
ΙGomπo 1

Erοαγωβ

1. 1 Περl Λειτouργικιirv Συoιnμ6τι'lv

1.1.1 Tι εlvαr Λεrτoυργκ6 Σιiαιnμα (operating System)

'Evα uπoλoγtαuκ6 ofαεnμα μπoρεi vα θεαlρnθεi 6τι απoτilεiτα απ6:

ο To uλκ6 (hardware)

ο Tα πρoγρdμματα εφαρμoγcbv (application programs) κor

. To λr'.o"ργ'*6 oι'*''μα (operating sysrcm)'

To uλκ6 απoτελε(ταt απ6 τo o6voλo ταrv οuoκεucbv πoυ απαρτiζoυv τo uπoλo-

γroιrκ6 oιiαιnμα.
Tα πρoγρ6μματα εφαρμoγιilv γρdφovιαr απ6 τou5 xρioτεg.καr καθoρlζouv

.o,, 
-φJλ 

xρ*iμo"oι""η .'" o.rr*.,rω, Υ1α τnv εαλυon uπoλoγιoιrκιbv Πρo-

βλnμdτωv' , \ ''-^^.--.A-.''.π^rτπr^οll-
f" xλ"ρμ"a oιioιnμα (Λ'Σ') εivαr wα 9woλo 

πρoγραμμdτ<o"'"'" 
.::|-;-γ;

βuλλ,#;#ξr;; ;;ffi ;:, .:" xρ f, *: (1'':: 
lt'''::μμdτωv 

εφαρ μoγ<ilv)

;;;dh;, io, ,o καΘoδnγεi τn λειτouργ{α τou uτroΜΥroι6'

(..;;;; ;; ;;*;i;;,' |, "'λa Ξ"",,ρ oγμλ'o,,o ιnσn τ(οv " 
:r]::1? Ι . 9 *9

πoυ (nτo(τv oι γρtiαιεq, 6"α'ξ εκιilεon πρoγραμμdτωv' αvιrγραφri αρxε{cov' εκιυ-

;"J;il 1{;;;s':,μ6ooj ,,rrroo,iμ. * μ"'rμ" (memory),inv κεvιρrκri μov6δα
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επεξεργαoiα5 (CΡU) Kα τls δ1dφoρε9 περlφερεrακ65 ouoκεud.5. Η κdθε ζnτoιiμεvn"εργαo(α" αvιιμετωπiζεταt απ6 _ Λ.i. 
"λ" 

Er" ιi πφloo6τερα .,καθriκovrα,, 
(tasks)

πou.πρ6πεr vα ΠηαYματoπornθofv. To κdθε "καθflκλv" ..rr.rrYxdr..o, μ. μro'δrερ_
γαoiα (process), δnλ. τnv εκι6λεon εv6g f περroooτ6ρωv ox..rlλ, .r|oγρoμμa-.r.

Miα επrπρ6oθψn εuθιivn τoυ Λ.Σ. εivαi n επoλτεiα i''δroλaγor', 
oraμroo o.o

xρ6oτn καt τov υπoλoγlαιri. Πα vα διευκoλ6γεl τo xρ6αιn, δnμrouργεi τo κατdλ_λnλo πφrβdλλov εργαofαs τoυ xρrioτn (user interδ_ce) ciloτε ,o -, απολλdooεl
απ6 τIg λεπτoμερεiq μιυoεr5 .o, Λ.Σ. Πoλλdg φoρ6s, αv κ<iποloq ζnτfioεl oπ6 dvα

f:"." να τoU nερrγρdψεr τov υπoλoγto.,i niu. b.ou o.,oλ-.}γlq..o,, θα τoυ
Oοσεr μ1α ΠερΙYραφn με^τα^Χαρακτnριoτlκd τoυ Λ.Σ. rΙo, XρnσΙμoπoιεi. Αuτ6 δεi-
xvεr.π6oo oτεvd dxεr oιrvδεθε( n 6wolα τou Λ.Σ. με τnv 6*;λ τoυ υπoλoγloτri.

ll t:,]::.lr'". 
oιiαιnμα λorπ6v εivαl 6vα oιrvoλo πρoγραμμdτco, .ro, δ61..o, -,5

ll ::]:Ι:| τωv,xρnoτcbv, τl5 μεταφρdζεr oτr5 αιτ(ο_rorγεξ δrεργαoiε5 πou πρ6πεi

ll "o..*..n Touv, 
δρααιnρtoπorεi YΙα τov oκoπ6 αuτ6 τα κατdλλnλα .,μ6oo; τo,tt υπoλoγtοτti καr φρovιiζεl Ylα τnv αρμovrκri owεργαoiα τoυ5.

