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ООП (1 семестр). Лабораторна робота №1 

 

Алокатор пам’яті загального призначення (частина 1) 

 

1. Теоретичні відомості 

1.1 Управління пам’яттю  

Частина операційної системи, що відповідає за управління пам’яттю, 

називається модулем управління пам’яттю або менеджером пам’яті (memory 

allocator). Він спостерігає за тим, яка частина пам’яті використовується в 

даний момент, а яка – вільна; при необхідності виділяє пам'ять процесам і по 

їх завершенню звільнює ресурси; управляє обміном даних між оперативною 

пам’яттю та диском,якщо пам'ять занадто мала для того, щоб вмістити всі 

процеси. 

Прийнято виділяти три основних аспекти управління пам’яттю: 

1. Початкове розподілення. У момент початку виконання програми 

кожний блок пам’яті може бути або відведений для деякої цілі, або 

залишитися вільним. Якщо блок спочатку вільний, то його можна 

розподілити динамічно у процесі виконання. Для будь-якої системи 

управління пам'яттю потрібен якийсь метод, що дозволив би системі 

врахувати вільну пам'ять. Необхідні також механізми виділення вільної 

пам'яті, якщо в ній виникає необхідність під час виконання. 

2. Утилізація пам'яті. Пам'ять, яка була розподілена і використовувалася 

протягом якогось часу, а потім стала непотрібною, повинна бути виявлена 

системою управління пам'яттю з метою її повторного використання. 

Утилізація може бути як дуже простою, у випадку переміщення покажчика 

стека, так і складною, у випадку збору сміття. 

3. Ущільнення та повторне використання. Після утилізації пам'ять 

може стати відразу придатною для повторного використання або може 

знадобитися її ущільнення для побудови великих блоків вільної пам'яті з 

маленьких. 



4 

1.2 Управління пам'яттю за допомогою зв'язного списку 

1.2.1 Загальні відомості 

Ідея даного методу стає зрозумілою із самої назви: вся оперативна пам'ять 

представляється менеджером пам'яті у вигляді лінійного зв'язаного списку 

блоків пам'яті - вільних або зайнятих. 

Структура блоку для двохзв'язного списку в загальному випадку має 

такий вид: 

 

Розмір 

попереднього блоку

Розмір даного 

блоку

Прапор 

зайнятості
Область даних

Заголовок

Рис. 1. – Структура загального блоку пам’яті 

Поля «Розмір попереднього блоку» і «Розмір даного блоку» зберігають 

довжину області даних в байтах попереднього і поточного блоків відповідно. 

Це дозволяє для будь-якого обраного елемента у списку визначити зміщення 

попереднього і наступного елементів, а також довжину області даних 

поточного. Розміри даних полів вибираються в залежності від обмежень на 

максимально можливу довжину блоку для даної системи. 

Прапор зайнятості вказує на те, чи вільна дана ділянка пам'яті для 

використання або вона вже зайнята іншим процесом. 

Область даних - поле змінної довжини, безпосередньо містить дані процесу. 

 

1.2.2 Виділення пам'яті 

Процедура виділення пам'яті складається з двох етапів: 

1. Пошук вільного блоку пам'яті необхідного розміру. 

2. Поділ знайденого блоку на два незалежних блоки. 

Перший етап здійснюється по якомусь алгоритму, який вибирається в 

залежності від вимог до системи. Більш докладний опис відомих алгоритмів 

пошуку блоків представлено нижче. 
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Процедура поділу вільного блоку включає в себе наступні кроки: 

1. Зміна заголовка вихідного блоку: установка розміру поточного блоку 

відповідно до переданих параметрів, установка прапора зайнятості в стан 

«зайнятий». 

2. Створення заголовка другого блоку. Початок заголовка розташовується 

безпосередньо після області даних попереднього блоку. 

 

Початковий стан пам'яті: 

n m Не занятий Область пам'яті, вільної для розподілення
 

 

Після успішного запиту на виділення k байт: 

n k Занятий
Область пам'яті, вільної 

для розподілення
k байт k d Не занятий

 

 

Рис. 2. - Схема виділення пам’яті 

 

n - розмір області даних попереднього блоку; 

m - розмір області даних вихідного (вільного) блоку; 

d = m - (k + h), де h - довжина блочного заголовку. 

Розглянемо приклад. Доступна область пам'яті має розмір 2Кб. Отже, 

максимальний розмір блоку становить 2Кб, а значить поля довжини блоків 

будуть складатися з 11 біт. В якості індикатора вільного блоку домовимося 

використовувати нульовий біт. В такому випадку, розмір заголовка блоку 

складе 23 біта. Для зручності збільшимо розмір заголовка до 3-х байт - 24 біт. 

Тоді, повністю вільна пам'ять буде мати наступний вигляд: 

0 4096 0

0    10 11          21 22  23
       32767
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Рисунок 3. – Початковий блок  у пам’яті 

 

Виділимо область пам’яті розміром 16 байт:  

0 4096 0

0                                        2 18 19                                 21           2047

16 1

 

Рис.4. – Стан пам’яті після виділення 16-ти байт 

 

1.2.3 Алгоритм first-fit 

Якщо процеси та вільні ділянки зберігаються в списку, відсортованому за 

адресами, існує кілька алгоритмів для надання пам'яті процесу, 

створюваному заново (або для існуючих процесів, завантажуваних з диска). 

Припустимо, менеджер пам'яті знає, скільки пам'яті потрібно надати. 

Найпростіший алгоритм являє собою вибір першої відповідної ділянки. 

Менеджер пам'яті переглядає список областей до тих пір, поки не знаходить 

достатньо великий вільну ділянку. Потім ця ділянка ділиться на дві частини: 

одна віддається процесу, а інша залишається вільною. Так відбувається 

завжди, крім статистично нереального випадку точного відповідності вільної 

ділянки та процесу. Це швидкий алгоритм, тому що пошук зменшено 

настільки, наскільки можливо. 

Однак, при використанні first-fit з лінійним двонаправленим списком 

виникає специфічна проблема. Якщо кожного разу переглядати список з 

одного і того ж місця, то великі блоки, розташовані ближче до початку, 

будуть частіше видалятися. Відповідно, дрібні блоки будуть мати тенденцію 

накопичуватися на початку списку, що збільшить середній час пошуку. 

Простий спосіб боротьби з цим явищем полягає в тому, щоб переглядати 

список то в одному напрямку, то в іншому. Більш радикальний і ще 

простіший метод полягає в тому, що список робиться кільцевим, і пошук 

кожен починається з того місця, де ми зупинилися минулого разу. У це ж 
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місце додаються звільнені блоки. У результаті список дуже ефективно 

перемішується і ніякого «антисортування» не виникає. 

1.2.4 Алгоритм next-fit 

Алгоритм «наступна придатна ділянка» діє з мінімальними відмінностями 

від правила «перший придатний». Він працює так само, як і перший 

алгоритм, але всякий раз, коли знаходить відповідний вільний фрагмент, він 

запам'ятовує його адресу. І коли алгоритм наступного разу викликається для 

пошуку, він стартує з того самого місця, де зупинився в минулий раз замість 

того, щоб кожен раз починати пошук з початку списку, як це робить 

алгоритм «перший придатний». Моделювання роботи алгоритму, виконане 

Бейсом, показало, що продуктивність схеми «наступний придатний» трохи 

гірша, ніж «перший придатний». 

1.2.5 Алгоритм best-fit 

Інший добре відомий алгоритм називається «самий придатний фрагмент». 

Він виконує пошук за всім списком і вибирає найменший за розміром 

відповідний вільний фрагмент. Замість того щоб ділити велику незайняту 

область, яка може знадобитися пізніше, цей алгоритм намагається знайти 

фрагмент, близько підходить до дійсно необхідним розмірам. У загальному 

випадку best-fit збільшує фрагментацію пам'яті. Дійсно, якщо ми знайшли 

блок з розміром більше заданого, ми повинні відокремити "хвіст" і позначити 

його як новий вільний блок. Зрозуміло, що в разі best-fit середній розмір 

цього хвоста буде маленьким, і ми в результаті отримаємо велику кількість 

дрібних блоків, які неможливо об'єднати, тому що простір між ними зайнято. 

Щоб привести приклад роботи алгоритмів «перший придатний» і «самий 

придатний», знову звернемося до рис. 2. Якщо необхідний блок розміром 2, 

правило «перший придатний» надасть область за адресою 5, а схема «самий 

придатний» розмістить процес у вільному фрагменті за адресою 18. 

Алгоритм «самий придатний» повільніше «першого придатного», тому 

що кожного разу він повинен проводити пошук у всьому списку. Але, що 

трохи дивно, він видає ще більш погані результати, ніж «перший придатний» 
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або «наступний придатний», оскільки прагне заповнити пам'ять дуже 

маленькими, марними вільними областями, тобто фрагментує пам'ять. 

Алгоритм «перший придатний» в середньому створює великі вільні ділянки. 

У ситуаціях, коли ми розміщуємо блоки декількох фіксованих розмірів, 

алгоритми best-fit виявляються краще. Проте бібліотеки розподілу пам'яті 

розраховують на гірший випадок, і в них зазвичай використовуються 

алгоритми first-fit. 

1.2.6 Алгоритм близнюків 

У разі роботи з блоками декількох фіксованих розмірів напрошується таке 

рішення: створити для кожного типорозміру свій список. Це позбавляє 

програміста від необхідності вибирати між first- та best-fit, усуває пошук в 

списках як явище. 

Цікавий варіант цього підходу для випадку, коли різні розміри є 

ступенями числа 2, як 512 байт, 1 Кбайт, 2Кбайта і т.д., називається 

алгоритмом близнят. Він полягає в тому, що ми шукаємо блок необхідного 

розміру у відповідному списку. Якщо цей список порожній, ми беремо 

список блоків вдвічі більшого розміру. Отримавши блок удвічі більшого 

розміру, ми ділимо його навпіл. Непотрібну половину ми поміщаємо у 

відповідний список вільних блоків. Цікаво, що нам абсолютно неважливо, чи 

отримали ми цей блок просто з відповідного списку, або ж діленням навпіл 

вчетверо більшого блоку, і далі по рекурсії. Одна з переваг цього методу 

полягає в простоті об'єднання блоків при їх звільненні. Дійсно, адреса блоку-

близнюка виходить простим інвертуванням відповідного біта в адресі нашого 

блоку. Потрібно тільки перевірити, чи вільний цей близнюк. Якщо він 

вільний, то ми об'єднуємо братів в блок удвічі більшого розміру, і т.д. 

