Λειτουργικά Συστήµατα

Τελική Εξέταση (Σεπτέµβριος 2004)

Θέµα 1 (10)
Έστω µια διαδικασία Ν λέξεων των β bits και σελιδοποίηση ανά Ρ bytes. Ποια Ν προκαλούν µέγιστο
εσωτερικό κατακερµατισµό;
Θέµα 2 (10)
Θεωρείστε ένα σύστηµα που αποτελείται από m πόρους του ίδιου τύπου που µοιράζονται σε n διεργασίες.
Οι πόροι µπορούν να ζητούνται και να απελευθερώνονται ένας τη φορά. Κάθε διεργασία θα ζητήσει
τουλάχιστον έναν πόρο. Αποδείξτε ότι το σύστηµα δεν έχει αδιέξοδο αν ισχύουν οι ακόλουθες δύο
συνθήκες:
α. Η µέγιστη ανάγκη για µια διεργασία είναι µεταξύ 1 και m πόρων.
β. Το άθροισµα των µέγιστων αναγκών των διεργασιών σε πόρους είναι µικρότερο από m+n.
Θέµα 3 (10)
Για κάθε ένα από τα ακόλουθα σενάρια εισόδου / εξόδου, εξηγείστε το είδος του Ι/Ο που θα
χρησιµοποιούσατε (interrupt – driven ή polled I/O):
α. Ποντίκι που χρησιµοποιείται σε γραφικό περιβάλλον.
β. Μια µονάδα µαζικής αποθήκευσης δεδοµένων σε ένα πολυπρογραµµατιστικό ΛΣ.
γ. Ένα σκληρό δίσκο που περιέχει αρχεία χρηστών.
δ. Μια κάρτα γραφικών µε άµεση σύνδεση στο δίαυλο του συστήµατος, προσβάσιµη µέσω memorymapped I/O.
Θέµα 4 (15)
Υποθέστε τέσσερις διεργασίες, Ρ1, Ρ2, Ρ3 και Ρ4, µε αντίστοιχους χρόνους αφίξεων 1ms, 3ms, 4ms
και 5ms και απαιτήσεις επεξεργασίας 4ms για την κάθε µια. ∆ώστε αναλυτικά την σειρά εκτέλεσης
των διεργασιών καθώς και τον µέσο χρόνο ολοκλήρωσης τους, για τις εξής περιπτώσεις:
α. Αν χρησιµοποιηθεί χρονοπρογραµµατισµός FCFS.
β. Αν χρησιµοποιηθεί χρονοπρογραµµατισµός (µε διακοπές) Round Robin µε µονάδα χρόνου 2ms.
γ. Όπως (β), αν η σχετική προτεραιότητα των διεργασιών είναι: Ρ1 < Ρ2 < Ρ3 < Ρ4.
δ. Όπως (β), αν κάθε διεργασία χρειάζεται να αποκτήσει ένα κοινό spin lock στην αρχή εκτέλεσής της
και να το αφήσει στο τέλος της εκτέλεσής της.
ε. Όπως (β), αν κάθε ότι κάθε διεργασία χρειάζεται να αποκτήσει ένα κοινό FIFO σηµαφόρο στην
αρχή εκτέλεσής της και να τον αφήσει στο τέλος της εκτέλεσής της.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο φόρτος χρονοπρογραµµατισµού / εναλλαγής θεωρείται αµελητέος.
Θέµα 5 (10)
Εξηγήστε πως το λειτουργικό µπορεί να υλοποιήσει κοινή µνήµη (shared memory) µεταξύ διαφορετικών
διεργασιών µε βάση το µηχανισµό της εικονικής µνήµης. Επίσης επιχειρηµατολογείστε για το κατα πόσο
έχει νόηµα η ύπαρξη διεργασιών µε κοινή µνήµη να λαµβάνεται υπόψη (και πως) στον
χρονοπρογραµµατισµό και στην αντικατάσταση σελίδων του λειτουργικού συστήµατος.
Θέµα 6 (10)
Περιγράψτε τα βήµατα που ακολουθούνται από το ΛΣ σύστηµα για την εξυπηρέτηση των κλήσεων
συστήµατος των προγραµµάτων των χρηστών όσο πιο αναλυτικά µπορείτε. Χρησιµοποιείστε διαγράµµατα
όπου πρέπει / είναι εφικτό.
Θέµα 7 (10)
∆ίνεται ακολουθία αναφορών σελίδων για µια διαδικασία µε m πλαίσια (αρχικά όλα άδεια). Η
ακολουθία έχει µήκος p, µε n διαφορετικούς αριθµούς σελίδων σε αυτήν. ∆ώστε άνω και κάτω όριο
για τον αριθµό λαθών αναφοράς που µπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε αλγόριθµο αντικατάστασης
σελίδας.
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Θέµα 8 (10)
Κανένας από τους αλγόριθµους χρονοπρογραµµατισµού του δίσκου, εκτός από τον FCFS, δεν είναι
πραγµατικά δίκαιος (µπορεί να συµβεί λιµοκτονία).
α. Εξηγείστε την ορθότητα αυτής της δήλωσης.
β. Περιγράψτε τρόπους τροποποίησης των άλλων αλγορίθµων (όπως ο SCAN) ώστε να διασφαλίζεται
δικαιοσύνη.
γ. Εξηγείστε γιατί η δικαιοσύνη είναι σηµαντικός στόχος σε ένα σύστηµα διαµοιρασµού χρόνου.
δ. ∆ώστε τρία παραδείγµατα περιπτώσεων όπου είναι σηµαντικό το λειτουργικό σύστηµα να είναι
άδικο στην εξυπηρέτηση αιτήσεων Ι/Ο.
Θέµα 9 (15)
Ένα αρχείο φυλάσσεται σε ένα σύστηµα δίσκων που εφαρµόζει χρονοπρογραµµατισµό LOOK. Ο δίσκος
έχει µέγεθος 1ΜΒ και έχει blocks µεγέθους 1ΚΒ. Το αρχείο είναι αποθηκευµένο ακολουθιακά σε τέσσερα
blocks του δίσκου: 20, 500, 10, 900. Η τελευταία προσπέλαση του δίσκου είναι στο block 51 και η
εγγραφή του καταλόγου για το αρχείο είναι αποθηκευµένη στο block 50. Το πρώτο block του δίσκου είναι
το block 0. Υπάρχει και δευτερεύουσα µνήµη (cache) µεγέθους ενός block.
α. Υποθέστε διασυνδεδεµένη ανάθεση χώρου στο δίσκο. Ποια η συνολική απόσταση αναζήτησης για την
ανάγνωση όλου του αρχείου από την αρχή έως το τέλος;
β. Υποθέστε µέθοδο ανάθεσης δίσκου FAT, στην οποία το FAT αποθηκεύεται στην αρχή του δίσκου και
κάθε εγγραφή του FAT είναι 2 bytes. Ποια η συνολική απόσταση αναζήτησης για την προσθήκη και
αποθήκευση δεδοµένων στο block 600 του δίσκου στο τέλος του αρχείου;
γ. Αν χρησιµοποιούσαµε C-SCAN χρονοπρογραµµατισµό δίσκου στο ερώτηµα β, ποια η συνολική
απόσταση αναζήτησης;
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