Mετd τα παραπdvω εivαr φαvερ6 6τr or βαorκoi oτ6xor εv65 λεrτoυργtκoιi
ouαι6ματog εivαr:

ο n απoδoτtκri λεlτouργiα τoυ uπoλoγtorlκod oυoτriματos κα1
ο n εuκoχα τou xρliαιn.
Πo)λ69 φoρ65 oι διio αι6xol εivα αλλnλoouγκρoυ6μεvor, αφo6 παρατnρεiταΙ

n εuκoλiα τoυ xρ6oτn vα επlτυ1γdvεταr oε βdρoξ.r5 o.roδo.r*j.r.o5 1.fn.λ.rφκαl αντfo1ρoφα.

1.1.2 To UNΙX

To UNΙX εivαr dyα λεrτouPΥrκ6 oιiαnμα αρκετd δnμoφλd5 απ6 τn oτrγμri πou
Πρωτoεμφαvioτnκε (|969). Tρ6xει oε μn;αvdg .ro,, .ror*iλor, o. ,.roλoiro.r*fr
roxιi (απ6 μrφoεπεξεργααιds μ6xρl mainf.λmer), αφoιi δrαΘ6τει 6rα κo116 .rερr_
βdλλoν γlα 6λεq τlq μnxανdg.

To ιJNΙX μπoρoliuε vα πo6με 6τr xcoρiζεταr oε διio μ6ρn. To πρcδτο μ6ρo5
:::::}φ"' απ6 

^πρoγρdμματα 1α1""φλλ5-(r.rvices) πou ξor, .,|ooεrioεt oτoUNΙX.dvα τ6oo δnμoφrλ6g πφrβολλov.^To .μriμα αuτ6 εξuπnρ...l .,ξ αvdγκεq τιov
xρno_ιcilv καt απoτελεiταr απ6 πρoγρdμματα 6Ψ! o φλoiο5, - .,ι.r.φorrκ6 ταxυ-
δρoμεio, πακ€τα επεξεργαoiαg o,μjvo,, κ.λ.,. To δ.,i..ρo /;"; ";;;;λεiταt 

απ6 τoκuρiιυg λεlτouργrκ6 o(lαιnμα τo δπo(o uπooτnρiζει .; ";"i;μ;*o'*o, τts uΠn_
ρεoiε5 τoυ πρrilτoυ μ6ρou5. } βrβλlo α,r.6 λαr 

"φrΨ'μdu;'περtoo6τερo oτo
πρrilτo μ€ρog καr λγ6τερo oτo δεfτερo.

or oπouδαl6τερol λ6γor πou 6xouv κdvεl τo UNΙX τ6oo δnμoφλ6s κα1 εΠ1τυ_
xnμ6vo λεrτoυργrκ6 odoτnμα εivαr oι παρακdτcο:
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Ξ Εivαr γραμμ6vo οε γλιilooα uψnλoιi επrndδou (C ), κdvolτds τo 6τor εrjκoλo vα

δ'oβαoi'i' ,o γΙvεr καταvonτ6, vα τρoΠoΠoιnθεi και vα μεταφερθεi οε dλλε9

μnxαr69. o Ritchie εκτtμdεt 6τι τo πρtbτo UNΙΧ oε C fταv 20 ω9 40o/o πl'o

μ.γα" καr αργ6 επειδi δεv riταv γραμμ6vo oε ουμβoλκ6 γλιilooα (assembΙy), .

αλλd τα πλεovεκτliματo xρrorμo.rorcbvιαq, γλcbοοα uψ'nλo'3 επιπ6δou uΠερτε-

ρo6v τ<ov μεrovεκιnμdτωv.

Ξ 'Exεr dvαv απλ6 τρ6πo επtκotv<οviα5 με τo xρriαιn (user interface), εvιil πρooφ6-

ρε1 στo xρriαιn τls uΠnρεσiεs (services) πoυ αιrι65 Θdλεr.

Ξ Διαθετει αρκετd dτorμα απλd πρoγρdμματα, δivovια5 τn δυvατ6τnτα αιo xρri-
σιn vα δnμrouργrioεt πro oιivθετα πρoγρdμματα βαorζ6μεvo9 οτα απλd'

Π Χρnorμoπoιεi dvα rεραρμκ6 ofαιnμα αρxεiοlv πoυ επtτρdπει ειiκoλn oιrι.ιfiρn-

o, *o, απoτελεoματrκri δrαxεiρron. To o6αιnμα αρ1εiαlv εivαr αvεξdρτnτo τωv

oυoκευrj>v.

Π Xρnorμoπorεi 6vα απλ6 καl oταθερ6 interface γlα τls περιφερεrακ69 ouoκεu69.