Алгоритм близнюків значно знижує фрагментацію пам'яті і різко 

прискорює пошук блоків. Найбільш важливою перевагою цього підходу є 

те,що навіть у найгіршому випадку час пошуку не перевищує O(log(Smax)-

log(Smin)), де Smin і Smax позначають відповідно мінімальний і максимальний 

розміри використовуваних блоків. Це робить алгоритм близнят важко 
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замінним для ситуацій, коли необхідний гарантований час реакції - 

наприклад, для задач реального часу. Часто цей алгоритм або його варіанти 

використовуються для виділення пам'яті усередині ядра ОС. Наприклад, 

функція kmalloc, використовувана в ядрі ОС Linux, заснована саме на 

алгоритмі близнюків. 

1.2.7 Алгоритм worst-fit 

Намагаючись вирішити проблему поділу пам'яті на області та маленькі 

вільні фрагменти,які практично точно збігаються з процесом, можна 

замислитися про алгоритм «сама невідповідна ділянка». Він завжди вибирає 

найбільшу вільну ділянку, від якого після поділу залишається область 

достатнього розміру і її можна використовувати в подальшому. Однак 

моделювання показало, що це також не дуже хороша ідея. 

Всі чотири алгоритму можна прискорити, якщо підтримувати окремі 

списки для процесів і вільних областей. Тоді пошук проводитиметься тільки 

серед незайнятих фрагментів. Неминуча ціна, яку потрібно заплатити за 

збільшення швидкості при розміщенні процесу в пам'яті, полягає в 

додатковій складності і уповільненні при звільненні областей пам'яті, так як 

фрагмент, що став вільним, необхідно видалити зі списку процесів і вставити 

в список незайнятих ділянок. 

Якщо для процесів і вільних фрагментів підтримуються окремі списки, то 

останній можна відсортувати за розміром, тоді алгоритм «самий придатний» 

працюватиме швидше. Коли він виконує пошук у списку вільних фрагментів 

від самого маленького до найбільшого, то, як тільки знаходить придатну 

незайняту область, алгоритм вже знає, що вона найменша з тих, в яких може 

поміститися завдання, то є найкраща. На відміну від схеми з одним списком, 

подальший пошук не потрібно. Таким чином, якщо список вільних 

фрагментів відсортований за розміром, схеми «перший придатний» і 

«найкращий» однаково швидкі, а алгоритм «наступний придатний» не має 

сенсу. 
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За підтримки окремих списків для процесів і вільних фрагментів можлива 

невелика оптимізація. Замість створення окремого набору структур даних 

для списку вільних ділянок, як це зроблено на рис. 2, в, можна 

використовувати самі вільні області. Перше слово кожного незайнятого 

фрагмента може містити розмір фрагмента, а друге слово може вказувати на 

наступний запис. Вузли списку на рис. 2, в, для яких потрібні три слова і 

один біт (Р / Н), більше не потрібні. 

1.2.8 Алгоритм fast-fit 

Ще один алгоритм розподілу називається «швидкий придатний», він 

підтримує окремі списки для деяких з найбільш часто запитуваних розмірів. 

Наприклад, могла б існувати таблиця з n записами, в якій перший запис 

вказує на початок списку вільних фрагментів розміром 4 Кбайт, другий запис 

є покажчиком на список незайнятих областей розміром 8 Кбайт, третій - 12 

Кбайт і т. д. Вільний фрагмент розміром , скажімо, 21 байт, міг би 

розташовуватися або в списку областей 20 Кбайт або в спеціальному списку 

ділянок додаткових розмірів. При використанні правила «швидкий 

придатний» пошук фрагмента необхідного розміру відбувається надзвичайно 

швидко. Але цей алгоритм має той же самий недолік, що і всі схеми, які 

сортують вільні області за розміром, а саме: якщо процес завершується 

завантажується на диск, пошук його сусідів з метою дізнатися, чи можливо їх 

з'єднання, є дорогою операцією. А якщо не робити злиття областей, пам'ять 

дуже швидко виявиться розбитою на величезне число маленьких вільних 

фрагментів, в які не поміститься жоден процес. 

 

1.2.9 Звільнення пам'яті 

Процедура звільнення блоків пам'яті вимагає об'єднання сусідніх вільних 

блоків. Можливі 4 випадки: 
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До звільнення 

блоку D

Після звільнення 

блоку D

 

 

Рис. 5. - Схема звільнення блоку пам’яті 

При цьому операції з заголовками блоків виконуються в послідовності, 

зворотній тій, що зображена на рис. 2. 

 

1.3 Управління пам'яттю за допомогою роздільних списків 

1.3.1 Загальні відомості 

 

У методі зв'язаного списку значні ресурси витрачаються на поділ і об'єднання 

блоків пам'яті. В якості вирішення цієї проблеми можна розглянути метод 

роздільних списків, який пропонує розділити всю пам'ять на кілька списків, 

кожен з яких буде пов'язувати блоки деякої фіксованої довжини. Це 

дозволить переглядати не всі блоки купи, а лише елементи 1 списку. 

Крім того, заголовок кожного блоку буде мати тільки 1 поле - прапор 

зайнятості. Інші поля стануть марними, так як розмір блоку став фіксованим. 

Розглянемо структуру пам'яті, в якій є 8 розмірів блоків (в байтах): 16, 32, 64, 

256, 1024, 2048. 
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Рис. 6. – Організація пам’яті при використанні розділених списків. 

 

Очевидно, що для перегляду списку певних блоків потрібно до деякого 

початкового зсуву (адреси першого елемента списку) додавати константне 

значення (довжину рядка). Так, для елементів 2-го списку процедура 

перегляду буде виглядати наступним чином: 

aі =(8 + 1) + 3584∙і 

Слід звернути увагу на додавання 1 при обчисленні початкового зсуву: це 

розмір заголовка блоку. 

1.3.2 Виділення блоку пам'яті 

Операція виділення при використанні даної моделі управління пам'яттю 

складається з трьох етапів: 

1. Округлення запитуваного розміру пам'яті А до найближчого 

константного значення С, причому А ≤ С. 

2. Пошук в списку блоків типу С першого вільного блоку. Якщо не 

знайдений, то функція повертає NULL. 

3. Установка прапора зайнятості знайденого блоку в положення 

«зайнято». Функція повертає значення адреси початку області даних блоку. 
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Слід зазначити, що пункт № 2 можна реалізувати дещо інакше: в разі, 

якщо неможливо знайти вільний блок розміром С, то починається перегляд 

списку блоків наступного типу (розміру). Таке рішення, з одного боку, може 

привести до підвищення внутрішньої фрагментації пам'яті. Однак, з іншого 

боку, зробить систему більш надійною і гнучкою. 

1.3.3 Звільнення блоку пам'яті 

При використанні методу розділених списків операція звільнення пам'яті 

є безпечною, так як завжди можна з легкістю перевірити коректність адреси, 

переданої для звільнення. У випадку, якщо покажчик посилається на 

зайнятий блок, то прапор зайнятості позначається як вільний і процедура 

успішно завершується. В іншому випадку нічого не відбувається (або 

виводиться на консоль повідомлення про помилку). 

Розглянемо приклад. Припустимо, для моделі пам'яті, представленої на 

рис. 6, користувач викликав функцію mem_free (((void *) 13762)). 

Визначимо, до якого блоку відноситься адреса 13762: 

Offs = A mod Lрядка = 13762 mod 3584 = 3010 

Row = А \ Lрядка -1 = 13762 \ 3584 – 1= 2 

Очевидно, що це є блоком типу 2048, 2-й елемент списку. Знайдемо 

адреса заголовка для цього блоку: 

Ahead=(8+l)+(l6+l)+(32+l)+(64+1)+(128+l)+(256+l)+(512+ l)+(l024+ 

l)+3584∙2= =9216 

Перевіряємо байт за адресою 9216. Якщо він дорівнює 1, то встановлюємо 

його в 0. Інакше - повідомляємо користувачеві про помилку. 

1.3.4 Удосконалення методу (зв’язні списки) 

Поєднавши всі блоки одного типу (розміру) в зв'язаний список, можна 

прискорити пошук вільного блоку заданого розміру. Для цього перед 

використанням пам'ять слід привести до наступної структури: 
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Рис. 7. – Удосконалення методу 

 

З діаграми видно, що були введені додаткові комірки, що містять 

покажчики на адреси першого в зв'язаному списку вільного заданого типу 

(розміру). Поки блок не зайнятий, в його молодших адресах зберігається 

покажчик на наступний незайнятий блок. Коли ж блок розподіляється під 

деякі дані (а це завжди 1-й елемент у зв'язаному списку), то значення 

покажчика, що зберігається в ньому, зберігається у відповідній клітинці 

адреси першого елемента в списку. 

Також слід зазначити, що необхідність в заголовку блоку відпала. Єдине 

застосування, яке міг би знайти прапор зайнятості для блоку це коректність 

операції звільнення ділянки пам'яті. 

 

.  .  .Список і
 

 

Рис. 8. – Виділення блоку пам’яті у вдосконаленому методі 

 

Звільнення блоку пам'яті виконується в 2 кроки: 

1. Збереження в молодших адресах блоку адреси першого вільного 

елементу списку 

2. Запис на адресу першого вільного елементу списку адреси звільнився 

блоку. 
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2. Завдання на роботу 

2.1 Розробити 

Розробити алокатор загального призначення, який реалізує 3 функції, що 

вирішують завдання менеджера пам'яті. А саме: виділення, звільнення та 

ущільнення пам'яті. Нижче приведено більш докладний опис необхідного 

інтерфейсу: 

• void * mem_alloc (size_t size) - функція повинна виділити блок пам'яті 

заданого розміру в size байт. Якщо блок пам'яті був виділений успішно, то 

повернути адресу початку цього блоку, в іншому випадку повернути NULL. 

• void * mem_realloc (void * addr, size_t size) - функція повинна змінити 

розмір блоку пам'яті з адресою addr до size байт. При цьому вміст (всі або 

частина) старого блоку пам'яті може бути перенесено в інший блок пам'яті. 

Якщо вдалося змінити розмір блоку пам'яті, то функція повинна повернути 

адресу нового блоку пам'яті, інакше повернути NULL, і не зруйнувати старий 

блок пам'яті. Якщо addr дорівнює NULL, то виклик функції аналогічний 

виклику mem_alloc (size). 

• void mem__free (void * addr) - функція повинна звільнити перш 

виділений блок пам'яті. 

 

Кілька зауважень до принципів роботи вище описаних функцій: 

1. Функцію mem_realloc () можна використовувати як для зменшення, так 

і для збільшення розміру блоку. Ця функція може виділити новий блок 

пам'яті за новою адресою, при цьому вміст старого блоку завжди копіюється 

у новий блок (все в разі збільшення або не зміни розміру блоку, або частину 

в разі зменшення розміру). Якщо новий блок успішно виділений, го блок 

пам'яті за старою адресою вважається недійсним. Якщо блок нового розміру 

виділити не вдалося, то повертається NULL, при цьому старий блок пам'яті 

повинен бути доступний для використання. 
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2. Функція mem_free () звільняє виділений блок пам'яті, після виклику цієї 

функції цей блок вважається недійсним і не може використовуватися 

програмою. 

