
Egzamin z Systemów Operacyjnych (I termin) 7.02.2008

Egzamin skªada si¦ z 25 pyta« podzielonych na 5 dziaªów. Za odpowied¹ na ka»de pytanie mo»na
dosta¢ 2 punkty, zatem ª¡cznie z cz¦±ci pisemnej egzaminu jest do zdobycia 50 punktów. Na
pytania nale»y odpowiada¢ krótko, precyzyjnie i NA TEMAT, wszelka zb¦dna proza jest niemile
widziana. Ka»da opowied¹ w stylu TAK, NIE wymaga oczywi±cie uzasadnienia. Ka»dy z tematów
nale»y umie±ci¢ na osobnych kartkach.

Synchronizacja i szeregowanie

1. Wyja±nij ró»nice mi¦dzy wiruj¡c¡ blokad¡ (ang. spinlock) a semaforem systemowym. Podaj
konkretny przykªad sensownego u»ycia ka»dego z tych mechanizmów.

2. Maskowanie przerwa« jest standardow¡ technik¡ ochrony sekcji krytycznej w systemach ope-
racyjnych. Czy ta technika zadziaªa tak»e w systemie operacyjnym zaprojektowanym dla
procesora wielordzeniowego (ang. multicore)?

3. Opisz kolejne kroki mechanizmu wywoªania funkcji systemowej w systemie uniksopodobnym.
Podaj przykªady zdarze«, które powoduj¡ powrót z tego wywoªania.

4. W kolejce procesów gotowych do wykonania czekaj¡ procesy P1 .. P4. Zapotrzebowanie na
CPU ka»dego z tych procesów wynosi 10. Jaki b¦dzie ±redni czas obrotu dla tej grupy procesów,
przy strategii szeregowania:

• PS (RR z kwantem=0),

• RR z kwantem równym 2,

• FCFS (RR z kwantem równym niesko«czono±¢).

Jakie wnioski dotycz¡ce dziaªania rozwa»anych strategii szeregowania wynikaj¡ z tego przy-
kªadu?

5. W systemie s¡ cztery typy zasobów (R1, R2, R3, R4) i pi¦¢ procesów (P1, P2, P3, P4, P5).
Oto macierz przydziaªu zasobów:

Process R1 R2 R3 R4

P1 4 1 0 1

P2 0 2 0 0

P3 1 0 1 0

P4 1 0 0 1

P5 0 0 1 0

A to macierz pokazuj¡ca o ile zasobów procesy mog¡ jeszcze prosi¢:

Process R1 R2 R3 R4

P1 1 1 0 0

P2 0 1 1 2

P3 3 1 0 0

P4 0 0 1 1

P5 2 1 1 0

Oryginalny stan zasobów:

R1 R2 R3 R4

7 4 2 2

Czy system jest w stanie bezpiecznym?

Pami¦¢
6. Rozwa»my alokacj¦ ci¡gª¡ pami¦ci metod¡ stref dynamicznych. Poka» przykªad ilustruj¡cy, »e

strategia pierwszy pasuj¡cy (ang. �rst �t) mo»e da¢ lepsze wyniki ni» strategia najlepszy

pasuj¡cy (ang. best �t).
7. Rozwa» proces, który zu»ywa du»o pami¦ci wirtualnej. Czy z punktu takiego procesu bardziej

korzystna jest jednopoziomowa czy dwupoziomowa tablica stron? Jak podj¦ta decyzja wpªywa
na tªumaczenie adresów? Jaki problem rozwi¡zuje wielopoziomowa tablica stron?



8. Do czego sªu»y TLB (ang. Translation Lookaside Bu�er)? Jak dziaªa? Czy jest niezb¦dny w
procesie tªumaczenia adresu logicznego na �zyczny?

9. Rozwa»my nast¦puj¡cy ci¡g odwoªa« do stron:

2 4 3 4 2 1 5 2 3

Zaªó»my, »e w systemie dla tego procesu s¡ dost¦pne: (a) 3 ramki, (b) 4 ramki oraz, »e system
operacyjny stosuje metod¦ LRU wymiany stron. Dla ka»dego z podanych dwóch przypadków
poka» stan pami¦ci po ka»dym odwoªaniu zaznaczaj¡c gwiazdk¡ stron¦ sprowadzon¡ do pa-
mi¦ci. Czy w strategii LRU liczba bª¦dów braku strony mo»e wzrosn¡¢ dla pami¦ci o wi¦kszym
rozmiarze?