Π E{vαr 6vα oiτoτnμα πoλλcοv 1ρnοτci>v (multiuser) και πoλλαπλιilv dργcov

(muΙtitasking). o κdθε xρriαιng μπoρεi vα εκιελεi δι6φoρε5 δrεργαoiε5

(processes) παρdλλnλα.

l Απoκρ(lπτεt τnv αρxιτεtζtovtκ'6 τn5, μnxαvrig αn6 τov xρtioτn, καθlαι<bvια5

εται ε6κoλn τn γραφιi πρoγραμμdτrοv πoυ θα "τρ6xouv" oε δrαφoρετrκ69

uλoπoιrioεlq, hardware.

Ξ MπoρεΙ vα oιrvδεθεi ειjκoλα οε δlκτυo uπoλoγιαιιοv.

Ξ Παρ6xει nλεκιρovrκ6 ταxυδρoμεio (electronic mail) καr spooling'

To UNΙX εivαι γραμμ€vo με τn φλoooφiα τn5 απλ6τnτα5, εvcil 6λoι o1 ΙΙαρα-

πdvω λ6γol εξnγofv τnv μdxρr τιbρα επrτυ16 πoρεiα τoυ. Tdλog πρ6πεr vα αvαφερ_

θεl 6u αv κα1 τo UNΙX (καΘri5 καr πoλλdq απ6 τr5 εvιoλ69 τoυ) εivαr γραμμ6vo ο9

γλcilooα C, υπoαεnρfζει dι}λε5 γλιbοoε5 6πcο5 Basic, Ρascal, Fortarn, Αda, Cobol,

Lisp καr ProΙog.

1.1.3 Η δoμi εv69 Λεrτoυρμκoιi Σuαιriματog

Η δoμ6 εv65 λεrτouργrκof oυoτriματos μrΙoρεi vα παρoμorααtεi με 6vα "κρεμ-

μιiδr", 6πoυ τo κdΘε αιρcbμα παρ6xει 6vα οilvoλo λειτoυργιriv πo.u εξαρτcilvιαr

μ6ro o116 τα εσωτερlκd 1oυ αιρ<ilματα. To κdθε oτριilμα εivα 6vα..o6voλo πρo-

γρoμμd.', πoυ λdγεταr δ'oxε'ρ'oiti5 .(manager). Στo κ6ιτρo τoυ "κρεμμ_υδroι3''

;;dρr'τo υλκ6 (hardware), αμ6oα15 μετd o πυρlivα5 (kernel) κα ακoλoυθo6v ot

δ'a$δρo' δrαληεrριoι65. Η δoμri εv69 γεvικor3 λεrτoυργrκo6 ouαι6ματo5 (τα αιρcb-
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Δ Σμ{μα L.| H 6oμi w65 Λειτoυργκo6 Συoτιiματo;

. 
Eπεrδfl oκoπ69 τou βrβλoυ δ.'"-:1Υ-"j n εμβdθυvon oτn θεωρiα ταrv λεrτouργr-

κcοv ouαεnμdτωv, ολλ6 τo iδro τo UNΙX, θα δoομε αtn ,urixrrα .ro,q δroφoρoλor-
εiταr τo UNΙX απ6 τn γ.:,d-9:-η!- πou αvαφiρ_Θnκε, εvrυ θλ .rρoo.ψloorμ, ..',
παραπdvco δoμri μioα απ6 τo UNΙX.

l.2 H αρxιτεΙfiovΙκΙi τou UNIX
H αρμτεκιovtκri oxεδiαon τou UNΙX (Σx"μ" 1.2) απoτελε{ταt απ6
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ο τov πuρ6vα (kernel)
ο τov φλo16 (sheΙl) καr
ο τα δrιiφoρα βonθnτrκιi πρoγρdμματα (utiΙities).

a-"ΨξΨδ

Δ Σβμα t.2 H αρμτεκτowκι6 o7,ε6Ιαon τoυ (JNDζ

O πυριivα5 (kerneΙ) βρiοκεταr μ6vrμα φoρτωμdvog (resident program) αιnv
κιiριο μvrlμn τoυ Η/Y εφ6oov τo UNΙX εlvα oε λεrτouργ(α, o.ro..Ι.ir*o5 .rl,
καρδrd τoυ UNΙΧ. Mεooλαβεl μειαξ6 τou υλκo6 (hardware) καt τωY εφαρμo-
γcilv/xρnαιιilv, κdvoιταq 6τot τα πρoγρdμματα αvεξdρτnτα απ6 τov τιiπo τn5 μn1α-
vlig αιnv oπoiα "τρ61ouv".