3. Якщо пам'ять виділена функціями mem_alloc () або mem_realloc (), то її 

не можна переносити куди-небудь до виклику mem_free () або mem_realloc (), 

якщо mem_realloc () повернула іншу адресу. 

Вимоги до розроблюваної програми: 

1. Області пам'яті можна виділяти будь-яким доступним способом. 

2. Функції mem_alloc (), mem_realloc () і mem_free () повинні відповідати 

наведеним вище прототипам. 

3. Адреси пам'яті, що повертаються функціями mem_alloc () і mem_realloc 

(), повинні бути вирівняні на границю в 4 байта. 

4. Спробувати зменшити час пошуку вільного блоку пам'яті і час 

звільнення зайнятого блоку. 

5. Спробувати зменшити фрагментацію пам'яті. 

6. Написати функцію mem_dump (), яка повинна виводити на консоль стан 

областей пам'яті. 

2.2 Надати звіт 

Звіт повинен містити: 

1. Опис розробленого алгоритму. 

2. Оцінку часу пошуку вільного блоку пам'яті, оцінку часу звільнення 

зайнятого блоку. 

3. Оцінку витрати пам'яті для зберігання службової інформації. 

4. Опис переваг та недоліків розробленого алокатора. 

5. Лістинг алокатора пам'яті загального призначення. 

6. Приклад роботи алокатора. 

 Електронна версія (мережа КПІ) 

ftp://vt513.comsys.ntu-kpi.kiev.ua/pub/edu/spol/labl-l .doc 

 Література 

1. Bill Blunden. Memory Management: Algorithms and Implementation in 

ftp://vt513.comsys.ntu-kpi.kiev.ua/pub/edu/spol/labl-l
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C/C++. 

2.Эндрю Таненбаум. Современные операционные системы, 2-е издание. 

3. Роберт Седжвик. Фундаментальные алгоритмы на С. 

 

 

ООП (6 семестр). Лабораторна робота №2 

 

Алокатор пам’яті загального призначення (часть 2) 

 

 

Коротка теорія 

У лабораторній роботі № 1 було розглянуто простий метод побудови 

алокатора загального призначення. Розглянемо інший метод вирішення цієї ж 

задачі. Далі описано один з варіантів реалізації. 

Вся віртуальна пам'ять складається зі сторінок. Кожна сторінка може 

знаходитися в оперативній пам'яті або в зовнішньому файлі (розглядаються 

сторінки, до яких було хоча б одне звернення, тобто сторінки для яких були 

виділені ресурси віртуальної пам'яті). При зверненні до сторінки, яка 

знаходиться в зовнішньому файлі, відбувається сторінковий промах і 

операційна система знаходить вільну фізичну сторінку і зчитує в неї вміст із 

зовнішнього файлу. Розмір сторінки звичайно дорівнює від 4 Кбайт до 

декількох Мбайт. Таким чином, якщо в процесі прийняття рішення алокатор 

пам'яті звертається до меншого числа сторінок, тим менше він залишає слід у 

пам'яті, тим він ефективніший. 

Як і в лабораторній роботі № 1 алокатор пам'яті запитує деяку область 

пам'яті в операційної системи. Далі вся ця пам'ять ділиться на сторінки. 

Розмір сторінки не обов'язково повинен збігатися з розміром віртуальної 

сторінки. Наприклад, одна віртуальна може вміщати декілька сторінок 

алокатору. Всі сторінки вирівняні, таким чином при зверненні до даних за 
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будь-якою адресою всередині сторінки ми звертаємося тільки до однієї 

віртуальної сторінки. 

Всі блоки пам'яті діляться на дві групи. У першу групу входять блоки з 

розмірами менше або рівними половині сторінки, у другу всі інші. Блоки 

першої групи діляться на класи. Блоки одного класу мають однаковий розмір. 

Наприклад, цей розмір може бути числом 2x (x ≥ 4). Якщо додаток запрошує 

блок пам'яті деякого розміру меншого або рівного половині сторінки, то 

алокатор призначає цього блоку найближчий за розміром клас. Блоки другої 

групи це блоки розміром в одну або кілька сторінок. Якщо програма запитує 

блок пам'яті деякого розміру більшого ніж половина сторінки, то алокатор 

округлює цей розмір до найближчого цілого числа сторінок. 

Кожна сторінка може знаходитися в одному з трьох станів: сторінка 

вільна, сторінка розділена на блоки одного класу або сторінка зайнята 

багатосторінковим блоком. Алокатор містить список вільних сторінок. Цей 

список можна створити відразу після отримання області пам'яті або в міру 

звільнення зайнятих сторінок. Якщо сторінка розділена на блоки одного 

класу, то в цій сторінці можуть бути тільки блоки цього класу і всі блоки 

мають однаковий розмір. Якщо сторінка зайнята багатосторінковим блоком, 

то після цієї сторінки можуть перебувати нуль або декілька сторінок одного 

блоку пам'яті. 

Для кожної сторінки існує описувач сторінки, який однозначно визначає її 

стан. Місце знаходження описувача можна визначити по вказівнику на 

описувач. Всі вказівники на Описувачі сторінок можна розмістити в  

одномірному масиві (довжина масиву дорівнює числу сторінок у виділеній 

області пам'яті). Для сторінки розділеної на невеликі блоки описувач 

сторінки можна зберігати в самій сторінці. Для сторінки розділеної на великі 

блоки описувач сторінки можна зберігати в блоці меншого розміру (щоб 

отримати цей блок, необхідно рекурсивно викликати алокатор пам'яті). Для 

багатосторінкових блоків Описувачі сторінок не потрібні, всю інформацію 
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про кількість сторінок можна закодувати в покажчиках на Описувачі 

сторінок багатосторінкового блоку. 

Для сторінки розділеної на блоки в описувачі сторінки є вказівник на 

перший вільний блок в сторінці, а також лічильник кількості вільних блоків в 

цій сторінці. Всі вільні блоки в одній сторінці пов'язані в список, поля для 

зв'язування в список знаходяться в самих вільних блоках. При звільненні 

деякого блоку алокатор за адресою блоку вираховує номер його сторінки, за 

номером сторінки визначає вказівник на описувач сторінки, додає звільнений 

блок в список вільних блоків і збільшує лічильник вільних блоків. Якщо всі 

блоки вільні, то ця сторінка звільняється. 

Описувачі сторінок, розділених на блоки одного і того ж класу та у яких є 

хоча б один вільний блок, пов'язані в список. Сторінки, в яких немає вільних 

блоків, до цього списку не входять, але якщо у сторінки з'являється один 

вільний блок, то вона додається до цього списку. В алокаторі пам'яті є масив 

вказівників на ці списки для кожного класу блоків. При запиті на виділення 

пам'яті перевіряється список описувачів сторінок потрібного класу. Якщо цей 

список порожній, то береться порожня сторінка, поділяється на блоки і 

додається в список. Якщо список не порожній, то береться перша в списку 

сторінка і в ній перший вільний блок віддається програмі. 

Облік вільної пам'яті проводиться за допомогою дерева, де ключем є 

розмір вільного простору. Пам'ять для вершин дерева береться в самих 

вільних сторінках, що становлять вільні ділянки пам'яті. 

У наведеному вище алгоритмі масив вказівників на Описувачі сторінок не 

обов’язковий. Для сторінок розділених на невеликі блоки описувач сторінки 

можна розміщувати прямо в сторінці (ознакою того, що описувач сторінки 

знаходиться на початку сторінки, може бути адреса блоку). Для всіх інших 

сторінок Описувачі сторінок можна розміщувати в хеш таблиці, де ключем 

пошуку є адреса сторінки, пам'ять для хеш таблиці можна отримати за 

допомогою рекурсивного виклику алокатора. 
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Завдання на роботу 

 

Розробити алокатор загального призначення, який реалізує 3 функції, що 

вирішують завдання менеджера пам'яті. А саме: виділення, звільнення та 

ущільнення пам'яті. Нижче приведено більш докладний опис необхідного 

інтерфейсу: 

• void * mem_alloc (size_t size) - функція повинна виділити блок пам'яті 

заданого розміру в size байт. Якщо блок пам'яті був виділений успішно, то 

повернути адресу початку цього блоку, в іншому випадку повернути NULL. 

• void * mem_realloc (void * addr, size_t size) - функція повинна змінити 

розмір блоку пам'яті з адресою addr до size байт. При цьому вміст (всі або 

частина) старого блоку пам'яті може бути перенесено в інший блок пам'яті. 

Якщо вдалося змінити розмір блоку пам'яті, то функція повинна повернути 

адресу нового блоку пам'яті, інакше повернути NULL, і не зруйнувати старий 

блок пам'яті. Якщо addr дорівнює NULL, то виклик функції аналогічний 

виклику mem_alloc (size). 

• void mem__free (void * addr) - функція повинна звільнити перш 

виділений блок пам'яті. 

 

Звіт 

Звіт повинен містити: 

1. Опис розробленого алгоритму. 

2. Оцінку часу пошуку вільного блоку пам'яті, оцінку часу звільнення 

зайнятого блоку. 

3. Оцінку витрати пам'яті для зберігання службової інформації. 

4. Опис переваг та недоліків розробленого алокатора. 

5. Лістинг алокатора пам'яті загального призначення. 

6. Приклад роботи алокатора. 

 

Електронна версія (мережа КПІ) 
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ftp://vt513.comsys.ntu-kpi.kiev.ua/pub/edu/spo1/lab1-2.doc 

 

Література 

 

1. Jeff Bonwick. The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory 

Allocator. 

2. Uresh Vahalia. Unix Internals: The New Frontiers. (є переклад на 

російську) 

 

ООП (6 семестр). Лабораторна робота №3 

Дослідження дисциплін обслуговування заявок при обмежених 

ресурсах  

Ефективність роботи обчислювальної системи залежить не тільки від 

власної ефективності алгоритмів обробки інформації і технічних 

характеристик обчислювальної системи, але і від прийнятих в системі правил 

виконання робіт, прийому і обробки запитів користувачів. 

Ефективність методів обслуговування визначається можливістю затримки 

або втрати заявки до обробки, а також часом знаходження заявки в системі. 

Залежно від типу системи управління і диспетчеризації, затримка заявок 

може враховуватися по загальному середньому часу затримки або по 

допустимому часу очікування. 

Під час вивчення дисциплін обслуговування заявок передбачається, що 

процеси введення і обслуговування є незалежними. Заявка, яка поступає в 

систему, починає обслуговуватися негайно, якщо у цей момент ресурс для її 

обслуговування вільний. 

