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MC202 – Laboratório 08
Filas de prioridade para uma CPU

Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha
anderson.rocha@ic.unicamp.br

Objetivos

Implementar um sistema de controle de execução para uma CPU com potencialmente vários
núcleos. Os itens são executados conforme suas prioridades, com revezamento entre itens de
igual prioridade.

Especificação

1. A primeira entrada do seu programa será um número positivo indicando o número de
núcleos da CPU a ser simulada.

2. Seu programa receberá como entrada os caracteres E, D, T e F, cada um em uma nova
linha. Não há limite pré-definido da quantidade de caracteres total a serem lidos, nem
quantos items podem ser enfileirados.

3. O caractere E indica um novo item a ser enfileirado. Separados por espaços, virão três
informações na seguinte ordem:

(a) um número inteiro indicando sua urgência;

(b) outro número inteiro indicando quanto tempo ele precisa para ser completado.

(c) o identificador do item (ID) composto de até 8 caracteres (dica: leia usando o %s
no scanf);

4. A prioridade de um item é determinada em primeiro lugar por sua urgência. Quanto
maior o número relativo à urgência, maior sua prioridade. No caso de dois itens com
a mesma urgência, o primeiro a ter sido enfileirado (o que está a mais tempo na fila)
tem maior prioridade.

5. O caractere T indica que uma unidade de tempo se passou. Diversas coisas devem ser
feitas:

(a) Para cada núcleo da CPU, imprimir na tela qual item ele pegou para executar
no peŕıodo anterior. O formato deverá ser: printf("Executou %s\n", ID do

item). Se nada tiver sido pego (esta é a primeira chamada de T, ou a fila estava
vazia na chamada passada), não imprima nada.
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(b) Para cada núcleo da CPU, se o item selecionado na unidade de tempo passada não
terminou de ser executado, ele deve ser re-enfileirado. Continuará com a mesma
urgência e ID de antes, mas vai constar como tendo sido enfileirado agora para
efeitos de prioridade. Além disso, deve ser subtráıda uma unidade de tempo do
tempo que falta para ele ser completado.

(c) Imprima na tela um marcador de tempo, começando a contagem a partir do 1.
printf("Tempo %d\n", quantas unidades de tempo se passaram). Neste e
nos próximos printf(), substitua as descrições pelos nomes das suas variáveis.

(d) Cada núcleo da CPU deve então pegar o item com maior prioridade dentre todos
os da fila e o colocar para executar.

Sempre obedeça a mesma ordem para as tarefas dos núcleos.

6. O caractere D será seguido por um espaço e um número. Todos os valores com urgência
maior do que esse número devem ser removidos da fila. Este comando não afeta os
items que estão sendo processados no momento, e que talvez serão re-inseridos no
próximo peŕıodo de processamento.

7. O caractere F indica que uma unidade de tempo passou e a execução acabou. Ou seja,
seu programa deve encerrar. Antes disso, ele deve executar as operações 5(a) e 5(b).
Ao final, dê uma linha em branco e imprima o ID de todos os elementos ainda na fila,
por ordem de prioridade, separando-os por uma v́ırgula e um espaço. Após o último
elemento, deve ser impresso um ponto e um \n.

BONUS: Quem implementar corretamente este comando e submeter na página do
”07 bonus”no susy ganhará meio ponto num lab anterior:

• Alterar a urgência: o caractere A será seguido por um ID de até 8 d́ıgitos e um inteiro,
separados por espaços. O item com ID correspondente que estiver na fila deve ter sua
urgência alterada para o novo valor dado. Se o ID não estiver na fila, não faça nada.

Exemplo 1

Entrada:

1

E 50 2 ab01

E 20 2 xd02

T

E 100 2 morreja

D 30

E 25 1 xx03

E 12 1 indeciso
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E -3 1 ultimo

T

T

T

F

Sáıda:

Tempo 1

Executou ab01

Tempo 2

Executou ab01

Tempo 3

Executou xx03

Tempo 4

Executou x02

xd02, indeciso, ultimo.

Exemplo 1 - Bonus

Entrada:

1

E 50 2 ab01

E 20 2 xd02

T

E 100 2 morreja

D 30

E 25 1 xx03

E 12 1 indeciso

E -3 1 ultimo

A indeciso 22

T

T

T

F

Sáıda:

Tempo 1

Executou ab01

Tempo 2

Executou ab01
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Tempo 3

Executou xx03

Tempo 4

Executou indeciso

xd02, ultimo.

Exemplo 2

Entrada:

3

E 1 3 d1

E 20 2 d2

E 1 3 d3

E 9 1 1 d4

T

T

F

Sáıda:

Tempo 1

Executou d2

Executou d4

Executou d1

Tempo 2

Executou d2

Executou d3

Executou d1

d3, d1.

Observações

1. Os laboratórios devem ser compiláveis usando o GCC 4, com a seguinte linha de
execução: gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o main arquivo.c

2. É obrigatório liberar toda a memória alocada. Os programas que não liberarem a
memória alocada serão considerados errados, independentemente da sáıda correta nos
testes.
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3. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com identação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, bem como boa subdivisão do
código em funções auxiliares.
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