^To 
UNΙx πρooφ6ρειαr με μtα πorκλiα βonΘnτtκcilv πρoγραμμdτωv (utilities),

καΘroτ<ilvια5 €τor ειiκoλn τn ζαlri τou κdθε 1ρrloιn ,i "r"γr"μματlαι6. Mερrκd
απ6 αuτd τα βonθnτrκd πρoγρdμματα εivαr or δrαταβ5 kommandg .ror, περiγρd-
φoπαr αιo MEPOΣ ΙΙ.

'Oλα τα βonθnτrκd πρoγρdμματα (ri δrαταγ6$ βρioκovιαι αιo δioκo Kαi φoρ-
τrirvovιαr oιn μvriμn μ6vo 6ταv καλofvιαr απ6 τo 1ρriαιn. To o(rvoλo '', βo.rΘ.'ir_
κ<ilv πρoγραμμdτωv (utilities) τou UNΙX αvαφ6ρεται ouxvd" καr oαv πdγκo5 εργα-
oξ τoυ ΠρoΥραμματ,oτti αιo UNΙΧ (UNΙΧ Programmer's'Workbench - P\ζ/B).'

To βαorκ6τερo βonΘnτrκ6 πρ6γραμμα ε{vαι o φλo169 (sheΙl). o φλo165 φoρτcil-vεταl στn μvriμn 6ταv 6vα5 xρrioτng ouvδ6εταr oτo o6oτnμα UNΙX.
Παoεu8dλλειαI uετοEιi τοlτ rτlrnιlvπ kαt τΛlτ vnιζ,-n ^-^-.\., Α- -^ Α,_^''-.,^'_.r
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τωv δlαταγcbv (command interp^reter). Δ61εταl καr ερμnvειiεr τr5 δrαταγ65 τωv Χρn-oτriv oε δrεργαoiεS, ol οπoiεg θα εκτελεoτο6v xρnoiμo.rοrci,v.α5 "".λlr-*o λ'ρo-
ΥρdμμΨα τoυ πuρrivα. Tαυτ6xρovα o φλo165 απoτελεi μrα γλci,ooα Πρoγραμματt_
oμoιi. Παρ6τr o φλo165 εivα oτnv ouoiα 6vα βonθnτrκ6 πρoγραμμα, λ;;r;;ρ"-
πdvιο onμαντlκoi λ6γoι τov εντdooouv αρXΙτεKτov'κd αv"με"α λ.ou .r,rρ6ro *o,
oτ-α--βonθnτlκd πρoγρdμματα. Mετd τd παραπdvω εivαl φλvερ6 6τr dvα oι}oτnμα
ιJNΙX 6xεl ιο5 εξri5 (Σβμα 1.3):

-
I

I

I

I

I

I

l

I

L
Δ(ακoι

BoηΘητικd
Πρoγρdμματα

Δ Σxriμα L'3 To oιioτnμα UNΙΧ

1.2.L o πuρr1vα5 (kerneΙ)

O πuρlivαs (kerneΙ) απoτελεi τov επ6πτn τoυ UNΙX καt παρ6xεt, μιioο: τωτ
πριυτoγεv<ilv κλlioειοv Gystem caΙΙs), τnv πρooαρμoγri μεταξιi .or_orro.riμo.o5 n *
το:v Χρnoτcilv. Bρioκεταr μ6vruα φoρτωμ6vog oτnv κ6ρlα μvriμn .o, ,.roλoμo_*
(resident program), εφ6oov τo UNΙΧ εivαr oε'λεlτouργiα.

Απoτελεi τo 5-10o/o τoυ ouvολκoιi λoγloμrκoι1 (qyst.- software) τoυ UNΙΧ με1o.o0Ο περΙπoυ Yραμμ6s oε γλc6ooα C καr 1.ΟΟΟ περiπou Yραμμ6s oε ouμβoi_'λ
γλcboοα μnxαv65.

O πυρlivαg παρ61εr:
ο τo o6oτnμια αρ1εiωv (file system)
ο τn διαyεiρΙσn τns K.M.E. (CPU management)
o τn δrαxεiρlon μvriμn5 (memory management) καl
ο τn δrαxεiρIσn τωv περlφερεlακcυv ouoκευc6v.

- 
Εivαr φαvερ6 6τt oτo UNΙx, 6λor ol δrαxεrρroτ65 πou φαivovτα1 σ:;

Σyrlμα 1. 1 ε(vαr εvocoματιομ6vor oτov πυρrivα τou.

