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Tentissli ei saa kiiyttiiii ylimiiliriiistii kirjallista materiaalia, laskimia, tietokoneita tai muita lunttausviilineitii.
Muutama sana tenttivastauksen kirjoittamisesta:

1. Vastauksessa oleta vastaavasi sellaisen ihmisen esittiimaan kysymykseen, joka tlUltee kohtalaisen hyvin ohjelmistotekniikan aihealuetta muutoin
paitsi juuri tliman kysymyksen osalta.
2. Mieti etukliteen vastauksesi piiiikohdat ja lajittele ne johdonmukaiseen jlirjestykseen -ala kirjoita yhteen p<itkoon kaikkea mieleen tulevaa.
3. Muista vastata kaikkiin tehtlivan kysymyslauseisiin, silla tliysia pisteitli ei voi saada jos kaikkiin kysyttyihin asioihin ei ole vastattu.
4. Jos vastaus vaatii ohje1makoodin kirjoitamista, sen ei tarYitse olla pilkulleen syntaksiltaan oikein. Mika tahansa johdonmukaisesti kliytetty ja
yleisessa kliytossa olevia ohjelmointirakenteita sisliltliva koodin esitysmuoto kay.
5. Jlirjen kaytto on sallittua, jopa toivottavaa ©

1. Esittele Iyhyesti kurssin aihealuetta tuntemattomalle mita seuraavat asiat ovat:

(1 plkohta)

a) Mitka ovat kiiyttojarjestelman piiatehtavat?
b) Kayttojarjestelman voidaan sanoa olevan keskeytysohjattu jarjestelma - mita silla
tarkoitetaan?
c) Lasnaolokeskeytys (page fault)
d) Software Interrupt (SVC)
e) Ympariston vaihto (context switch)
f) Osoitteenmuunnospuskuri (Translation Lookaside Buffer, TLB)

g) seek-operaatio UFS-tiedostojarjestelmissa (kurssikirjan mallitiedostojarjestelma).
2. Tarkastellaan jarjestelmali, jossa on vain yksi oheislaite: levy. Ohjelman suoritus koostuu
askelista: jonota suoritinta, kliyta suoritinta, jonota levya, kayUi levya, jonota suoritinta, jne...
Tarkastellaan tassa jarjestelmassli tyokuormaa, joka koostuu kahdesta ohjelmasta: A ja B.
Askeleen "kayta levya" pituus on molemmilla ohjelmilla (yksinkertaisuuden vuoksi) aina
30 ms. Ohjelman A askeleen "kayta suoritinta" pituus on aina 40 ms. Ohjelmalla B taman
askeleen pituus on 10 ms. Ohjelman A suoritus muodostuu askeleista suoritin, levy, suoritin,
levy, suoritin. Ohjelman B askeleet ovat vastaavasti: suoritin, levy, suoritin, levy, suoritin, levy,
suoritin, levy, suoritin.
Vertaile seuraavien suorittimen skedulointimenetelmien toimintaa taman tyokuorman
suorituksessa. Piirra kaavio suoritusaskeleista ja perustele miksi kukin prosessi on milloinkin
tekemassii jotain suoritusaskelta. (6 p)
• FIFO (A aloittaa suorittimella),
• irroittava kiintea prioriteetti (B:llii on suurempi prioriteetti)
• kiertovuorottelu (viipaleen pituus 5 ms).

jatkuu ...
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3. Prosessilla voi oHa tHat: RUN, READY, WAIT, SWAPPED WAIT ja SWAPPED READY.
Selosta lyhyesti: (5 p)
• Mitli kukin tila tarkoittaa?
• Mitkli tHasiirtymlit ovat mahdollisia tHojen vlilillli ja milloin siirtymli voi tapahtua?
4. Prosessorin X sivutaulussa kliytetlilin oheisen kuvan mukaisia sivutaulun kenttili. Selosta
kunkin kentlin kliyttotarkoitus sivuttavan virtuaalimuistin toteuttamisesssa. (5 p) Kentlit ovat
suomeksi: a) Viittausbitti, b) Muokkausbitti, c) suojaus, d) llisnli(lpoissa)olobittija e) sivutHan
numero.
(b) Modified

(d) Present/absent

(e) Page frame number

(a) Referenced

(c) Protection
Kuva 1: Sivutaulun kenttli

