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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε 
άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που 
υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, 
η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

Άδειες Χρήσης 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο 
τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 
 

Χρηματοδότηση 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

program/module computeprint; 
 const 
  max = ...;  {μέγιστο μήκος εξόδου} 
  outrdy = ...; {έξοδος έτοιμη} 
 type 
  text = array [l..max] of char; 
 Var 
  data: text; 
  numberof: integer; 
 
 procedure compute(var comdata: text; var count: integer); 
  ... 

Προγραμματιζόμενη Ε/Ε (1) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

procedure print(outdata: text; outcount: integer); 
 Var 
  outindex : integer; 
 begin 
  outindex := 1; 
  while outcount>0 do 
   begin 
    while ioport_status<>outrdy do {keeptesting}; 
    ioport_dataout := outdata[outindex]; 
    outindex := outindex + 1; 
    outcount := outcount -1 
   end {while} 
  end; {print} 

Προγραμματιζόμενη Ε/Ε (2) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

begin {computeprint} 
 initialize_hardware; 
 while true do  {για πάντα} 
  begin 
   compute(data, numberof); 
   print(data, numberof) 
  end {while} 
 end {computeprint} 
 

Προγραμματιζόμενη Ε/Ε (3) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

program/module interruptCP; 
 const 
  max = ...;  {μέγιστο μήκος εξόδου} 
 type 
  text = array [l..max] of char; 
 var 
  datal, data2 : text; {απομονωτές δεδομένων} 
  outdone: boolean;  {σημαία: τελείωσε η εκτύπωση} 
  
procedure compute(var comdata: text; var count: integer); 
  ... 
 

Προγραμματισμός με διακοπές (1) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

procedure start_output(outdata: text; outcount: integer); 
 var 
  outindex: integer; 
 process print; 
  begin 
   while true do 
    begin 
     {await_printer_interrupt} 
     save_context; 
     ioport_dataout := outdata[outindex]; 
     outindex := outindex + 1; 
     outcount := outcount - 1; 
     if outcount = 0 
      then 
       begin 
        disable_interrupts; 
        outdone := true 
       end; 
     restore_context 
    end {while} 
   end; {print} 
  begin {start_output} 
   outindex := 1; 
   outdone := false; 
   enable_interrupts 
  end; {start_output} 
 

Προγραμματισμός με διακοπές (2) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

begin {interruptCP} 
 disable_interrupts; 
 initialize_hardware; 
 connect_interrupt_vector(print); 
 compute(datal, numl);     {υπολογισμόςl} 
 start_output(datal, numl);    {ξεκινά εκτύπωσηl, και} 
 compute(data2, num2);     {ταυτόχρονα υπολογισμός2} 
 while not outdone do {keeptesting}; {περίμενε μέχρι να τυπωθεί το 1} 
 start_output(data2, num2);    {ξεκινά εκτύπωση2, και} 
 compute(datal, numl);     {ταυτόχρονα υπολογισμός3} 
 while not outdone do {keeptesting}; {περίμενε μέχρι να τυπωθεί το 2} 
 start_output(datal, numl);    {ξεκινά εκτύπωση3, και} 
 compute(data2, numl);     {ταυτόχρονα υπολογισμός4} 
 ... 
end {interruptCP} 

Προγραμματισμός με διακοπές (3) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

program/module concurrent I/O;  
 
 const  
  max = 80;     {μέγιστο μήκος εισόδου} 
  line_end = return;  {χαρακτήρας τερματισμού γραμμής} 
 type 
  text = array [1..max] of char; 
 var 
  indata, outdata, save_data: text; {data buffers} 
  indone, outdone: boolean;    {flags τερματισμού} 
  inindex, incount, outindex, outcount, save_count: integer; 
 
procedure process_data; 