M(ο lδlοl'εn6τnτn τοl, ΤΤΝΤτY cir,-ι -^ \,c1.^',x_ Α_. -^ -',--..^-'^ ^'_!ζ- ι (.c
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τou (Ιio System), δnλ. n διαxεiρron τωv περlφερεtακ<ilv ouoκευcilv, εlvαr εξ oλo-
κλ6ρoυ woαlματαrμ6vo oτo oιiαιnμα αρxεiαlv. Αιrι6 onμαivεr 6τι 6λε5 ot tΙερtφερεl-
ακd5 ουoκεui5 ειo6δoυ/εξ6δoυ θεωρoιilταr oαv αρxεiα εrδικo(l τljnoυ' Πα τo
o6oτnμα αρxεf<oιiΘα αvαφερθo6με εrδrκd oτo κεφdλαιo j, εvri, YΙα τn δrα1εlρronl
τn5 K.M.E. Kαl Υ1α τn δrαxεiρron τn5 μvriμng oτn owixεrα.

Tα πρoγρdμματα εΠlκo1vωvo6v με τov πuρlivα (kerneΙ) μ6oω εrδrκcilv ρoιrιrv<ilv
τou πυρlivα πou ovoμdζolταr κλrioεrg τou oυαuiματo5 (system caΙls). or κΜoεrg
τou oυαιliματo5 δ1voιrv oδnγiεg γrα:

ο τo xειρroμ6 τou ouαιtiματos τωv αρxεiαlv (close, write, read κ.λπ.)
ο τov 6λη1o τιοv δrεργαorcilv (Γorc, exec, wait κ.λπ.)
ο τn δrαxεiρrσn τns μvfiμng
o τnv εΠΙκolvωviα μεταξ6 τωv δtεργαorιbv καt
o τov Xρovoπρoγραμματ1σμ6 (scheduling) '
Eκτ65 απ6 τr5 κλ-ιioεl5 τou ouoτtiματoq (system calls), τo UNΙX δrαθ6τεt καr

βrβλoΘιiκεg uπoρoυτrv<ilv πou καλoιiιταt απ6 γλcilooεq uψnλoir επrπ6δou, 6πιο9 n
C, κατd' τn φdon εκτ6λεon5 τωv ΠρoYραμμdτα:v. Miα βαorκri τ6τorα βrβλoθriκn
εivαr n Standard Ι/o Library, n oπoiα απoτελεi καr καθιερroμdvo (staλdiard) εξo-
πλoμ6 γrα τo UNΙΧ.

L.2.2 tlδrq1εiρron τn5 Kεvιρrκrl5 Movdδα5 Επξεργαoξ (ΚM.E.)

To UNΙX εivα 6vα oιioτnμα καταμερrσμoιi yρ6voυ (time sharing), επεξεργd-
ζεταr δnλαδri τα δldφoρα πρoγριi},ματα 6xι με ouvεxri τρ6πo, αλλ? δlαδoxrκd,
oιrvryiζovrα5 τnv επεξεργαoiα κdθε φoρd απ6 τo onμεio πou εfyε oταμα.froii. Η
κdθε δrεργαofα εκτελεiταr γlα dvα oυγκεκρrμdvo xροvIκ6 δlιioτλμα .rou λdγ.-α,
"κβ6lτo xρ6vou" (quantum).

To πρ6γραμμα ΙΙou απoφαoiζεr πorα δrεργαoiα θα εκτελεαιεl βρioκεταr oτov
πuρrivα καr λ6γεταr XρovoπρoYρ.ι}'1.ατrσιi5 61ρovoδρoμoλoγnτrlg (scheduΙer).

Στo UNΙX, n επλoγri τn5 κατdλλnλns δtεργαoiαs γivεταr με βdon τls Πρoτε_
ραl6τnτε5 (priorities) τιοv δrεργαorriv. Η πρoτεραr6τn.o μ,oq, δ'εργooiαq εivα,
ivα5 ακ6ραro9 αρrθμ65 (ouv6θol5, απ6 -20 ιο5 20). O μεγαλ6τερo9 o"jρo,o5
εκφρdζει μκρ6τερn πρoτεραr6τnτα. or δrεργαo(ε5 τιοv xρnoτcb, dxor, θi.rκ6ξ
πρoτεραr6τnτε5 εvr6 ol δrεργαoiε5 τou ouαιliματo5 αρvnτrκ65 καr εκtελofvιαl Πρlv
απ6 τrg δrεργαoiε5 τοrv xρnαιc6v.

o xρovoπρoγραμματrαι65 αvαΠρ oσαρμ6ζεr τrg πρoτεραr6τnτεs τ(Dv δrεργαorcbv
πou περrμdvoιrv vα-εξuπnρετnθo(lv απ6 τov επεξεργααιri. 'Ετoι μεrr6voιτα1 o1 Πρo-
τεραr6τnτε9 τωv δrεργαorι3v πoυ πρ6oφατα 6xouv εξuπnρ...'θ.i, εvιil αvιiθiτα
αuξdvovιαr or πρoτεραr6τnτεS τωv διεργαorriv πou d1ouv αρκετιi cilρα vα εξuπnρε-
τnθoirv.

