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PPrroocc__OOSS  
  

 

Δηαγξάκκαηα δξνκνιόγεζεο ηωλ Δηεξγαζηώλ γηα ηηο πνιηηηθέο FCFS, RR και 

SRT. 
 

ΑΑ ))   FFCCFFSS  ((FFiirrsstt  CCoommee  FFiirrsstt  SSeerrvveedd  --   ΠΠρρώώττηη   ήήρρθθεε   

ππρρώώττηη   ΕΕξξυυππηηρρεεττήήθθηηκκεε )) ::   
 
1. Γξακκνζθηάδνπκε ηόζεο ζέζεηο όζνο είλαη ν ρξόλνο εμππεξέηεζεο ηεο θάζε 
δηεξγαζίαο, μεθηλώληαο από ηε ρξνληθή ζηηγκή 0 (ρξόλνο άθημεο) θαη 
ηνπνζεηώληαο ηηο δηεξγαζίεο δηαδνρηθά (κεηά από ην ηέινο ηεο πξώηεο αξρίδεη ε 
δεύηεξε θ.ν.θ). 
2. Τνπνζεηνύκε ην δείθηε “” γηα ηελ έλδεημε ηνπ ρξόλνπ άθημεο ηεο θάζε 
δηεξγαζίαο (μεθηλάκε ηελ κέηξεζε πξηλ από ην ρξόλν 0). 
3. Ο Λόγνο απόθξηζεο (R) ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 
R = (w + s)/s 
όπνπ ην w: ν ρξόλνο πνπ ζπαηαιήζεθε από ην ζύζηεκα κέρξη ηώξα γηα αλακνλή 
(δειαδή πόζα «θνπηηά» είλαη κεηά ην δείθηε “” έωο ηε δηεξγαζία), θαη s: ν 
ρξόλνο εμππεξέηεζεο πνπ απαηηείηαη από ηε δηεξγαζία (δειαδή πόζα «θνπηηά» 
είλαη όιε ε δηεξγαζία). 
4. Ο κέζνο ιόγνο απόθξηζεο (Rm) ππνινγίδεηαη από ην κέζν όξν όιωλ ηωλ 
ιόγωλ απόθξηζεο (R). 

  

ΒΒ ))   RRRR  ((RRoouunndd  RRoobbiinn  --   ΕΕκκ   ππεερριιττρροοππήήςς   μμεε   κκββάάνντταα ))   
 
1. Χξεζηκνπνηνύκε ην ρξνληθό δηάζηεκα θβάλην (q) πνπ πξνζδηνξίδεη ην ρξόλν 
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηεξγαζία ηνλ επεμεξγαζηή. Αλ ν ρξόλνο q 
δελ επαξθέζεη γηα ηελ νινθιήξωζή ηεο, ε δηεξγαζία δηαθόπηεηαη θαη ην ππόινηπό 
ηεο θαηεπζύλεηαη ζηελ «νπξά» όπωο απηή δηακνξθώλεηαη ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή 
ζηηγκή. 
2. Τνπνζεηνύκε ην δείθηε “” γηα ηελ έλδεημε ηνπ ρξόλνπ άθημεο ηεο θάζε 
δηεξγαζίαο (μεθηλάκε ηελ κέηξεζε πξηλ από ην ρξόλν 0). 
3. Οη δηεξγαζίεο εθηεινύληαη δηαδνρηθά (ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα < ή = ηνπ q) όπωο 
δηακνξθώλεηαη ε «νπξά» εθηέιεζεο. 
4. Ο Λόγνο απόθξηζεο (R) ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 
R = (w + s)/s 
όπνπ ην w: ν ρξόλνο πνπ ζπαηαιήζεθε από ην ζύζηεκα κέρξη ηώξα γηα αλακνλή 
(δειαδή πόζα «θνπηηά» είλαη κεηά ην δείθηε “” έωο ηε δηεξγαζία), θαη s: ν 
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ρξόλνο εμππεξέηεζεο πνπ απαηηείηαη από ηε δηεξγαζία (δειαδή πόζα «θνπηηά» 
είλαη όιε ε δηεξγαζία). 
5. Ο κέζνο ιόγνο απόθξηζεο (Rm) ππνινγίδεηαη από ην κέζν όξν όιωλ ηωλ 
ιόγωλ απόθξηζεο (R). 
 