Якщо ресурс зайнятий обслуговуванням попередніх заявок, тоді залежно 

від типу заявки, яка поступила, і прийнятого в системі правила (дисципліни) 

обслуговування, заявка, що тільки що поступила, може чекати свою чергу 

або перервати заявку, яка виконується. У разі переривання заявки 
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передбачається, що вона повертається в чергу, де вона буде чекати 

продовження перерваного обслуговування. Тривалість перебування кожної 

заявки у обчислювальній системі складається з часу очікування заявки і часу 

обслуговування машиною. 

Розподіл заявок між ресурсами, які їх виконують і котрі є в наявності 

носить назву  планування. Одним із методів планування, орієнтованих на 

захоплення ресурсу, є метод черг. Нові заявки знаходяться у вхідній черзі, що  

часто зветься чергою робіт - завдань (job queue) та очікують звільнення 

ресурсу.  

Дисципліна обслуговування - це спосіб визначення того, яка вимога в 

черзі слід обслуговувати наступним. Рішення може грунтуватися на одній з 

наведених нижче характеристик або на їх сукупності:  

1) міра, обумовлена відносним часом надходження розглянутого вимоги у 

чергу;  

2) міра необхідного або отриманого до цих пір часу обслуговування;  

3) функція, що визначає приналежність вимоги до тієї або іншої групи.  

Прикладами дисциплін обслуговування є постійно використовувана модель 

«перший прийшов - перший обслужений» (FCFS-first came-first served), звана 

в російськомовній літературі «дисципліна обслуговування в порядку 

надходження»-ОПП.  

Основні типи дисциплін обслуговування  представленi на рис. 1 

Розрізняють два типи дисциплін обслуговування - без пріоритетні та 

пріоритетні. 

У разі дисциплін без пріоритетів заявки різних типів не мають наперед 

встановлених пріоритетів для обслуговування і вважаються при вході в 

систему рівно пріоритетними. При реалізації пріоритетних дисциплін  

обслуговування окремим задачам надається привілейоване право переходу  в 

стан виконання. Пріоритет присвоєний задачі, може бути величиною 

постійною, або може змінюватись в процесі її розв'язання. У деяких системах 

вводяться класи пріоритетів (частково впорядковані системи пріоритетів). Це 
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як правило робиться за рахунок організації декількох черг для кожного класу. 

Ресурс буде представлений в першу чергу тим заявкам, котрі знаходяться в 

черзі (класі) з найбільш високим пріоритетом.  

Рис 1. 

Витісняючи  та  не витісняючи  алгоритми диспетчеризації.  



24 

Диспетчеризація без перерозподілу процесорного часу в час виконування 

заявки  це є не витісняюча багатозадачність  - це такий спосіб 

диспетчеризації  при якому активний процес виконується до тих пір поки він 

сам не віддасть управління диспетчеру задач для вибору із черги іншого 

готового до виконання процесу. При не витісняючий багатозначності 

механізм розподілу процесорного часу розподілений між системою та 

прикладними програмами. Дисципліна SJB ( Shortest Job First ) відноситься 

до не витісняючих. 

Диспетчеризація з перерозподілом процесорного часу між задачами є 

витісняючою багатозадачністю. Це такий спосіб при якому рішення про 

переключення процесору з виконання одного процесу на виконання іншого 

приймається диспетчером задач, а не активною задачею. При витісняючий 

багато задачності  механізм диспетчеризації задач цілком зосереджений в 

операційній системі і програміст може писати своє програмне забезпечення 

не турбуючись про те, як воно буде виконуватись разом  з іншими задачами. 

При цьому ОС виконує наступні функції: визначає момент зняття з 

виконання  поточної задачі, зберігає її контекст; вибирає з черги готових 

задач наступну і запускає її на виконання наперед завантаживши її контекст. 

Дисципліну RR та інші дисципліни обслуговування побудовані на її основі 

відносять до витісняючих. 

КРИТЕРІЇ ПЛАНУВАННЯ. 

 Для порівняння алгоритмів планування використовуються наступні 

критерії: 

1 використання CPU (Central Processing Unit utilization). 

Використання CPU теоретично  може знаходитися в межах від 0 до 

100%. В реальних системах використання CPU коливається в межах 

40% для легко завантаженого CPU, 90% для важко завантаженого 

CPU. 

2 пропускна здатність CPU (throughput). Пропускна 

здатність CPU може  вимірюватися кількістю заявок, котрі 
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виконуються  за одиницю часу. 

3 час повернення (turnaround time) для деяких процесів 

важливим критерієм  є повний час виконання, тобто існує інтервал 

від моменту появи процесу у вхідній черзі до моменту його 

завершення. Цей час зветься часом повернення і включає час 

очікування у вхідній черзі, час очікування в черзі готових процесів, 

час очікування в чергах до апаратури, час виконання в процесорі та 

час вводу-виводу. 

4 час очікування (waiting time). Під часом очікування 

мається на увазі сумарний час знаходження заявки в черзі до 

ресурсу. 

ДИСЦИПЛІНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК. 

1. Лінійні дисципліни обслуговування 

 У випадку дисциплін без приоритетів заявки різних типів не мають 

супроводжуючих пріоритетів для обслуговування та вважається, що вони 

мають рівний пріоритет при вході у систему. Ці правила дотримуються тоді, 

коли заявки для обслуговування обираються відповідно до: 

 порядку надходження (першою в отриманні обслуговування буде 

та заявка, яка прийшла першою, FIFO — First Input First Output, рис 3.) 

 порядку, інверсному порядку надходження (першою отримує 

обслуговування заявка, яка прийшла останньою, LIFO — Last Input 

First Output, рис 4.) 

 заявки для обслуговування обираються з черги випадково. 

 Ці три дисципліни без пріоритетів характеризуються однаковим часом 

очікування для всіх заявок. Але дисципліна FIFO мінімізує дисперсію 

очікування, тому ця дисципліна є більш  кращою та переважною серед усіх 

інших дисциплін. 

 Алгоритм FIFO 

Алгоритм обслуговування черг Firstin, Firstout (FIFO), також званий First 

Come First   Served є найпростішим.  
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     FIFO є найбільш простою стратегією планування процесів і полягає в 

тому, що  ресурс передається тому процесу, котрий раніше всіх інших 

звернувся до нього. Коли процес потрапляє в чергу готових процесів, process 

control block приєднується до хвоста черги. Середній час очікування для 

стратегії FIFO є часто досить великим і залежить від порядку надходження 

процесів в чергу готових процесів.   

Приклад № 1 

 Нехай три процеси потрапляють в чергу одночасно в момент 0 и  мають  

наступні значення часу послідовного обслуговування  в CPU.варіант 1: 

П1(24 мс) 

П2(3 мс) 

П3(3 мс) 

варіант 2: 

П2(3 мс) 

П3(3 мс) 

П1(24 мс)  

На малюнку наведені діаграми Ганта виконування черги готових процесів 

(WTn- час очікування) 

варіант 1: 

П1 П2 П3 Середній 

час 

очікуванн

я 

WT1=0 мс WT2=24 

мс 

WT3=27 

мс 

WT=17 мс 

 

варіант 2: 

П2 П3 П1 Середній час 

очікування 

WT2=0 мс WT3=3 мс WT1=6 мс WT=3 мс 
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   Стратегії FIFO притаманний так званий “ефект конвою”. В тому 

випадку, коли в комп'ютері є один великий процес та декілька малих, то всі 

процеси збираються на початку черги готових процесів, а згодом в черзі до 

обладнання. Таким чином, “ефект конвою” призводить до зниження 

пропускної здатності  як процесору, так і периферійного пристрою. 

      Дисципліна обслуговування FIFO з пріоритетами без витіснення 

припускає, що кожна заявка має свій пріоритет. Заявки з однаковими 

пріоритетами групуються в чергу типу FIFO. Спочатку обслуговується черга 

з вищим пріоритетом. Заявка, що потрапила в процесор не може бути 

витіснена з нього поки не завершиться її обслуговування. 

    Алгоритм LIFO є обслуговуванням в зворотному напрямку. 

Особливості організації алгоритму FIFO: Реалізація стратегії, за якої 

завдання закінчуються в порядку надходження. Дві черги готових процесів: 

одна - для процесів, які вже виконувалися, інша - для тих, хто прийшов. 

Рис.2.   а) Схема линейной дисциплины обслуживания;  

б) Граф состояний процесса в системе с линейной дисциплиной 

обслуживания 

 

Ожидание 

1 – очередь из уже исполнявшихся процессов 

2 – очередь из вновь пришедших процессов 

Завершение/ошибка 
ПРОЦЕССОР 

(исполнение процесса) Блокирование 

1 

2 

а) 

Выполнение 

Ожидание Готов 

б) 
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2. Циклічні дисципліни обслуговування 

 З циклічних дисциплін обслуговування у системах з розподіленим 

часом найбільш практичне застосування мають: 

 циклічний алгоритм обслуговування однією чергою (RR -  Round 

Robin, рис 5.); 

 багатопріоритетний циклічний алгоритм обслуговування (Fbn - 

Foregraund-Backgraund, рис. 7); 

 багатопріоритетний циклічний алгоритм обслуговування — 

алгоритм Корбато (рис. 8); 

 змішаний алгоритм. 

 Циклічний алгоритм обслуговування 

 У випадку циклічного алгоритму планування (RR) заявки отримують 

обслуговування центральним процесором згідно їх надходженню та 

протягом визначеного кванту часу. Якщо обслуговування завершується 

протягом цього кванту, тоді заявка, що отримала обслуговування, покидає 

ресурс і на обслуговування надходить заявка, яка слідує за нею в черзі; у 

протилежному випадку заявка, яка не була до кінця обслуговувана, 

розміщується у кінці черги і повинна чекати наступний квант часу для 

отримання остаточного обслуговування. 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 У цьому режимі важливим є обрання величини кванту часу Т. Якщо Т 

має велике значення, тоді алгоритм наближається до алгоритму FIFO. Зі 

скороченням Т зменшується також час обслуговування коротких заявок, але 

коли величина кванту мала, час перемикання процесора на іншу заявку буде 

більшим, ніж час обслуговування. Тому необхідно обирати Т ні занадто 

великим, ні занадто малим. Для систем, де передбачається велика кількість 

користувачів, зменшення кількості заявок може спричинити значну затримку 

в сатисфакції заявок. Цього можна уникнути за допомогою двох методам. 

 Перший з них полягає у виборі постійної величини часу циклу, тобто 

часу очікування для обслуговування заявки користувача з моменту її 

надходження. Величина Т залежить від кількості заявок у черзі; чим більшим 

буде кількість заявок у черзі, тим меншою буде величина Т. 

 

 

Рис. 5 

 Другий використовується, коли значне зменшення часу Т є небажаним. 