διεργαoiα απoδεoμε6εταr απ6 τov επεξεργααt6 6ταv 6xεr ouμπλnρci:oεr dvα
"uQΑ'nn'.,^^.,^''" .*Α- ',^' ^'' 7^-Α-^' ^r^^(^ 1 /c^c^ s-_ - l n ,
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vou θα εκιελεαε( n δrεργαolα με τn μεγoλιrιερn Πρoτερα16τnτα. Αv βρεΘoirv αιnv
ouρd τoυ επεξεργααεri δrεργαolε5 με τnv iδrα πρoτεραr6τnτα, τ6τε αιrι€9 εκεελo(τ-

vιαr κuκλκd. o ολγ6ρrθμo5 αuι65 (Σ1ιf,μα 1.4) λ6γεταr αλγ6ρrΘμo9 κuκλκr15
επαvαφoρ6q, (Round Robin).

E(ooδoq
διεργαoιιbv

αrηv oυρd τoυ
επεξεργασΓη+ oo"'oo+

Tερματιoμ69
διεργαoιιilv+

Διεργαo(εq

Δ Σ1ιiμα l.4 o αλγ6μθμo5 κυκkκιi5 επαvαφoρd; (Round Robin)

Στα παλα16τερα oυoτriματα UNΙX τo κβdvιo xρ6voυ riταv 1 δεuτερ6λεπτo.

Στrg vε6τερε9 εκδ6oε15 (απ6 6κδoon 4.2 ΒSD καr μετd) τo κβdvιo xρ6vou εivαι
1/10 τou δειrιερoΜπτou, εvci n αvcιΙΙρoσαρμoγri τιov πρoτεραtoτliτcοv γivεεαr αvd

δεuτερ6λεrπo.

l.2.3 H δrα1εiρron μvrlμns
,Oπcο5 αvαφdρΘnκε frδn, εvα ofvoλo διεργαorcilv περrμ6vεr αvd πdoα αιrγμri vα

ε*ι.λεo.εi απ6_τnv KMΕ.'oμαl5 n κ6ρrα μv6μn 6xεr περroρloμεvo μdγεθo5, καθr-

αιcilvια5 dτor o1εδ6v αδfvατn τnv ταιπ6xρovn απoθiκεuοn 6λαrv τωv δrεργαoιriv
o'αυ1riv.

Στλv κirρrα μvriμn παραμεvouv μ6vo or δlεργαo{ε9 πoυ εκrελofvταr κα αιrι65

πou fuoυv μεγdλn πρoτεραt6τnτα. Kdπoιε5 δrεργαoiε5 (πou δεv πρ6κειταt vα εΚτε-

λεα.o,i, dμεoα) μεταφ6ρolτor πρooιορrvd απ6 τnv κ6ρια μvliμn αιnv βonθnτικri
(δioκoQ, απελευΘερcilvovια5 6τor κατdλλnλo xιbρo αιnv κ6ρrα μv6μn Ylα vα "φoρ-

τωΘεi" n δrεργαo(α πoυ πρ6κειταr vα εκτελεαιεi. Η δrαδrκαoiα αιrι6 τns μεtαφo-

ρdg δrεργαδιcilv μεταξ6 κιiρrα5 καl βonΘnτlκ65 μv6μn5 λ6γεταr αlταλλαγri
(swapping).
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crrιαλλαμ{g (swapping process) καr n oπoiα επλεγεr τr5 δrεργαolεq πou θα αΠoμα-
κρuvθoιiv απ6 τnv κιiρια μvfiμn καΘcb5 καr αι1165 πoυ Θα μεταφερΘo6v απ6 τo
δioκo αιnv κ6ρrα μvrlμn. 'E1ouv αvαrπηΘε{ πoλλof αλγ6ρrΘμor Ylα τnv επλoγri
τωv Kατcιλλnλ6τερωv Yια μεταφoρd δrεργαorcilv. Bαorκd πdvτcοg κρrτriρrα επλoγ65
εlvor o 1ρ6vo5 ouvε11oιig παραμovr15 αιnv κιiρrα fi βonΘnτrκl μv6μn, τo μεγεΘoq
τοrv δrεργαorr5v, n αvαμovli γrα εfooδo/6ξoδo κ.λπ.

