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AAllgg__OOSS  
  

e-Learning Application: http://career.teimes.gr/alg/ 

 
 
Η συµπεριφορά των Αλγορίθµων αντικατάστασης σελίδας, OPTIMAL, FIFO, 

LRU, CLOCK, για µία προκαθορισµένη στοιχειοσειρά διευθύνσεων σελίδων. 
 

OOPPTTIIMMAALL  ((ΒΒέέλλττιισσττηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη))::   
 

1. Τοποθετούνται διαδοχικά οι πρώτες διευθύνσεις σελίδων µέσα στα διαθέσιµα 

πλαίσια φυσικής µνήµης, µέχρι να γεµίσουν. 

2. Αντικαθίσταται η διεύθυνση σελίδας που έχει αργότερα αναφορά στα 

δεδοµένα της (δηλαδή από τις ήδη καταχωρηµένες σελίδες αυτή που βρίσκεται 
«δεξιότερα» στη στοιχειοσειρά). 

3. Με κάθε αντικατάσταση διεύθυνσης σελίδας, καταγράφουµε σφάλµα (F). 

4. Αν η διεύθυνση σελίδας είναι ήδη καταχωρηµένη σε κάποιο πλαίσιο φυσικής 

µνήµης, η διαδικασία συνεχίζεται. 
 

FFIIFFOO  ((FFiirrsstt  IInn  ––  FFiirrsstt  OOuutt))::   
 

1. Τοποθετούνται διαδοχικά οι πρώτες διευθύνσεις σελίδων µέσα στα διαθέσιµα 

πλαίσια φυσικής µνήµης, µέχρι να γεµίσουν. 

2. Κατόπιν τοποθετείται η επόµενη σελίδα, όταν αυτή δεν είναι ήδη 

καταχωρηµένη, αντικαθιστώντας τη σελίδα που βρίσκεται το µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα καταχωρηµένη στη Μνήµη. 

3. Με κάθε αντικατάσταση διεύθυνσης σελίδας, καταγράφουµε σφάλµα (F). 

4. Αν η διεύθυνση σελίδας είναι ήδη καταχωρηµένη σε κάποιο πλαίσιο φυσικής 

µνήµης, η διαδικασία συνεχίζεται. 
 

LLRRUU  ((LLeeaasstt  RReecceennttllyy  UUsseedd))::   
 

1. Τοποθετούνται διαδοχικά οι πρώτες διευθύνσεις σελίδων µέσα στα διαθέσιµα 

πλαίσια φυσικής µνήµης, µέχρι να γεµίσουν. 

2. Κατόπιν τοποθετείται η επόµενη σελίδα, όταν αυτή δεν είναι ήδη 

καταχωρηµένη, αντικαθιστώντας τη σελίδα που έχει µεγαλύτερο χρονικό 
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διάστηµα να γίνει αναφορά στα δεδοµένα της (δηλαδή αυτή που βρίσκεται 
«αριστερότερα» στη στοιχειοσειρά). 

3. Με κάθε αντικατάσταση διεύθυνσης σελίδας, καταγράφουµε σφάλµα (F). 

4. Αν η διεύθυνση σελίδας είναι ήδη καταχωρηµένη σε κάποιο πλαίσιο φυσικής 

µνήµης, η διαδικασία συνεχίζεται. 
 

CCLLOOCCKK::  
 

1. Τοποθετούνται διαδοχικά οι πρώτες διευθύνσεις σελίδων µέσα στα διαθέσιµα 

πλαίσια φυσικής µνήµης, µέχρι να γεµίσουν. 

2. Όταν φορτώνεται για πρώτη φορά µία σελίδα σ’ ένα πλαίσιο στη µνήµη ή όταν 

γίνεται αναφορά στη σελίδα που ήδη είναι φορτωµένη, το bit αυτού του πλαισίου 
παίρνει την τιµή 1 και συµβολίζεται µε αστερίσκο (*). 

3. Όταν µία σελίδα αντικαθίσταται, ο δείκτης, που συµβολίζεται µε βέλος (�) 

δείχνει στο επόµενο πλαίσιο του ενδιαµέσου χώρου αποθήκευσης. Τη στιγµή της 
αντικατάστασης το Λ.Σ ελέγχει τον ενδιάµεσο χώρο αποθήκευσης για να βρει ένα 
πλαίσιο µε bit χρήσης 0. Κάθε φορά που βρίσκει ένα πλαίσιο µε bit χρήσης 1 το 
µετατρέπει σε 0. 
Αν στην αρχή της διεργασίας κανένα από τα πλαίσια δεν έχει bit χρήσης ίσο µε 
το 0, τότε το πρώτο πλαίσιο που συναντάτε µε bit χρήσης 0 αντικαθίσταται. Αν 
όλα τα πλαίσια έχουν bit χρήσης 1 τότε ο δείκτης (�) θα κάνει ένα πλήρες κύκλο, 
µέσα στον ενδιάµεσο χώρο αποθήκευσης, µετατρέποντας όλα τα bit χρήσης σε 0 
και θα σταµατήσει στη θέση από την οποία ξεκίνησε τον έλεγχο, οπότε θα 
αντικαταστήσει τη σελίδα εκείνου του πλαισίου. 

4. Με κάθε αντικατάσταση διεύθυνσης σελίδας, καταγράφουµε σφάλµα (F). 

 

  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  
 
Έστω ότι µία διεργασία αποτελείται από 6 σελίδες µνήµης. Αν στη διεργασία είναι 
διαθέσιµα 4 πλαίσια φυσικής µνήµης (memory frames) και η στοιχειοσειρά 
(Reference string) των διευθύνσεων σελίδων κατά την εκτέλεση του 
προγράµµατος είναι: 

1 2 3 4 6 3 2 5 6 3 1 6 3 4 2 5  

τότε η συµπεριφορά των τεσσάρων αλγορίθµων αντικατάστασης σελίδων για την 
παραπάνω ακολουθία θα είναι: 
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