Для цього визначається мінімальна величина Т, і, якщо нові заявки 
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потребують менший квант, ніж встановлений ліміт, вони не вміщуються у 

чергу до тих пір, поки будь-яка з заявой у черзі не буде повністю 

обслугована. 

 Особливості організації: Заснована на квантуванні. Процес може бути 

витіснений по закінченню кванта, якщо він до цього часу не закінчився. Він 

ставиться в кінець черги поряд з надійшли процесами. Черга готових 

процесів одна - для вже виконувалися і для новоприбулих. З черги завжди 

 

Зміна виконуємого процесу може відбутися в наступних випадках: 

 процес закінчив своє виконання або відбулася помилка 

 процес перейшов у стан очікування. 

 закінчився квант часу, що був відведений процесу 

Рис.6.   а) Схема циклической дисциплины обслуживания;  

б) граф состояний процесса в системе с циклической дисциплиной 

обслуживания 

 Багатопріоритетні циклічні алгоритми 

 Багатопріоритетний циклічний алгоритм, на відміну від попереднього 

(RR), використовує N черг. Для всіх черг установлюються пріоритети, перша 

має найбільший. Усередині черги заявки мають рівний пріоритет. 

 Нова заявка поміщається у чергу з найвищим пріоритетом. Якщо при 

завершенні кванта обслуговування заявки ресурсом не було завершено, тоді 

ПРОЦЕССОР 
(исполнение процесса) 

Ожидание 

Завершение/ошибка 
Блокирование 

квант 

а

) 

б) 

) 
Выполнение 

Ожидание Готов 
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вона переміщується у кінець черги з меньшим пріоритетом, ніж попередня. 

Заявки у останній черзі оброблюються без переривання обслуговування. 

 Цей алгоритм є спрощеним випадком алгоритму Корбато.  

 Алгоритм Корбато 

 Вважається, що тривалість виконання програми приблизно 

пропорційна її довжині. Принаймні, від довжини програми прямо залежить 

час, що витрачається на передачу програми між ОЗУ і зовнішнім ЗУ при її 

активізації. 

 Визначення номера черги, в яку поступає програма при первинному 

завантаженні, здійснюється по алгоритму планування Корбато: програма 

відразу поступає в чергу i = [log2 ([lp/ltk] + 1)], де lp - довжина програми в 

байтах; ltk — кількість байт, які можуть бути передані між ОЗУ і зовнішньою 

пам'яттю за час tk. [ ] означає цілу частину числа. 

 

Рис. 7.  FBn 

 Заявці, що надійшла на обслуговування з черги, з номером N 

призначається квант обслуговування довжиною 2n *q i, у випадку, коли вона 

не отримує повне обслуговування, вона надходить до черги n + 1. Якщо 

протягом часу обслуговування програми у черзі з номером N з'являється 

програма у черзі N' < N, тоді її обслуговування переривається, вона 

повертається на початок черги з номером N, починається обслуговування 

програми у черзі N'. 
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 У циклічних алгоритмах приймається до уваги користь “коротких” 

програм, що помітно впливає на зменшення величини обміну інформацією 

між основною і допоміжною пам'яттю. 

 Ця дисципліна дозволяє скоротити кількість системних перемикань за 

рахунок того, що програмам , що вимагають більшого часу рішення, 

надаватимуться чималі кванти часу вже при першому занятті ними ресурсу.  

 

Рис. 8.  Алгоритм Корбато 

 Змішаний алгоритм обслуговування 

 Змішаний алгоритм обслуговування представляє собою комбінацію 

простого та багатоприоритетного алгоритмів. Цей алгоритм 

використовується у системі розподіленого часу ЕОМ AN/FSO-32 фірми IBM 

та був розроблений як результат експериментальних досліджень. 

 З програм, які знаходяться в системі, організовані 3 черги. Програми, 

які введені в систему, розміщуються в першій черзі, де вони мають право на 

три цикли обслуговування, кожен по 600 мс, відповідно до циклічного 

алгоритму обслуговування. Програми, які вимагають більше часу 

обслуговування, переміщуються в другу чергу, де кожна з них отримує 

обслуговування протягом циклу з шести квантів, кожен з яких 600 мс. Якщо 

обслуговування ще не закінчене, вони переміщаються в третю чергу. 

 У цій черзі програма згідно з циклічим алгоритмом отримує 

обслуговування до кінця і може отримати до 20 квантів по 600 мс кожен раз. 

Після закінчення кожного кванта обслуговування в чергах 2 і 3 може 

перериватися, якщо протягом цього часу з'являється програма в черзі 1. 
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Послідовність в обслуговуванні черг встановлюється відповідно до 

циклічного багатопріоритетного алгоритму. 

3. Дисципліни пріоритетного обслуговування 

 Реальні властивості функціонування обчислювальних систем в різних 

завданнях можуть відрізнятися своєю відносною важливістю і тривалістю 

виконання. Ці обставини змушують розробляти алгоритми різних дисциплін 

обслуговування, які присвоюють пріоритет завданням більшої важливості до 

вступу їх в систему. Відповідно до принципів призначення пріоритетів та їх 

обробки, розрізняють дисципліни з фіксованими і динамічними 

пріоритетами. 

 Більш загальні — це дисципліни з відносно фіксованими пріоритетами 

для різноманітних потоків заявок. Особливістю, яка відрізняє цю дисципліну, 

є те, що поява заявки з більш високим пріоритетом не викликає переривання 

обслуговування заявок з меншим пріоритетом. 

 В алгоритмах з відносними пріоритетами обслуговування кожної нової 

заявки може початися, як тільки припиниться обслуговування попередньої 

заявки, не дивлячись на те, що вона має більш низький пріоритет. Як 

результат зазначеного обмеження, час очікування в черзі для заявок з 

великим пріоритетом може виявитися дуже великим. 

 Зменшення часу очікування заявок з великим пріоритетом можна 

досягти введенням, так званих, абсолютних пріоритетів обслуговування. 

Обслуговування заявок з низьким пріоритетом переривається кожен раз, коли 

в системі з'являється заявка з більш високим пріоритетом. Заявки з 

однаковим пріоритетом отримують обслуговування відповідно до порядку їх 

появи в системі. Час очікування в черзі заявок з низьким пріоритетом, при 

наявності переривання, залежить також від методу відновлення перерваного 

обслуговування. 

 Дисципліни бувають з відновленням кванта обслуговування і з втратою 

перерваного кванта обслуговування. У разі використання алгоритмів 

обслуговування з абсолютними пріоритетами виникає проблема визначення 
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доцільності переривання заявок з низькими пріоритетами заявками з 

високими абсолютними пріоритетами. Щоб оцінити ефективність 

використання абсолютних пріоритетів необхідно визначити загальні втрати, з 

урахуванням системи штрафів за очікування заявок кожного пріоритету. 

Система повинна оцінити втрати часу на переривання та відновлення заявки 

з низьким пріоритетами час, необхідний на її дообслуговування. 

 Згадані труднощі зумовлюють необхідність шукати деяку проміжну 

дисципліну серед абсолютних і відносних пріоритетів - адаптивне 

обслуговування. У разі цієї дисципліни обслуговування визначається 

доцільність переривання обслуговування заявок з низьким пріоритетом, коли 

з'являються заявки з високим пріоритетом. Якщо заявка отримала необхідне 

обслуговування майже повністю, тоді виявляється доцільним не переривати 

її і завершити обслуговування 

 Критерій необхідності припинення обслуговування заявок з низьким 

пріоритетом може бути представлений наступним співвідношенням: 

                                        TI 

                           TJI      aJ    

                                          aI  

Де:  

 TJI  - час, необхідний для припинення обслуговування заявки j у 

той момент, коли з'являється заявка з більш високим пріоритетом і; 

 aJ, aI  - штраф для кожної одиниці часу очікування заявок i, j; 

 TI  - час обслуговування заявки і. 

Дисципліна обслуговування з відносними пріоритетами 

 Особливості організації: Дисципліна обслуговування, заснована на 

пріоритетах. Процес не може бути витіснений іншими завданнями. Черга 

готових процесів одна. Процес завжди ставиться в кінець черги. На 

виконання з черги вибирається процес з найбільшим пріоритетом. 

Зміна виконуємого завдання відбувається в наступних випадках: 

 процес завершено або сталася помилка; 
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 процес перейшов у стан очікування. 

Рис.9. а) Схема дисципліни обслуговування з відносними пріоритетами; 

 б) Граф станів процесу в системі з дисципліною обслуговування з 

відносними пріоритетами  

Дисципліна обслуговування з абсолютними пріоритетами 

 Особливості організації: Дисципліна обслуговування, заснована на 

пріоритетах. Процес може бути витіснений процесом з великим пріоритетом. 

Процеси ставляться в кінець єдиною черги. З черги вибирається процес з 

максимальним пріоритетом 

Зміна виконуємого завдання відбувається в наступних випадках: 

 процес завершений або відбулася помилка; 

 процес перейшов у стан очікування; 

 у черзі з'явився процес з більшим пріоритетом. 
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Рис.10. а) Схема дисципліни обслуговування з абсолютними 

пріоритетами; 

 б) Граф станів процесу в системі з дисципліною обслуговування з 

абсолютними пріоритетами 

Дисципліна адаптивного обслуговування 

 Особливості організації: Одночасне використання і пріоритету, і 

кванта. Алгоритм заснований на квантуванні, але величина кванта залежить 

від пріоритету: чим вище пріоритет, тим більший проміжок часу процес 

може займати процесор. Вибір з черги може здійснюватися по першому 

елементу або відповідно до пріоритетом. 

Рис.11.а) Схема дисципліни адаптивного обслуговування; 

 б) Граф станів процесу в системі з дисципліною адаптивного 

обслуговування 

Завершение/ошибк

а ПРОЦЕССОР 
(исполнение 

процесса) 

max pr / 1й из 

очереди 

Ожидан

ие 

Блокирование 

Квант 

Выполнен

Ожидание Готов 

а

) 

б

) 

а) 

Завершение/ошибка 
ПРОЦЕССОР 

(исполнение процесса) 

max pr  

Ожидание 

Блокирование 

Появление в 
очереди 
большего pr 

Выполнение 

Ожидание Готов 

б) 



37 

4. Дисципліни з динамічними пріоритетами 

 Дисципліни обслуговування з фіксованими пріоритетами передбачають 

незмінність пріоритетів заявок протягом часу очікування та їх обробки 

системою. 

 Так як відносна важливість заявок може змінюватися в залежності від 

часу очікування обслуговування і зміни часу обслуговування, з'являється 

необхідність мати такі дисципліни з пріоритетами в обслуговуванні, де 

пріоритет заявок залежить від реального часу обслуговування або від 

тривалості очікування заявки в пам'яті машини. 

 В описі алгоритму обслуговування в ряді випадків доцільно 

використовувати поєднання декількох дисциплін обслуговування, які 

призводять до раціонального компромісу серед достоїнств і недоліків для 

створення кожної з них. 