Tα βαoικd μεrovεκιiματα τn5 μεΘ6δoυ αvιαλλαγrtg εlvαι δ6o:
Π Στnv κιiρrα μvriμn φoρτcirvειαr oλ6κλnρo τo πρ6γραμμα, εvr5 ouvfrΘω5 γivεταr

n επεξεργαoiα o' 6vα τμ6μα τou.'Eτor uπdρ1εr μεγdλn καταvdλroon τoυ μilρou
τn5 μv6μn5, πou Θα μπoρo6oε vα xρnσιμoπornΘεf απ6 κdπotα dλλn δrεργαoiα.

Ξ H μdΘoδo5 εivαr αρκετd 1ρovoβ6ρα αφoιi γfvεταr αvιoλλαγri oλ6κλnρωv το-lv
"εlK6vο)v'' τωv δrεργαoι<ilv.

'oλε9 or εκδ6oε15 τou Ι-ΙNΙX πou πρo6ρ1ovταt απ6 τnv USG (βλdπε εv6τnτα
1.3.1), ouμπερλαμβαv6μεvns καt τng System V, καΘ<il5 καr or εκδ6oεrs Πoι, πρo-
6ρ1ovταr απ6 τo BerkeΙey (μ61ρι τnv 6κδoon 4.2 BSD) ΧρnσΙμoπolofv τn μ6Θoδo
τn5 αvιαλλαγr15 γrα τn δrα1εiριon τng μuiμng.

or vε6τερε5 εκδ6oε19 τoυ UNΙX (απ6 τnv 4.2 BSD καr μετd), Ylα vα ξεπερd-
σoιry τα μεrovεκιriματα τn5 μεθ6δou τn5 αvεαλλαγ69, 1ρnoιμoπoto(rv τn "oελδo_
πolnon με αiτnon" (demand p"gr"g).

Η κ6ρrα μvriμn απoτελεlταr απ6 τμfiματα ioou μεγ6θous Πou ovoμdζovιαr
πλαiorα oελiδωv (page frames), Σε κdθε δrεργαoiα δrαvdμovιαr εκεiγα τα πλα(orα
oελiδο:v πou 1ρεrdζovιαι Ylα vα "φoρτolθoιiv" τα εvεργd μdρn τou πρoγρdμματoq,
καt τωv δεδoμivαlv' Tnv εuθfvn Ytα τnv απελευΘ6ρωon τcov πλαtoicυv πou δε xρn-
otμoπolo(rvιαr, cirorε vα υπdρ1ouv πdvια ελε6θερα πλα(otα, τr5 61εr μrα δrεργαo(α
πou λ6γεταr δαlμovαg oεχδι,rv (page demon). Η μ6θoδo5 λεγεταl oλδoπoinon με
αiτnon γιατi κ6θε oελiδα τou πρoγρdμματoq (δnλαδri 6vα τμ6μα τoυ πρoγρdμμα-
τos πou αιτtoτot1εi o' ivα πλαioro) μεταφdρεταr αιnv κ6ρrα μvriμn μ6vo 6ταv
ζnτnΘεi. Σε αvrlΘεon με τn μ6Θoδo αuτri, uπdρ1εt Κcu n oελδoπolnon με πρ6βλε-
ψn (anticipatory paging) 6πou ot oελiδεg φoρτ6vovιαt με κdπotα αιρατnγrκri
πρ6βλεψn9. Η τελεuια(α μ6θoδoq δw ξει εφαρμooιεi αιo UNΙX.

L.2.4 oι δrεργa.oiε5 (processes)

'Oπω5 oε κdΘε λεrτouρμκ6 o6αιnμα, 6τor καr αιo UNΙξ πρωταρxrκll 6worα
εivαt αuτ6 τn5 δrεργαoiα5 (process). Πρdπεr vα γivει δrαxωρroμ69 τοrv ενvorrilv
πρ6γραμμα καr δrεργαoiα.

Πρ6γραμμα εfvα n ouλλoγri εvιoλ<ilv καr δεδoμ6vωv πou uπdρ1ouv συYκε-
vιριομivα ο' dvα καvovrκ6 αρyε(o μioα αιo δioκo. Πα vα "τρ6ξεr" cvα πo6γoαuuα
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θα πρ6πεr vα δnμrouργnθε( αιov πuρ6vα (kernel) μrα v€α δrεργαoiα (process),

