 
 perror(“kill”); 
 exit(1); 
} 

 Φεηξηζκόο (signal(), κε SIG_IGN, SIG_DFL ή 

handler) 
Παξάδεηγκα: 

 

void sighandler(int signum) 
{ 
 got_sigusr1 = 1; 
} 
 
if (signal(SIGUSR1, sighandler) < 0) { 
 perror(“could not establish SIGUSR1 handler”); 
 exit(1); 
} 



Σήκαηα ζην UNIX (2) 

 Αλαμηόπηζηα 

Τη ζα γίλεη αλ έξζνπλ πνιιά ζήκαηα; 

• Η ζπλάξηεζε ρεηξηζκνύ ζα ηξέμεη από 1 έσο n θνξέο 

Τη ζα γίλεη αλ ην ζήκα έξζεη ελώ ε ζπλάξηεζε 

ρεηξηζκνύ εθηειείηαη; 
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Τη ζα γίλεη αλ ην ζήκα έξζεη ελώ ε ζπλάξηεζε 

ρεηξηζκνύ εθηειείηαη; 

Race conditions: απηό ζα δνπιέςεη; 
             
 

                             
   
                   
   
        
                  
                      
                                                     
 



Σήκαηα ζην UNIX (2) 

 Αλαμηόπηζηα 

Τη ζα γίλεη αλ έξζνπλ πνιιά ζήκαηα; 

• Η ζπλάξηεζε ρεηξηζκνύ ζα ηξέμεη από 1 έσο n θνξέο 

Τη ζα γίλεη αλ ην ζήκα έξζεη ελώ ε ζπλάξηεζε 

ρεηξηζκνύ εθηειείηαη; 

Race conditions: απηό ζα δνπιέςεη; 
Παξάδεηγκα: 

 

void sighandler(int signum) 
{ 
 got_sigusr1 = 1; 
} 
. . .  
got_sigusr1 = 0; 
while (!got_sigusr1) 
 pause(); /* Αναμονή έως ότου ληφθεί κάποιο σήμα */ 
 



Σήκαηα ζην UNIX (3) 

Η signal() δελ είλαη θνξεηή 

Ο handler αθπξώλεηαη όηαλ εθηειείηαη (System V) 

θαη πξέπεη λα επαλεγθαηαζηαζεί 

ή όρη… BSD. Σην Linux; εμαξηάηαη… libC vs. 

kernel 

 Καιύηεξε, θνξεηή ιύζε: sigaction() 

 



Σήκαηα ζην UNIX (3) 

Η signal() δελ είλαη θνξεηή 

Ο handler αθπξώλεηαη όηαλ εθηειείηαη (System V) 

θαη πξέπεη λα επαλεγθαηαζηαζεί 

ή όρη… BSD. Σην Linux; εμαξηάηαη… libC vs. 

kernel 

 Καιύηεξε, θνξεηή ιύζε: sigaction() 

 
Παξάδεηγκα: 

 

struct sigaction sa; 
sigset_t sigset; 
 
sa.sa_handler = sigchld_handler; 
sa.sa_flags = SA_RESTART; 
sigemptyset(&sigset); 
sa.sa_mask = sigset; 
if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) < 0) { 
        perror("sigaction"); 
        exit(1); 
} 



SIGCHLD 

 SIGCHLD: έλα παηδί άιιαμε θαηάζηαζε 

Πέζαλε θαλνληθά 

ηεξκαηίζηεθε από ζήκα 

έρεη ζηακαηήζεη ιόγσ ζήκαηνο (SIGTSTP, 

SIGSTOP) 

                                                    

                           

                             

                            

                   

                                   



SIGCHLD 

 SIGCHLD: έλα παηδί άιιαμε θαηάζηαζε 

Πέζαλε θαλνληθά 

ηεξκαηίζηεθε από ζήκα 

έρεη ζηακαηήζεη ιόγσ ζήκαηνο (SIGTSTP, 

SIGSTOP) 

 Επηηξέπεη ζηε γνληθή δηεξγαζία λα θάλεη waitpid() 