 Проаналізуємо зміну часу очікування в черзі в залежності від 

використання різних дисциплін обслуговування заявок. Зіставляючи час 

очікування заявок різних пріоритетів, можна показати, що введення 

відносних пріоритетів має як результат зменшення часу очікування заявок з 

високим пріоритетом і збільшення часу очікування заявок з низьким 

пріоритетом в порівнянні з обслуговуванням без пріоритетів (FIFO). Це 

представлено на рис. 4.10, де крива OP відповідає дисципліні з відносними 

пріоритетами. 

 Результат використання пріоритетних дисциплін обслуговування 

представлений на рис. 4.13, де OP є кривої відносного пріоритету; PA - крива 

абсолютного пріоритету. Привласнюючи заявці абсолютний пріоритет, ми 

отримуємо зменшення часу очікування заявок з високими пріоритетами, але 

одночасно збільшення часу очікування заявок з низькими пріоритетами. 

 У деяких системах необхідно здійснювати суворі обмеження в часі 

очікування деяких заявок, фактично необхідно присвоювати зазначеним 

заявками абсолютні пріоритети. Як результат, часи очікування таких заявок, 

які мають низькі пріоритети, можуть виявитися високими. Для здійснення 
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обмежень всіх типів заявок можна разом з абсолютними пріоритетами 

привласнювати деяким заявками відносні пріоритети, а решта обслуговувати 

без пріоритетів. Така дисципліна обслуговування називається змішана. 

Наприклад, в систему надходить М типів заявок. Якщо заявки типу 0-М 

мають безпріорітетное обслуговування (FIFO), середній час очікування 

деяких заявок може виявитися неприпустимо велика (рис. 4.12., 4.13.). 

 

                         Рис. 12                                               Рис. 13 

 

 

Рис. 14 

 Якщо заявки отримують обслуговування з відносними пріоритетами 

(крива ОР), тоді для заявок типу 1, .., M1 ситуація поліпшується, але час 

очікування заявок з низькими пріоритетами перевищить допустимі значення. 

 Якщо заявки типу 1, .., М1 отримують обслуговування дисципліною з 

відносним пріоритетом і заявки M1 +1 .. M отримують обслуговування без 

пріоритету (FIFO), тоді середній час очікування, відповідне кривої SМ, може 

відповідати даним обмеженням (рис. 4.14). Інші випадки використання 

змішаних дисциплін обслуговування показані на рис. 4.15 і 4.16. 
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Рис. 15                              Рис. 16 

Дисципліна обслуговування з пріоритетом, що залежить від часу 

обслуговування 

 Особливості організації Дисципліна обслуговування, заснована на 

абсолютних пріоритетах. Під час виконання процесу його пріоритет 

зменшується з кожним тиком або квантом. Якщо пріоритет процесу стає 

менше пріоритету процесу стоїть в черзі готових, процес буде витіснений з 

виконання. Це дозволяє зменшити дискримінацію процесів, що виникає при 

використанні дисциплін обслуговування з абсолютними пріоритетами. 

 Зміна виконуємого завдання відбувається в наступних випадках: 

 процес завершений або відбулася помилка; 

 процес перейшов у стан очікування; 

 пріоритет завдання стає меншим, ніж у очікуємого у черзі 

готових завдання з найбільшим пріоритетом; 

 у чергу надійшов процес з більшим пріоритетом. 

 

 

а) 

ПРОЦЕССОР 
(исполнение процесса, 
pr процесса меньше с 

каждым тиком) 

max pr 

Завершение/ошибка 

Ожидание 

Блокирование 

Появление  
в очереди 
большего pr 

Выполнение 

Ожидание Готов 

б) 
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Рис.8. а) Схема дисципліни обслуговування з пріоритетами, залежними 

від часу виконання; 

 б) Граф станів процесу в системі з дисципліною обслуговування з 

пріоритетами, залежними від часу виконання 

Дисципліна  обслуговування з пріоритетом, що залежить від часу 

очікування у черзі готових процесів 

 Особливості організації: Дисципліна обслуговування, заснована на 

абсолютних пріоритетах. У міру очікування в черзі готових, пріоритет 

процесу збільшується з кожним тиком або квантом. Якщо пріоритет 

виконується процесу стає менше пріоритету процесу стоїть в черзі готових 

(незалежно від того, новий це процес або давно стоїть), процес буде 

витіснений з виконання. Це дозволяє виключити дискримінацію процесів, що 

виникає при використанні дисциплін обслуговування з абсолютними 

пріоритетами і дисциплін обслуговування з пріоритетами, залежними від 

часу виконання. 

Зміна виконуємого завдання відбувається в наступних випадках: 

 процес завершений або відбулася помилка; 

 процес перейшов у стан очікування; 

 пріоритет виконуємого завдання стає меншим, ніж у тієї заявки, що 

очікує у черзі готових з найбільшим пріоритетом; 

 у чергу надійшов процес з більшим пріоритетом. 

 

а) 

Выполнение 

Ожидание Готов 

б) 

Завершение/ошибка 

Ожидани

е 

Блокирование 

Появление  
в очереди 
большего pr 

max pr 
pr 

pr процесса больше  
с каждым тиком) 

 

ПРОЦЕССОР 
(исполнение процесса) 
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Рис.9. а) Схема дисципліни обслуговування з пріоритетами, залежними 

від часу очікування; 

 б) Граф станів процесу в системі з дисципліною обслуговування з 

пріоритетами, залежними від часу очікування 

1. Варіанти 

 

Варіант вибирається за  двома останніми номерами залікової книжки по 

mod 11 + 1 

 

1. Алгоритм FIFO (First  Input- First Output) 

2. Алгоритм LIFO 

3. Алгоритм випадкового вибору заявок усередині черги 

4. Aлгоритм RR (Round Robin)  

5. Aлгоритм Fbn (Foregraund -Backgraund)  

6. Змішаний алгоритм 

7. Алгоритм Корбато 

8. Алгоритм обслуговування з відносним пріоритетом 

9. Алгоритм обслуговування з абсолютним пріоритетом 

10. Алгоритм адаптивного обслуговування 

11. Алгоритм з залежністю приоритету від часу очікування 

12. Алгоритм з залежністю приоритету від часу обслуговування 

 

* У всіх варіантах кількість черг  та кількість пріоритетів задаються 

параметрами. 

 

1 Звіт повинен мати: 

 

1 Опис роботи дисципліни обслуговування. 

 

2 Лістинг основної частини програми. 
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3 Пояснення  форм графіків.  

 

4 Переваги та недоліки досліджуваної дисципліни обслуговування. 

 

Електронна версія (мережа КПІ) 

 

ftp://vt513.comsys.ntu-kpi.kiev.ua/pub/edu/spo1/spo1-3.doc 

 

 

ООП (6 семестр). Лабораторна робота №1-4 

Дослідження принципів проектування та роботи динамічного та 

статичного планування 

   Всі задачі планування і диспетчеризації, що вирішуються на різних стадіях 

організації і управління обчислювальним процесом в обчислювальній системі, 

можна розділити на наступні категорії: 

*  динамічне планування; 

*  статичне планування; 

*  балансове планування; 

*  планування в реальному часі.   

    Під динамічним плануванням розуміється вирішення задачі розподілу робіт 

(складання розкладу), готових для виконання в просторових або просторово-

часових координатах під час виконання прикладних програм і на тому ж 

устаткуванні. При динамічному плануванні основною вимогою, що пред'являється 

до планувальників, є мінімізація часу рішення самої задачі планування, оскільки ці 

витрати є непродуктивними витратами машинного часу і ресурсів ВС, що 

впливають на ефективність використання ВС. Вказане тимчасове обмеження 

визначає принципи і алгоритми роботи динамічних планувальників.        

    Під статичним плануванням розуміють складання розкладу завантаження 

процесорів однорідної або неоднорідної обчислювальної системи взаємозв'язаними 

роботами, що описуються орієнтованим, ациклічним графом й вирішувані до 
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виконання самого обчислювального процесу. При цьому можливе їх виконання на 

іншому устаткуванні і в інший час. Статичний планувальник має повну 

інформацію про сукупність обчислювальних робіт, ресурси, їх взаємозв'язок, 

взаємодію, а також їх кількісні та якісні характеристики. 

   При статичному плануванні вирішуються дві основні задачі:  

1. Пошук мінімальної кількості процесорів, необхідних для вирішення комплексу 

інформаційно і по управлінню взаємозв'язаних завдань за час, заданий, що не 

перевищує, або критичний. 

2. Пошук плану вирішення заданого комплексу інформаційно і по управлінню  

взаємозв'язаних завдань на заданій кількості процесорів за мінімальний час. 

   Ці задачі в дискретній математиці відносяться до класу NP-повних і 

називаються "Багатопроцесорний розклад". При знятті обмежень на кількість 

процесорів, а також при двох процесорах, завдання має точне рішення за 

поліноміальний час. Складність завдань планування ще більш збільшується у разі 

неоднорідного обчислювального середовища, а також у тому випадку, якщо на 

систему планування накладаються обмеження за кількістю процесорів, часу 

виконання і часу, що витрачається на обмін інформацією між окремими 

підзадачами. 

 Рішення задачі балансового планування характерне для розподілених систем 

обробки інформації. Дуже часто, при рішенні задач статичного і динамічного 

планування одночасно, вирішується завдання балансного планування. Основними 

показниками ефективності управління розподіленими системами є: рівномірність 

завантаження устаткування, пропускна спроможність системи, середній час 

обслуговування. Ці показники і визначають сукупність завдань, що вирішуються 

при балансовому управлінні і диспетчеризації процесів. При цьому слід 

враховувати, що розподілена обчислювальна система неоднорідна як по своїй 

структурі, так і по сукупності ресурсів, що надаються завданням, які поступають на 

вхід системи. При балансовому плануванні слід виділити наступні основні 

завдання: 

 Початкове, базове визначення обчислювального вузла, призначеного для 

обслуговування процесів, що поступили на обробку. Це завдання визначення 

адреси ресурсу для виконання заявки. 
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 Перерозподіл завдань при погіршенні макро-характеристик ефективності 

системи в процесі обслуговування. Це завдання динамічної реконфігурації процесів 

- обчислення нової адреси виконання завдання. 

 Вирівнювання навантаження або рішення задачі розподілу і перерозподілу 

завдань з погляду оптимізації пропускної спроможності ВС. 

 Забезпечення відновлення і перерозподілу завдань при виході з ладу 

ресурсів. 

Всі чотири завдання слід віднести до завдань динамічного планування і 

складність їх рішення визначається прийнятою в системі стратегією 

централізованого або децентралізованого управління. 

