.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

درس ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم ۹۹-۰۰
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﺪرس
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻬﺪی ﺧﺮازی
دوم  -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﻣﺎنﺑﻨﺪی
زﻣﺎنﺑﻨﺪی
ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۵۹ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺪس ،ﺣﺴﯿﻦ ذاﮐﺮیﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪزاده ،ارﺷﯿﺎ
ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ﮔﺮوﺳﯽ و ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺪوار

اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از

 CS162در ﺑﻬﺎر  ۲۰۲۰در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ دو

 ۰ﺳﺮآﻏﺎز
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﻮاﻻت آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ دوم اﺳﺖ .ﻫﺪف
از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﻣﺎنﺑﻨﺪی  ، ۱ﻋﺪاﻟﺖ  ۲در زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،ﺑﻬﺮهوری  ۳و ﺗﺎﺧﯿﺮ  ۴در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ  ۵ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی زﻣﺎنﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و درک ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪی  IPythonﮐﻪ در ﻣﺨﺰن  handoutsﻗﺮار دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﮔﺰارش ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮد،
دﻓﺘﺮﭼﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ  PDFﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ  IPythonﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارش را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ

۱
۱.۱

آزﻣﺎﯾﺶ  :۱ﭘﯿﺎدهﺳﺎزیﮐﺮدن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز زﻣﺎنﺑﻨﺪی

در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﻏﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪ را در دﻓﺘﺮﭼﻪی  IPythonﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
 CPU logرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
)آ( زﻣﺎنﺑﻨﺪ  SRTFرا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎس ﺷﺪن ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺗﺴﺎوی را ﺑﺎ  FIFOزﻣﺎنﺑﻨﺪی
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  ۲ ۶واﺣﺪ اﺳﺖ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪﺗﺎن را روی  workload3ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ وﺟﻮد دارد،
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ .آﻣﺎدهﺳﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرهی  ۲۱دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ب( زﻣﺎنﺑﻨﺪ  MLFQرا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎنﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎ دو ﺻﻒ دارد .ﯾﮏ ﺻﻒ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﺻﻒ ﺑﺮای اﻣﻮری ﮐﻪ ﭘﺮدازش زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻒﻫﺎ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺑﺘﯽ ۷
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﺑﺘﺪا ،ﻫﻤﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺻﻒ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ را در ﺻﻒ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ۲ ،واﺣﺪ و
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ را در ﺻﻒ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۴ ،واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و زﻣﺎنﺑﻨﺪﺗﺎن را روی  workload3اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن را
ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ .آﻣﺎدهﺳﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرهی  ۲۷دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲.۱

آزﻣﺎﯾﺶ  :۲ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺮهوری  ۱۰۰درﺻﺪ!

دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  Biرا ﺑﺮای ﭘﺮدازﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه  ۸را ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  Mدر
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ، B0 ،در ﻟﺤﻈﻪی  t = 0ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮای  ، i ≥ 1ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ  ArrivalT ime(Bi ) = ArrivalT ime(Bi−1 ) + Xiاﺳﺖ و  Xiﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ) (i.i.d.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  λﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
)آ( اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
)ب( ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای  λﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ورود دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Mﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
Scheduling
Fairness
Utilization
Latency
)Response (Time
quantum
Round Robin
CPU Burst

۲

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ دو

)ج( ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای  λﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۰٪ﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را در دﻓﺘﺮﭼﻪی  IPythonآﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺪاری را ﺑﺮای
 Mﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻧﺮخ ورود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن  (λرا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .از اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻘﺪار آن را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ )ب( ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذات ﺗﺼﺎدﻓﯽ زﻣﺎن ورود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺮخ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی را ﺑﺮای  λاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺴﻤﺖ )ب( ﺑﻪ
ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)د( ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  λرا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهوری  CPUرخ ﻣﯽدﻫﺪ؟ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار
ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ آن ،ﻧﺮخ ورود و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی آن ،ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
)ه( ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  λرا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎن ورود
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ( ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ آن ،ﻧﺮخ ورود و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی آن،
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪی  ۹زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻢ
ﺻﺪک ۹۵ ۱۰ام زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را.
)و( آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ زﻣﺎنﺑﻨﺪ ﺧﺎص ،ﺑﺮ روی ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺴﻤﺖ )ه( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؟ )راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  SRTFﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎوی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد و روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪی
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ(.
)ز( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ زﯾﺎدی در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ دارد.

۳.۱

آزﻣﺎﯾﺶ  :۳رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Sو  Tرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ -اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ دورهی ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻣﻌﯿﻦ -ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪهاش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﭘﺮدازﻧﺪه
را در اﺧﺘﯿﺎر زﻣﺎنﺑﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺑﺎزهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورودی/ﺧﺮوﺟﯽ  ۱۱ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن  Siو  Tiرا ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ iام ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Sو  Tﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ  Siو  (Tiﻫﻤﮕﯽ  i.i.d.ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻬﻨﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ درس ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  Sو  Tرا ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ  Sو  Tﻫﺮ دو دارای ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،او ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻣﺎنﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﻢ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،او از ﯾﮏ زﻣﺎنﺑﻨﺪ
ﺳﺎدهی  FCFSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)آ( ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻃﻮل ﺻﻒ در زﻣﺎنﺑﻨﺪ  ، FCFSﻫﯿﭻﮔﺎه از  ۲ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
)ب( ﻣﻘﺪار ]  Pr[S1 < T1را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
)ج( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  Sﺑﺮای  mﺑﺎر از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و  mﻋﺪد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﻪی ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی  ، ۱۲ﻧﺸﺎن
∑
 ، CPUTime(S) = mﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ و آن را ﺑﺮ
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ i=1 Si ،S
ﺣﺴﺐ ]  Var(Si ) ، E[Siو َ mﭘﺮﻣﺎﯾﺶ  ۱۳ﮐﻨﯿﺪ.
)د( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﯾﺎدی اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﻀﯿﻪی ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(.
ﻣﻘﺪار ])  Pr[α ∗ CPUTime(S) < CPUTime(Tرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯽ از  αﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،از ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺴﻤﺖ )ج(
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ، Φﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
Median
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ دو

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ )د( ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ -ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ! -را ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺎن
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺑﻪ ازای  ، α = 1.05ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Tﺑﺎ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۵٪ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Sاز ﭘﺮدازﻧﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
√

ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ،در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ) Var(Si
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

= ]  . E[Siاﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﻓﺮﺿﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ازای

ً
)ه( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰاری دﻟﺨﻮاه )ﻣﺜﻼ  ، Python ، WolframAlpha ، Mapleﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎب ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و  ،(...اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ازای ، m = 100ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰٪ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮی ،از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ )  Tﺑﯿﺸﺘﺮ از  Sو ﯾﺎ  Sﺑﯿﺸﺘﺮ از  (Tرا ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﻪ ازای  m = 10000ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻨﺪ  FCFSدرﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﻬﻨﺎم در ﻣﻮرد
ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﺎن ِ
ِ
)و( ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در دﻓﺘﺮﭼﻪی  IPythonاﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ )ه( ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻮهی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﻧﻤﻮداری ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺪ
ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎزداراﻧﻪ  ۱۴ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
)ز( )ﮐﻨﺞﮐﺎوی اﺧﺘﯿﺎری( اﮔﺮ ﺑﻬﻨﺎم از ﯾﮏ زﻣﺎن ِ
ِ
ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد؟ در ﻣﻮرد ﺧﻮﺑﯽ)ﻫﺎ( و ﺑﺪی)ﻫﺎی( اﯾﻦ روش ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

14) Preemptive Round Robin

۴