αζύγτρονα, όηαλ ρξεηάδεηαη 

Κάηη ζπκβαίλεη ζε έλα παηδί 

Ο παηέξαο ιακβάλεη SIGCHLD 

Εθηειεί waitpid() 

• Θδαληθά: πνιιέο θνξέο, κε WNOHANG 



Κώδηθαο: παξάδεηγκα ρεηξηζκνύ 

SIGCHLD 

void sigchld_handler(int signum) 
{ 
    for (;;) { 
            p = waitpid(-1, &status, WUNTRACED | WNOHANG); 
            if (p < 0) { 
                    perror("waitpid"); 
                    exit(1); 
            } 
            if (p == 0) 
                break; 
                                             
 
                                                           
                                        
                                     
                                                                       
    } 
} 



Κώδηθαο: παξάδεηγκα ρεηξηζκνύ 

SIGCHLD 

void sigchld_handler(int signum) 
{ 
    for (;;) { 
            p = waitpid(-1, &status, WUNTRACED | WNOHANG); 
            if (p < 0) { 
                    perror("waitpid"); 
                    exit(1); 
            } 
            if (p == 0) 
                break; 
            explain_wait_status(p, status); 
 
            if (WIFEXITED(status) || WIFSIGNALED(status)) 
                /* A child has died */ 
            if (WIFSTOPPED(status)) 
                /* A child has stopped due to SIGSTOP/SIGTSTP, etc */ 
    } 
} 



Ζεηνύκελν 2: Αιιειεπίδξαζε κε θινηό 
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Ζεηνύκελν 2: Αιιειεπίδξαζε κε θινηό 

 Ο θινηόο αιιειεπηδξά κε ην τρήζηε 
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 e(xec), k(ill), p(rint queue), q(uit) 

 Ο θινηόο τρονοδρομολογείηαι καδί κε ηηο ππόινηπεο 

δηεξγαζίεο 
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Ζεηνύκελν 2: Αιιειεπίδξαζε κε θινηό 

 Ο θινηόο αιιειεπηδξά κε ην τρήζηε 

 Εληνιέο γηα δσναμική δεκηνπξγία θαη θαηαζηξνθή εξγαζηώλ 

 e(xec), k(ill), p(rint queue), q(uit) 

 Ο θινηόο τρονοδρομολογείηαι καδί κε ηηο ππόινηπεο 

δηεξγαζίεο 

 Ο θινηόο δίλεηαη θαη δελ επηηξέπεηαη καμία αλλαγή ζε 

απηόλ! 
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Επηζθόπεζε Κώδηθα 

Πώο επηθνηλσλεί ν θινηόο κε ην 
ρξνλνδξνκνινγεηή; 

Δίλνληαη request.h, shell.c  

 

 Σθειεηόο Φξνλνδξνκνινγεηή 

Ξεθηλάεη ην πξόγξακκα ηνπ θινηνύ 

• Εγθαζηζηά ην κεραληζκό επηθνηλσλίαο καδί ηνπ 

Μπαίλεη ζε βξόρν εμππεξέηεζεο αηηήζεσλ θινηνύ 

δίλεηαη scheduler-shell.c 

 

 Τη κέλεη; 

Να γίλεη ην scheduler-shell.c θαλνληθόο ΦΔ 

                                                   



Επηζθόπεζε Κώδηθα 

Πώο επηθνηλσλεί ν θινηόο κε ην 
ρξνλνδξνκνινγεηή; 

Δίλνληαη request.h, shell.c  

 

 Σθειεηόο Φξνλνδξνκνινγεηή 

Ξεθηλάεη ην πξόγξακκα ηνπ θινηνύ 

• Εγθαζηζηά ην κεραληζκό επηθνηλσλίαο καδί ηνπ 

Μπαίλεη ζε βξόρν εμππεξέηεζεο αηηήζεσλ θινηνύ 

δίλεηαη scheduler-shell.c 

 

 Τη κέλεη; 