    Планування в реальному часі характеризується вирішенням наступної задачі - 

визначенням плану вирішення сукупності завдань із заданим часом виконання і 

обмеженнями за часом виходів завдань з системи. Система планування повинна 

виконувати вимогу по мінімізації сумарного часу відхилень реальних виходів 

завдань з системи (виконання термінів рішень) від початкових тимчасових 

обмежень (системі планування повідомляється час надходження завдання в 

систему, час рішення і крайній час виходу з системи) при повному дотриманні 

порядку проходження робіт. Задача відноситься до класу NP-повних. 

    Загальна постановка завдання динамічного планування в неоднорідній 

обчислювальній системі 

    Обчислювальна система складається з N різних ресурсів. На момент 

виконання процедур планування t, в системі є R незалежних завдань. Кожне 

призначення завдання на ресурс повинне враховувати час виконання Te завдання і 

продуктивність процесора Tc. Потрібно скласти розклад виконання цих завдань на 

наявних ресурсах так, щоб воно було оптимальним, де критерій оптимізації може 

бути один або декілька: мінімальний час чистого виконання завдань (Scheduling 

Length) наявними ресурсами, мінімальна сума часу комунікації, максимальне 

використання ресурсів. Щоб розробити стратегію планування для даної моделі, 

треба точно визначити 2 ключових властивості системи: тип (або ступінь) 

неоднорідності і динамічність (або реконфігуруємість) системи. Розглянемо їх 

вплив на вимоги до диспетчера, що реалізовує функції планування.  

   Поняття "неоднорідність" системи можна розглядати для трьох випадків:  
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 У напівнеоднорідній  системі, коли або завдання, або ресурси є однорідними 

або неоднорідними. 

 У неоднорідній системі і завдання, і ресурси є неоднорідними, і будь-яке 

призначення завдання-ресурс завжди є можливим (лише мають різні значення Te і 

Tc). 

 У строго неоднорідній системі має місце поняття сумісності ресурса-

завдання, при цьому деякі призначення ресурса-завдання можуть бути 

неможливими. 

     Вирішення задачі призначення для зваженого графа G можна привести до 

вирішення задачі призначення для не зваженого графа G' отриманого з графа G 

зняттям вагів всіх дуг  

 

                                                            (Мал. 1.) 

     Завдання призначення для даного випадку приводиться до рішення задачі 

пошуку максимального паросполучення для зваженого або незваженого 

дводольного графа. 

Елементи теорії швидкого пошуку розподілу робіт по ресурсах 

Теоретичні передумови виділення обов'язкових призначень 

    Аналіз властивостей не зваженого дводольного графа при рішенні задачі 

пошуку максимального паросполучення, дозволяють сформулювати наступну 

теорему. 

Теорема 1: 

Якщо в матриці RJ[i,j], i=1..N, j=1..N графа G=(VR,VJ,E), де VR={1,2...N}, 

VJ={1,2...N} існує рішення. А потужністю n=N і існують такі вершини (p,q) що : 
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                 RJ[p,q]=1, 

                 RJ[p,j]=0   j{1..,N}\q   і/або 

                 RJ[i,q]=0   i{1..,N}\p. 

Тоді ця пара (p,q) завжди бере участь в рішенні A (p,q) A. 

(Іншими словами, якщо для не зваженого дводольного графа існує довершене 

паросполучення й в графі є вершина із ступенем один, то ребро, інцидентне цій 

вершині, і вершини, інцидентні цьому ребру обов'язково входять в довершене 

паросполучення) 

Висновок 1. 

   Якщо існує рішення A*, то завдання призначення можна розділити на дві 

частини: у першій частині беруть участь тільки обов'язкові призначення (p,q), в 

другій частині — призначення, що залишилися, з нової матриці зв'язності MC*, яка 

може бути отримана після видалення рядків і стовпців, відповідних обов'язковим 

призначенням, визначеним по Теоремі 1. 

Теорема 1* 

 Будь-яка з вершин не зваженого дводольного графа, що має ступінь рівну 

одиниці, завжди бере участь в одному з варіантів максимального паросполучення. 

Теорема 2. 

Якщо в матриці RJ[i,j], i=1..N, j=1..N, FA (віяло) і: 

 FA={(R1,q), (R2,q),..., (Rf,q)}, Rk{1,..,N}, 2 f N, де  RJ[Rk,q]=1 для k=1..f і 

RJ[Rk,Jk]=0,   Jk
 {1,..,N}\q        (2.7)     або 

 FA={(p,J1), (p,J2),..., (p,Jf)}, Jk{1,..,N}, 2 f N, де RJ[p,Jk]=1 для k=1..f і 

RJ[Rk,Jk]=0,   Rk {1,..,N}\ p      (2.8), 

тоді будь-яка з вершин FA входить в один з варіантів максимального 

паросполучення, завдання призначення не має повного рішення і потужність 

максимального паросполучення M<N-f+1. 

Висновок  2 
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Розмірність рішення задачі пошуку максимального паросполучення може бути 

зменшена на кількість пар вершин, визначених по Теоремах 1 і 1* і пошук 

паросполучення повинен вестися з нового суграфа 

Висновок 2* 

Розмірність рішення задачі пошуку максимального паросполучення повинна 

бути зменшена на кількість вершин, що входять у віяло, а пошук паросполучення  

повинен вестися з нового суграфа. 

Висновок 3 

  Суміжні ребра, інцидентні вершинам, визначеним по Теоремах 1,2, повинні 

бути видалені з подальшого розгляду, а початковий граф зредукований і 

перетворений в новий суграф. 

    Теоретичні передумови виділення конфліктних призначень 

   Аналіз властивостей дводольного графа показує, що разом з обов'язковими 

призначеннями в ньому можна виділити "конфліктні", попадання яких в 

розв’язання (базовий або початковий варіант розв’язку робиться випадковим 

чином) неминуче призводить до появи вільних вершин (що не ввійшли  до 

розв’язку), а значить і до додаткових кроків при формуванні остаточного розв’язку. 

    Локалізація конфліктних призначень реалізується на основі еквівалентного 

перетворення початкового графа, яке є ізоморфним перетворенням, що полягає в 

цільовій перестановці рядків і стовпців матриці зв'язності. При розробці алгоритму 

враховувалися наступні, такі, що не вимагають доказів, очевидні твердження. 

Твердження 1 

   Оскільки кожен рядок МС є віддзеркаленням можливого розподілу заявок на 

ресурси, то зміна місцями двох рядків МС із запам'ятовуванням нового 

розташування заявок не впливає на якісну характеристику МС і початкового графа. 

Твердження 2 

  Оскільки кожен стовпець МС є віддзеркаленням претендування заявок на 

захоплення даного ресурсу, то зміна місцями двох стовпців МС із 

запам'ятовуванням нового розташування ресурсів не впливає на якісну 

характеристику МС і  початкового графа. 

Теорема 3 



48 

   Якщо після еквівалентного перетворення МС вдається отримати терм-ранг МС 

рівний рангу МС, то всі заявки мають місця призначення, відповідні "1" головної 

діагоналі і: знайдене повне сполучення, отриманий один з варіантів рішення задачі 

призначення заявок по ресурсах 

Теорема 4. 

   Якщо в матриці  MС[i,j], i=1..N, j=1..N можна виділити підматрицю MM[k,l], 

k=1..T, l=(N-S+1)..N, де S+T>N и MM= ( — нульова матриця), тоді завдання 

призначення не має повного рішення (Мал. 2.) 

                                                            S 

 

                                           

                                                                                 конфліктна зона 

 

Мал.2a Результуюча             Мал. 2б      Матриця після             Мал. 2в. Матриця   

 матриця зв'язності                                   перетворення               після корекції 

Teoрема 5. 

Якщо в матриці  RJ[i,j], i=1..N, j=1..N, можна виділити підматрицю MN[k,l], 

k=1..T, l=(N-S+1)..N, де S+T=N і MN=, тоді для Ri{1,..,(N-S)}, Jj{(T+1),..,N}: 

(Ri , Jj)A. Всі (Ri , Jj)A   

 

  Teoрема 6 

Якщо в матриці MT[i,j], i=1..N, j=1..N, можна виділити декілька підматриць, що 

задовольняють Теоремі 5, то всі відповідні симетричні їм, щодо головної діагоналі, 

підматриці є "конфліктними" і повинні бути онулені (мал. 3.а-д). 

На мал. 3.г показаний початковий граф, а на мал. 3.д — граф після перетворення 

і корекції. 

6 1 1 1 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 0 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 

2 1 1 0 1 1 1 

4 1 1 0 1 1 1 

 3 5 1 4 2 6 

1 1 0 1 0 1 0 

2 0 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 0 1 0 

4 0 1 1 1 1 1 

5 1 0 1 0 1 0 

6 1 0 1 0 1 0 

 1 2 3 4 5 6 

1 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 

1 1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 

 

 

T 
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Мал.3.a Початкова                          Мал. 3.б Матриця після     Мал. 3.в Матриця                                                                             

матриця зв'язності                                    перетворення                   після корекції  

 

Для вирішення завдання розподілу завдань по ресурсах в неоднорідній 

обчислювальній системі можна використовувати угорський алгоритм пошуку 

максимального паросполучення з використанням теорем 1-5 .    

   Угорський метод. 

Завдання планування зводиться до пошуку максимального паросполучення в 

зваженому дводольному графі, треба знайти максимальне  паросполучення, щоб 

сума призначень була  мінімальна. Угорський алгоритм складається  з наступних 

кроків: 

1) У кожному стовпці матриці знаходимо мінімальний елемент і віднімаємо від 

кожного елемента цього стовпця. 

2) У кожному рядку матриці знаходимо мінімальний елемент і віднімаємо від 

кожного елемента стовпця. 

3) У кожному рядку і стовпці повинен виявитися як мінімум один «0». З цієї 

матриці забираємо все «0» і замінюємо на «1». 

4) Знаходимо максимальне паросполучення. Якщо ми отримаємо досконалий 

варіант, то перенесемо його на першу матрицю, отримаємо мінімальну суму і 

перейдемо на пункт 16 алгоритму). Якщо ні, виконуємо наступний пункт. 

5) На цій матриці відзначаємо нулі, які увійшли до розв’язку з шагу 4 і ті, які не 

ввійшли (закреслюємо). Відзначаємо рядки, у яких є закреслювані «0». 

6) Відмічаємо ті стовпці, в яких є закреслювані нулі відзначених рядків. 

7) Відмічаємо рядок, що містить відзначений «0», який містить рядок, 

відзначений в попередньому кроці. 

. 1 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 

6 1 1 1 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 0 0 0 

3 1 1 1 1 0 0 

2 1 0 1 1 1 1 

4 1 1 0 1 1 1 

 3 1 5 4 2 6 

1 1 0 1 0 1 0 

2 0 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 1 1 0 

4 1 1 1 1 0 1 

5 1 0 1 0 1 0 

6 1 0 1 0 1 0 

 1 2 3 4 5 6 
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8) Відмічаємо стовпець, в якому є закреслюваний «0», який містить рядок, 

відзначений в попередньому кроці. 