δnλαδ6 6vα περrβdλλov μ6oα oτο oπoio θα εκτελεαιεi το πρ6γραμμα.'oταv "τρ6-

xεl'' μlα δrεργαoiα δεv εivαr παρd μiα xρovlκri αιrγμ6 τou εκιελofμεvou πρoγρ6μ-

ματoS.
Miα δrεργαoiα μπoρεi vα θεωρnθεi oαv μiα ακoλouθiα απ6 πρdξεrg πoυ γivo-

ιταr 6ταv εκτελεiταt μiα ακoλoυθiα ειτoλriv (πρ6γραμμα). To καθαρ6 απoτ6λεoμα
αuτcilv ταlv πρdξεcοv εivαt n παρox6 κdπoιαg "λεrτouργiα5 τoυ ouαι6ματo5". Miα
δrεργαoiα μπoρεi vα ouvεπdγεταr τnv εκι6λεon περloo6τερωv τoU εv69 προγρdμ-

ματos. Avιiαιρoφα, dvα πρ6γραμμα ri μια ρouτivα απoτελεi μdρog πoλλcbv oυvf-
θcυ5 δrεργαorcilv.

Η διεργαoiα εivαt μtα ακoλoυθiα εvεργεrcilv και d'ρα ε1vαr δuvαμtκri, εvril τo
πρ6γραμμα εivαι μrα ακoλoυθiα εvιoλιilv καr ouvεπcil5 εivαr αιατlκ6. Tελκd δlερ-

γαoiα εivαr εvα πρ6γραμμα σε εκι6λεσn.

Η κdθε δrεργαoiα αιo LΙNΙX απoτελεiταr απ6 τρiα τμιiματα (δoμ65 δεδoμdvωv):

Π To τμriμα κεψ6voυ (text segment), πou περr6xεr τrg ειτολ65, oε γλcbooα μnxα-
vri5, τoυ πρoγρdμματo5 nou εκτελεf. Tο τμriμα αυτ6 μπoρεf vα εivαr κorv6 γrα
πoλλ65 δrεργαoiεg.

Π To τμr1μα δεδoμεvοlv (data segment), πoυ περr6xεr τι9 αρxrκ6g τrμ€5 το:v μετα-

βλnτcilv. To τμriμα αuτ6 ε(vα αuαιnρd rδrιοτrκ6 γrα κ6θε δrεργαoiα.

Π Tn oιoiβα (stack segment), τnv oπoiα δnμtoυργεi o πuρfrvα5 κατd τn δrdρκεrα
εκτ6λεon5 (run-time) κcu ΠoU XρnσlμoΙΙolεiταl κατd τnv κΜon uπoρoιrιrvciv f
κΜoεαlv τou ouαιtiματo5 (system calls). Eivαr μiα πρooτατεuμdvn περιo1li και

μ6vo τo o6αιnμα μπoρεl vα αvαφερθεi o' αυτιiv, δrατnρεi δε oρroμ6vε5 πλnρo-

φoρiε5 Ylα τnv εκτ6λεon τn5 δrεργαoiα5.

O πuρrivα5, γrα κdθε δrεργαoiα, δεoμε6ει 6vα xιilρo πoυ λ6γεταr u-area (user

area) o oπoioq περι6xεr πΜρoφoρiε5 πou πtθαv6v θα xρεrαoτofv κατd. τnv εκτ6λε-

σn τns διεργαοlα5,, 6πcο5: τρ6xιοv κατdλoγo5 εργαoiα5, περrγραφnτri5 αρxεioυ,
πord εivαr n τρ6xoυoα κΜon (system call) κ.λπ.

or διεργαoiεg oτo UNΙX ακoλoυθo(lv μ(α rεραρxrκ6 δoμ6, 6μoια με αιrι6 τωv
αρxεiιοv. 'oλε5 or δrεργαoiε5 εivαr απ6γovor τn5 διεργαoiαg init (βλ6πε κεφdλαro
4). Μiα δrεργαoiα μπoρεi vα γεw6oεt μiα καrvo6ρια μ6oαr τn5 κλion5 τou ouoι6-

ματo5 fork. T6τε n δrεργαoiα λ6γεταr δrεργαoiα-πατ6ρα9 (parent process) εvιil n
vdα λdγεταr διεργαolα-παrδi (child process). Η δrεργαofα_παrδi κλnρovoμεi Κα1 τα
περιoo6τερα XαραπnρlσΕrκd τng u_area.

Σε κdθε δrεργαoiα αvιtoτorxodv διio μovαδrκoi αρrθμof πoυ λ6γovιαr ταυτ6τn-
τα διεργαoiαg (Process ΙD) καr ταuτ6τnτα τnq δrεργαoiα5-πατ6ρα (Parent
Process-ΙD).

Miα διεργαoiα μπoρεi vα δrαγραφεi εθελoιτrκd μ6oιο τng κλrion5 τou ouoτrlμα-
τog exit, εvιil n δrεργαoiα_πατ6ρα9 μπoρεi vα τnv περιμ6vεt vα τελεlιiloεt μ6oο: τn5
κΜonq wait.