Να γίλεη ην scheduler-shell.c θαλνληθόο ΦΔ 

Σπλαξηήζεηο πνπ πινπνηνύλ ηηο αηηήζεηο ηνπ θινηνύ 



Ζεηνύκελν 2: Αιιειεπίδξαζε κε θινηό 

sigalrm_handler() 

{ 

 … 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 … 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

for (;;) { 

 read_request_from_shell(); 

 process_shell_request(); 

 write_reply_to_shell(); 

} 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 
Shell 



Ζεη. 3: Φξνλνδξνκνιόγεζε κε 

πξνηεξαηόηεηεο 

 Δύν θιάζεηο πξνηεξαηόηεηαο 

HIGH – LOW 

Κάζε δηεξγαζία αλήθεη ζε κία από απηέο 

Μέζα ζηελ ίδηα θιάζε γίλεηαη RR 

 

 Φξνλνδξνκνιόγεζε κε πξνηεξαηόηεηεο 

όζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH, επηιέγνληαη πάληα 

απηέο πξνο ρξνλνδξνκνιόγεζε 

ή αλλιώς: Δελ ηξέρεη πνηέ LOW δηεξγαζία, αλ 

ππάξρεη HIGH ζηελ νπξά 

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

                              

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

                           

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

                          

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

                        

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

                                 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc1 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

HIGH 

proc2 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

                                  

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

 Αιιαγή πξνηεξαηόηεηαο δηεξγαζίαο 

                                                       
      

 



Υινπνίεζε νπξάο κε πξνηεξαηόηεηεο 

LOW 

proc5 

LOW 

proc3 

LOW 

proc4 

 ζν ππάξρνπλ δηεξγαζίεο HIGH 

 δξνκνινγνύληαη κόλν απηέο 

 Εηζαγσγή λέαο δηεξγαζίαο 

 έρεη πξνηεξαηόηεηα LOW 

 ζε πνηα ζέζε κπαίλεη ζηελ νπξά; 

 Αιιαγή πξνηεξαηόηεηαο δηεξγαζίαο 

 Αιιαγή ζέζεο ζηελ νπξά (HIGH: κπξνζηά, LOW: κεηά ηηο 
HIGH) 

 



Ζεηήκαηα Υινπνίεζεο 

 Δύν λέεο εληνιέο ζην θινηό 

h(igh priority), l(ow priority) 

 

Ο ρξνλνδξνκνινγεηήο επεθηείλεηαη 

Υινπνίεζε εμππεξέηεζεο ησλ δύν λέσλ αηηήζεσλ 

Επηινγή κε βάζε πξνηεξαηόηεηεο 

• επέθηαζε ηνπ PCB κε πεδίν prio 

• κεηαβνιέο ζηε ινγηθή ηνπ ρξνλνδξνκνινγεηή 

Η εληνιή p(rint queue) πεξηιακβάλεη 

πξνηεξαηόηεηεο 



Hands-on! 



Hands-on! 

user@host:~$ 



Εξσηήζεηο; 



Εξσηήζεηο; 

θαη ζηε ιίζηα: 

OS@lists.cslab.ece.ntua.gr 



Πιενλάδνληα Πξάγκαηα 



Πιενλάδνληα Πξάγκαηα 

Τ Ε Λ Ο Σ 



Πιενλάδνληα Πξάγκαηα 

sigalrm_handler() 

{ 

 … 

} 

sigchld_handler() 

{ 

 … 

} 

 

/* Κύριο πρόγραμμα */ 

for (;;) { 

 read_request_from_shell(); 

 process_shell_request(); 

 write_reply_to_shell(); 

} 

Scheduler 
P0 

P1 

P2 P3 
Shell 



Ζεηήκαηα Υινπνίεζεο (2) 

Πώο ζα μερσξίδνπλ ηα κελύκαηα ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο; 

Δηαθνξεηηθό εθηειέζηκν, εθηππώλεη argv[0] 

 Αληηγξαθή ηνπ εθηειέζηκνπ prog ζηα prog1, 

prog2, … 

            



Ζεηήκαηα Υινπνίεζεο (2) 

Πώο ζα μερσξίδνπλ ηα κελύκαηα ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο; 