9) Відмічаємо пунктиром помічені стовпці і непомічені рядки. 

10) Виписуємо елементи, через які проходять пунктирні лінії і серед них 

шукаємо мінімальний елемент. 

11) Віднімаємо цей мінімальний елемент від тих стовпців матриці через які не 

проходять пунктирні лінії. 

12) Додаємо цей елемент до тих рядків, через які проходять пунктирні лінії. 

13) Об’єднувані одиниці переносимо на початкову матрицю. 

14)      Переходимо к пункту 4  

15)      Кінець розв’язку. 

 

   Динамічний розподіл робіт по ресурсах неоднорідній обчислювальної 

системі з урахуванням обмежень систем реального часу 

Постановка задачі.     

На вхід СРОД поступає безліч робіт. Кожна робота характеризується трьома 

тимчасовими параметрами: 

  — час надходження i-ой вхідної роботи у ОС 

 — час виходу i-ой роботи зі ОС 

 — час виконання i-ой роботи у відносних одиницях на обчислювальному вузлі 

СРОД, що має максимальну продуктивність 

ВС має безліч ресурсів. Кожен ресурс характеризується продуктивністю  Rj . 

Для кожної i-ой роботи можна визначити час рішення i-ой задачі на j-ом ресурсі у 

відносних одиницях. 

Для цього визначимо Rmax як Rmax = max{R1..,Rn}. Визначемо відносну 

продуктивність кожного обчислювального вузла  Rj  по відношенню до Rmax. Для 

цього обчислюваний Zj=
max

j

R

R
, j=1..n. 

Маючи відносну продуктивність кожного вузла, можна визначити відношення 

робота-ресурс з урахуванням часу виконання роботи і продуктивності кожного ВУ. 
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Для цього сформуємо матрицю зв'язності (МС), де кожен елемент визначає 

відносний час виконання кожної i-ой роботи на j-ом ресурсі з урахуванням його 

продуктивності MC[i,j]= j

i

ðoá

Z

T
. 

З огляду на те, що 1Zj>0,  то відносний час виконання кожної роботи на 

ресурсах визначатиметься значенням MC[i,j]. У зв'язку з тим, що завдання, що 

виконується в реальному часі, повинне завершитися до заданого
i

âèõT , то необхідно 

обчислитиt 
i,r з виразу : 

j]MC[i,TT i

âõ

i

âèõ

ji,

t  . 

Так як (
i

âõ

i

âèõ TT  )>0, а (
i

âõ

i

âèõ TT  )>MC[i,j]>(
i

âõ

i

âèõ TT  ), то      t
i, j

 може 

приймати позитивні і негативні значення. Позитивні значення  t
i, j

 означають, що 

робота i, призначена на ресурс j, буде завершена на якийсь час  t
i, j

 до 

призначеного терміну, а негативні значення означають, що вихід заявки з системи 

відбудеться пізніше призначеного терміну на якийсь час  t
i, j

(мал. 5.36). 

При обчислені   t
i, j

 слід враховувати, що на момент планування (Тплан) всі 

заявки мають один і той же базовий час початку планування незалежно від часу 

приходу заявок в систему. Окрім цього слід враховувати і час роботи 

планувальника, тобто час планування . 

 Тому можна прийняти план’

i

вх TT  +.  

Для обліку системи штрафів S t

i

 необхідно все  t
i, j

<0  помножити на 

відповідні значення  S t

i

 для всіх j ресурсів. В результаті виконаних дій 

отримуємо початкову матрицю (Мал. 3) 

 Р  Е  С  У  Р  С  И 

Р 

А 

Б 

О 

Т 

 1 2 3 4 5 6 

1 1 3 -2 -3 4 5 

2 -2 0 -5 -6 -4 -2 

3 3 6 1 7 9 1 

4 1 -3 -4 -5 -1 -1 
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Ы 5 -1 4 -4 1 -5 -1 

6 8 1 2 4 3 2 

Мал. 4   Початкова матриця 

 Відповідно до вимог режиму реального часу значення t
i j

z

n
,




1

 повинно бути 

більше або рівне 0. При неможливості отримання варіанту розподілу з виконанням 

вимоги за часом виходу для всіх заявок і при включенні в розподіл призначень з 

 t
i, j

<0  їх сума повинна бути мінімальною. 

     У такій постановці рішення задачі призначення i-ой роботи на j-ий ресурс 

зводиться до завдання пошуку максимального паросполучення в зваженому 

дводольному графові і зважається Угорським методом або алгоритмом 

направленого пошуку. Слід зазначити, що виконання пошуку варіанту розподілу 

виконується для неоднорідної обчислювальної системи (ступінь неоднорідності не 

нижче 0.7) і пошук рішення виконується в розрідженій бінарній матриці зв'язності. 

    Для формування плану розподілу завдань по процесорах, відповідно до вимог 

Угорського алгоритму і обмеженням, що накладаються нашою постановкою 

завдання, потрібно сформувати початкову (результатну) зону пошуку. Для цього 

виконаємо наступні дії. З огляду на те, що позитивні значення елементів матриці  

 t
i, j   відповідають призначенням, які можуть бути, безумовно, включені в 

розв’язання, (будь-яке призначення, відповідне координаті i, j, яке не суперечить 

умовам тимчасових обмежень), то всім позитивним елементам привласнюємо 

значення 0, а негативним елементам поміняємо знак на позитивний Позначимо 

символом    ті призначення, які є конфліктні (мал. 5). В результаті отримуємо 

нову матрицю  t
i, j

(0).  
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Мал. 5.  Проміжна матриця                      Мал. 6.  Початкова матриця пошуку 

після фільтрації  призначень.                            для пошуку паросполучення 

   Знаходження зони оптимального пошуку рішення по заданому графу: 

Розглянемо на прикладі. 

 

Ткр=12 (терези вершин критичного шляху: 3+4+3+2=12); 

ТMAX   =32 (терези всіх вершин графа); 

NLOW = | Тмах/Ткр | =32/12=3; 

NHIGH= 6 (максимальна ширина ярусу графа); 

ТMIN   = 9 (терези пересилок в критичному шляху: 4+2+3=9); 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 
 


 

0 
 

2 2 0 2 
 

4 2 

3 
 

0 
 

0 0 
 

4 
 

2 0 4 0 
 

5 1 
 


 

0 5 1 

6 0 0 
 

0 0 0 
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 3  3  
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 2  1 
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 1  2  
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5 
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3 3 

2 
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3 

4 
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 1 2 3 4 5 6 

1 1 3    4  

 -2 0 -5   -4 -2 

3   6   7 9  

4   -3 -4 -5 -1   

5 -1     1 -5 -1 

6 8 1   4 3 2 

 



54 

ТMAX =51 (терези всіх пересилок в графі); 

NMAX  =15   (кількість всіх вершин в графі). 

 Операція «занулення»: 

 

 

 

Алгоритм занулення: 

1. Занулюємо  головний критичний шлях. 

 

2 
 3  

1 
 2  1 
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 1  2  
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2. Шукаємо наступний критичний шлях, в частині графа, що залишилася, і 

занулюємо його. 

3. Операції пошуку і занулення продовжуємо до тих пір, поки не занулюватиме 

останній критичний шлях. 

За наявності двох і більше рівносильних критичних шляхів, що виходять з однієї 

вершини, вибір робимо довільно. 

У результаті одержуємо: 

 

 

 

 

 

 

У результаті одержуємо: 

 3  

1 
 2 

 1  2 
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 3  
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 1 

1 
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Ткр=8 (сума терезів пересилок критичного шляху: 4+2+2=8); 

ТMAX = 27 (сума терезів всіх пересилок графа). 
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      Не виключне планування 

 Суть планування, що не виключає, полягає в наступному. 

Треба знайти такі призначення, без яких не обійтися – тобто ті, які претендують 

на один єдиний ресурс. 

Потрібно знайти в матриці призначення такий рядок, який містить тільки одну 

одиницю, по цьому осередку виконати призначення, а матрицю редукувати. 

Таке ж припущення можна висунути відносно ресурсу – якщо на ресурс 

претендує одна задача – то обов'язково її треба призначити на нього. Це пошук 

одиниці в стовпці, після чого таке ж призначення. 

Бувають такі випадки, коли матриця не редукується до кінця – немає таких 

строк/стовпців, в яких тільки по одній одиниці – отже, виконаємо призначення 

випадковим чином – особливо на результат воно не вплине, після чого редукуємо 

матрицю. 

 

   Завдання на роботу 

 

Написати програму, яка реалізує один з алгоритмів динамічного або статичного 

планування згідно варіанту. 

Варіанти 

Варіант вибирається по номеру залікової книжки: останнi_двi_цифи mod 13 + 1 

1. Визначити вірогідність появи обов'язкових призначень при зміні 

заповненості матриці "1" зв'язності від 1% до 100% для заданої розмірності від 10 

до 30 з кроком 5. 

2. Скласти програму реалізації угорського методу для неоднорідної 

обчислювальної системи. 

3. Визначити вірогідність появи конфліктних призначень при зміні 

заповненості матриці "1" зв'язності від 1% до 100% для заданої розмірності від 10 

до 30 з кроком 5. 

4. Скласти модель просторового планувальника на виключному принципі 

планування (досліджувати середній час очікування заявок). 

5. Скласти модель просторового планувальника на невиключному принципі 

планування (досліджувати середній час очікування заявок). 



58 

6. Реалізувати модель просторового планувальника на основі алгоритму 

перетворення матриці зв'язності з вибудовуванням "1" по головній діагоналі. 

7. Скласти програму реалізації угорського методу для неоднорідної 

обчислювальної системи з обмеженнями реального часу. 

8. Скласти програму побудови базового розв’язку для зваженого ациклічного 

графа (з пересилками). Визначити час рішення. 

9. Визначити тимчасову складність алгоритму виділення всіх критичних 

вершин для заданого зваженого ациклічного графа (число вершин не менше 30). 

10. Скласти програму виділення вершин, які мають ознаку явної транзитності 

(число вершин не менше 30). 

11. Скласти програму виділення вершин мають ознаку не явної транзитності. 

(число вершин не менше 30). 

12. Скласти програму визначення (локалізації) зони пошуку розв’язку для графа 

з пересилками (число вершин не менше 30). 

13. Скласти програму розподілу задач по процесорах з віяловим розподілом від 

найширшого ярусу (число вершин не менше 30). 

 

Звіт повинен мати: 

 

1. Теоретичні відомості і опис алгоритму. 

2. Визначення часової складності  алгоритму 

3. Лістинг основної частини програми. 

 