10. Wyja±nij na czym polega technika kopiowania przy zapisie (COW). Opisz jej zastosowanie
w systemie Linux przy tworzeniu przestrzeni adresowej procesu (zale»nie od ustawienia �agi
CLONE_VM przekazywanej w wywoªaniu odpowiedniej funkcji systemowej).

Pliki i urz¡dzenia
11. Jakie zmiany w strukturach danych Wirtualnego Systemu Plików (tablica deskryptorów, ta-

blica otwartych plików, tablica i-w¦zªów) powoduj¡ kolejne wywoªania funkcji systemowych:

fd1=open(nazwa1, ...); fd2=open(nazwa2, ...);

fd3=dup(fd1); fork(); fd4=open(nazwa1, ...); close(fd1);

Po ka»dej operacji podaj warto±ci przechowywanych w tych strukturach liczników. Naszkicuj
odpowiedni rysunek, zaznaczaj¡c dowi¡zania mi¦dzy strukturami za pomoc¡ strzaªek.

12. Jak jest ró»nica mi¦dzy dowi¡zaniem twardym (ang. hard link) a dowi¡zaniem symbolicznym
(ang. symbolic link) z punktu widzenia systemu operacyjnego i z punktu widzenia u»ytkownika?

13. Wyja±nij jak dziaªa DMA (ang. Direct Memory Access). Narysuj rysunek ilustruj¡cy CPU,
kontroler DMA, kontroler dysku (z buforem, z podª¡czonym dyskiem) i pami¦¢ gªówn¡, poª¡-
czone szyn¡. Zaznacz na rysynku przepªyw sterowania i przepªyw danych. Jak¡ rol¦ w obsªudze
DMA peªni system operacyjny?

14. Jakie metody stosuje Linuksowy system plików ext2 alokuj¡c na dysku pliki i metadane w
celu (a) poprawy bezpiecze«stwa, (b) skrócenia czasu dost¦pu do bloku pliku?

15. Rozwa»my stosowane w Linuksie metody szeregowania »¡da« do dysku. Algorytm deadline

korzysta z gªównej kolejki dispatch i czterech pomocniczych. Jaka jest ich rola i cel jaki próbuje
si¦ osi¡gn¡¢ w tym algorytmie? Które z »¡da« - czytania czy pisania - s¡ uprzywilejowane i
dlaczego?

Systemy rozproszone
16. Podaj przykªady protokoªów z trzech najwy»szych warstw modelu ISO-OSI (czyli pi¡tej, szóstej

i siódmej).
17. Jaka jest ró»nica semantyczna w implementacji operacji read() i write() mi¦dzy standardo-

wym linuksowym systemem plików a NFS?
18. Czym si¦ ró»ni spójno±¢ ±cisªa od spójno±ci sekwencyjnej? Podaj przykªady ilustruj¡ce

scenariusze zachowa« zgodne i niezgodne z modelem spójno±ci ±cisªej i sekwencyjnej.
19. Opisz dziaªanie dynamicznego algorytmu rozproszonego zarz¡dcy w systemie z DSM (ang.

Distributed Shared Memory). Jaki kompromis realizuje ten algorytm?
20. Opisz mo»liwe implementacje rozproszonej przestrzeni krotek Lindy, zale»nie od architektury.

Projekty studenckie
21. Wyja±nij ró»nice mi¦dzy wirtualizacj¡, emulacj¡ (procesora) i parawirtualizacj¡.
22. Wymie« i krótko opisz kilka ró»nych metod odpluskwiania j¡dra.
23. Opisz krótko ró»nice projektowe mi¦dzy procesami szereguj¡cymi Linuksa (tak»e w kontek±cie

SMP): Linux Scheduler 2.4, Linux Scheduler 2.6 i CFS.
24. Jakie s¡ cele i podstawowe techniki realizacji LPAR (logicznego partycjonowania systemów)

oraz rola hipervisora? Podaj sensowne przykªady wykorzystania tej techologii.
25. Opisz zaªo»enia projektowe rozproszonego systemu plików Google FS i ró»nice w stosunku do

zaªo»e« projektowych NFS. Jaka jest architektura i gªówne skªadowe systemu?
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