Δηαθνξεηηθό εθηειέζηκν, εθηππώλεη argv[0] 

 Αληηγξαθή ηνπ εθηειέζηκνπ prog ζηα prog1, 

prog2, … 

Ή ζύλδεζε: 

$ ln -s prog prog1 
$ ln -s prog prog2 
$ ls -l prog* 
-rwxr-xr-x 1 oslabg01 oslab  9177 2014-12-08 23:22 prog* 
lrwxrwxrwx 1 oslabg01 oslab  4 2014-12-08 23:22 prog1 -> prog* 
lrwxrwxrwx 1 oslabg01 oslab  4 2014-12-08 23:22 prog2 -> prog* 
... 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

read 

fd[0] 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

read 

fd[0] 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

read 

fd[0] 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

read 

fd[0] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

read 

fd[0] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

read 

fd[0] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

read 

fd[0] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

write 

fd[1] 

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

άκρο 

ανάγνφσης 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

άκρο 

εγγραυής 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

                

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 

Λήυη απαντήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

 Δύν ζσιελώζεηο 

                                                           

                                        

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 

Λήυη απαντήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

 Δύν ζσιελώζεηο 

 κία γηα απνζηνιή αηηήζεσλ από θινηό πξνο ρξνλνδξνκνινγεηή 

                                        

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 

Λήυη απαντήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

 Δύν ζσιελώζεηο 

 κία γηα απνζηνιή αηηήζεσλ από θινηό πξνο ρξνλνδξνκνινγεηή 

 κία γηα ιήςε απαληήζεσλ ζε θάζε αίηεζε 

                                                   

               

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 

Λήυη απαντήσεφν 



Επηθνηλσλία θινηνύ – ρξνλνδξνκνινγεηή 

(1) 

 Δύν ζσιελώζεηο 

 κία γηα απνζηνιή αηηήζεσλ από θινηό πξνο ρξνλνδξνκνινγεηή 

 κία γηα ιήςε απαληήζεσλ ζε θάζε αίηεζε 

 Ο θινηόο είλαη άλλο πξόγξακκα: πώο καζαίλεη ηνπο 

πεξηγξαθεηέο;  

Scheduler 

read 

fd[0] 

write 

fd[1] 

Shell 

Αποστολή 

αιτήσεφν 

Λήυη απαντήσεφν 



Ζεηήκαηα Υινπνίεζεο (3) 

Ο θινηόο καζαίλεη ηνπο πεξηγξαθεηέο αξρείσλ γηα 

ηηο ζσιελώζεηο από νξίζκαηα ηεο γξακκήο 

εληνιώλ 

Αλ νη δύν ζσιελώζεηο είλαη νη  [3, 5] θαη [7, 9]: 

                                             

                              

 

                                               

                       

 



Ζεηήκαηα Υινπνίεζεο (3) 

Ο θινηόο καζαίλεη ηνπο πεξηγξαθεηέο αξρείσλ γηα 

ηηο ζσιελώζεηο από νξίζκαηα ηεο γξακκήο 

εληνιώλ 

Αλ νη δύν ζσιελώζεηο είλαη νη  [3, 5] θαη [7, 9]: 

ν θινηόο έρεη ην «5» θαη ην «7» σο νξίζκαηα 

ζηε γξακκή εληνιώλ (execve()) 

 

                                               

                       

 



Ζεηήκαηα Υινπνίεζεο (3) 

Ο θινηόο καζαίλεη ηνπο πεξηγξαθεηέο αξρείσλ γηα 

ηηο ζσιελώζεηο από νξίζκαηα ηεο γξακκήο 

εληνιώλ 

Αλ νη δύν ζσιελώζεηο είλαη νη  [3, 5] θαη [7, 9]: 

ν θινηόο έρεη ην «5» θαη ην «7» σο νξίζκαηα 

ζηε γξακκή εληνιώλ (execve()) 

 

Ο θινηόο πξέπεη λα ρξνλνδξνκνινγείηαη μαδί κε 

ηηο ππόινηπεο εξγαζίεο 

 