ΓΓ ))   SSRRTT  ((SShhoorrtteesstt  RReemmaaiinniinngg  TTiimmee  --  υυννττοομμόόττεερροουυ   

εεννααπποομμεείίνναανντταα   χχρρόόννοουυ ))   
 
1. Τνπνζεηνύκε ηνπο δείθηεο “” γηα ηηο ελδείμεηο ηνπ ρξόλνπ άθημεο ηεο θάζε 
δηεξγαζίαο (μεθηλάκε ηελ κέηξεζε πξηλ από ην ρξόλν 0). 
 
2. Κάζε θνξά πνπ θζάλεη θαηλνύξγηα δηεξγαζία ε δηαδηθαζία δηαθόπηεηαη γηα λα 
ηεζεί ην εξώηεκα: «πνηά δηεξγαζία απαηηεί ην κηθξόηεξν ελαπνκείλαληα ρξόλν γηα 
ηελ εθηέιεζή ηεο?» Η δηαδηθαζία θαηόπηλ ζπλερίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
θαηλνύξγηαο δηεξγαζίαο ή κε ηε ζπλέρηζε ηεο ήδε εθηεινύκελεο – Αλάινγα πνηα 
απαηηεί κηθξόηεξν ρξόλν γηα ηελ νινθιήξωζή ηεο εθηέιεζήο ηεο. Σηελ 
πεξίπηωζε πνπ έρνπκε λα επηιέμνπκε αλάκεζα από ίζνπο ελαπνκείλαληεο 
ρξόλνπο, ηόηε ζπλερίδεηαη ε εθηέιεζε ηεο δηεξγαζίαο πνπ ήδε έρεη αξρίζεη λα 
εθηειείηαη (απηή δειαδή πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή). 
Παξάδεηγκα: Εθηειείηαη ε 1ε δηεξγαζία πνπ «έθηαζε» (καπξίδω δειαδή ηα 
«θνπηάθηα» κέρξη ηελ άθημε ηεο 2εο δηεξγαζίαο δειαδή ηνλ επόκελν δείθηε (à) 
ΟΠΟΤΕ: 

ι) αλ ν ρξόλνο γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο 1εο δηεξγαζίαο είλαη κηθξόηεξνο από 
ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 2εο δηεξγαζίαο ηόηε ζπλερίδω 
ηελ 1ε (δειαδή καπξίδω όια ηα «θνπηάθηα» πνπ απνηεινύλ ηελ 1ε 
δηεξγαζία). 
ιι) Αλ ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο 1εο δηεξγαζίαο είλαη 
κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 2εο 
δηεξγαζίαο, ηόηε εθηειείηαη ε 2ε δηεξγαζία θαη ην ππόινηπν ηεο 1εο παξακέλεη 
ζηελ αλακνλή. 
ιιι) Αλ ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο 1εο δηεξγαζίαο είλαη 
ίζνο κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 2εο δηεξγαζίαο, ηόηε 
ζπλερίδεηαη ε εθηέιεζε ηεο 1εο δηεξγαζίαο. 

 
3. Ο Λόγνο απόθξηζεο (R) ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν R = (w + s)/s όπνπ ην w: 
ν 
ρξόλνο πνπ ζπαηαιήζεθε από ην ζύζηεκα κέρξη ηώξα γηα αλακνλή (δειαδή 
πόζα «θνπηηά» είλαη κεηά ην δείθηε “” έωο ηε δηεξγαζία), θαη s: ν ρξόλνο 
εμππεξέηεζεο πνπ απαηηείηαη από ηε δηεξγαζία (δειαδή πόζα «θνπηηά» είλαη όιε 
ε δηεξγαζία). 
 
4. Ο κέζνο ιόγνο απόθξηζεο (Rm) ππνινγίδεηαη από ην κέζν όξν όιωλ ηωλ 
ιόγωλ απόθξηζεο (R). 
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  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ   
 
Έζηω όηη ν Πίλαθαο αθίμεωλ θαη δηάξθεηαο δηεξγαζηώλ είλαη: 
 

 

 