Συγχρονική Ε/Ε (1) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

procedure start_input; 
 
 process keyboard; 
  begin 
   while true do 
    begin 
     {await_kbd_interrupt} 
     save_context; 
     kbd_status := ioport_status; 
     kbd_data := ioport_datain;  {επιβεβαίωση διακοπής} 
     if kbd status = OK 
      then      {λήψη χωρίς σφάλματα} 
       begin 
        indata[inindex] := kbd_data; 
        inindex := inindex + 1; 
        incount:= incount + 1; 
        if kbd data = line_end 
         then   {η γραμμή εισόδου συμπληρώθηκε} 
          begin 
           ioport_command := kbd_interrupts_disable; 
           indone := true 
          end; 
       end; 
      else handle_error(kbd_status);  {σφάλμα στη λήψη} 
     restore_context; 
    end {while} 
  end; {keyboard} 

Συγχρονική Ε/Ε (2) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

begin {start_input} 
 indone := false; 
 inindex := 1; 
 incount:= 0; 
 ioport_command := kbd_interrupts_enable 
end; {start_input} 

Συγχρονική Ε/Ε (3) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

procedure start_output; 
 
 process display; 
  begin 
   while true do 
    begin 
     {await_dsp_interrupt} 
     save_context; 
     ioport_dataout := outdata[outindex]; 
     outindex:= outindex + 1; 
     outcount := outcount - 1; 
     if outcount = 0 
      then    {η γραμμή τυπώθηκε} 
       begin 
        ioport_command := dsp _interrupts_disable; 
        outdone := true 
       end; {if} 
     restore context 
    end; {while} 
  end; {display} 
 
 begin {start_output} 
  outdone := false; 
  outindex := 1; 
  outcount := save_count; 
  ioport_command := dsp _interrupts_enable 
 end; {start_output} 

Συγχρονική Ε/Ε (4) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

{MAIN - version 1}  
begin {concurrent I/O} 
 ioport_command := kbd_and_dsp_interrupts_disable; 
 initialize_hardware; 
 connect_interrupt_vectors(kbd, dsp); 
 while true do          {για πάντα} 
  begin 
   start_input;        {ενεργοποίηση εισόδου (x)} 
   while not indone do {keeptesting}; {αναμονή τερματισμού} 
   copy(indata, outdata); 
   save_count := incount; 
   process_data;        {επεξεργασία εισόδου (x)} 
   start_output;        {προβολή εισόδου (x)} 
   while not outdone do {keeptesting}; 
  end; {while}  
end; {concurrent I/O, version 1} 

Συγχρονική Ε/Ε (5) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Διάγραμμα χρονισμού (1) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

{MAIN - version 2}  
begin {concurrent I/O} 
 ioport_command := kbd_and_dsp_interrupts_disable; 
 initialize_hardware; 
 connect_interrupt_vectors(kbd, dsp); 
 while true do 
  begin 
   start_input;       {ενεργοποίηση εισόδου (x)} 
   while not indone do {keeptesting};{αναμονή τερματισμού} 
   copy(indata, outdata); 
   save_count := in count; 
   start_output;       {προβολή εισόδου (x), και} 
   process_data;       {ταυτόχρονη επεξεργασία της} 
   while not outdone do {keeptesting}; 
  end; {while} 
end; {concurrent I/O, version 2} 

Συγχρονική Ε/Ε (6) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Διάγραμμα χρονισμού (2) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

{MAIN - version 3} 
begin {concurrent I/O} 
 ioport_command := kbd_and_dsp_interrupts_disable; 
 initialize_hardware; 
 connect_interrupt_vectors(kbd, dsp); 
 outdone := true; 
 start_input;         {ενεργοποίηση εισόδου (1)} 
 while true do 
  begin 
   while not indone do {keeptesting};{αναμονή εισόδου (x)} 
   copy(indata, save_data);   {αποθήκευση εισόδου (x)} 
   save_count := incount; 
   start_input;       {ενεργοποίηση εισόδου (x+1)} 
   while not outdone do {keeptesting};{αναμονή εξόδου (x-1)} 
   copy(save_data, outdata);   {είσοδος (x) στην έξοδο} 
   start_output;       {προβολή εισόδου (x), και} 
   process_data       {ταυτόχρονη επεξεργασία της} 
  end; {while} 
end; {concurrent I/O, version 3} 

Συγχρονική Ε/Ε (7) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Διάγραμμα χρονισμού (3) 
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Λειτουργικά Συστήματα 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Τέλος Ενότητας 
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