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Het tentamen bestaat uit drie delen die apart worden ingeleverd. Deel A bestaat uit kennisvragen 
die u zeker in max. 30 minuten kunt beantwoorden, op een apart blad! Uitgebreide verklaringen 
zijn bij deel A niet nodig, compacte antwoorden worden op prijs gesteld, antwoorden worden 
slechts goed/fout beoordeeld.Wanneer u deel A hebt ingeleverd (eventueel eerder dan deze 30 
minuten) mag u bij deel B uw boeken en aantekeningen gebruiken. Deel C betreft het essay dat u 
thuis hebt gemaakt en wordt bij het verlaten van de zaal gezamenlijk met het gemaakte werk 
ingeleverd. Indien u dit reeds hebt ingeleverd moet u dit even vermelden op uw werk. 
 
Werk overzichtelijk. Lees de delen afzonderlijk eerst geheel door. De normering is bij alle 
onderdelen tussen haakjes aangegeven. Er zijn in totaal 3 pagina’s. 
 
 
 

DEEL A (3 punten) 
 

 
1. Geef tenminste 3 motivaties voor het bestaan van Operating Systemen. 

a. abstractie, van onderliggende diversiteit  
b. virtualisatie, algemene concepten (lineair geheugen, file systeem, processor) 

beschikbaar voor applicaties 
c. sharing, van functionaliteit die alle applicaties nodig hebben 
d. resource management 
e. concurrency, gelijktijdig gebruik kunnen maken van resources 
f. programma portabiliteit, d.m.v. gestandaardizeerde interfaces 

 
2. Wat betekenen de begrippen “locality of reference”,  “temporal locality” en “spatial 

locality”? 
• locality of reference: meerdere referenties naar een resource hebben in zekere 

maat een korte afstand van elkaar. 
• temporal locality: de maat is hier de tijd, identieke referenties gebeuren in een kort 

tijdsbestek. 
• spatial locality: de maat is hier afstand in bijvoorbeeld adressen voor 

geheugenplaatsen, opeenvolgende referenties verschillen weinig in adreswaarde. 
 

3. Noem drie redenen (“issues”) waarvoor memory management wordt gebruikt. 
a. delen van het geheugen door verschillende processen 
b. abstractie van fysieke beperkingen 
c. op verzoek, gedeeld geheugen realizeren voor processen 

 
4. Geef het verschil aan tussen “policy” en “mechanism” en geef een voorbeeld. 

a. policy: wat je wilt bereiken 
b. mechanism: hoe je dit bereikt 



c. voorbeeld: earliest deadline first scheduling policy; mechanism: priority queue & 
pre-emption 

 
5. Noem 3 manieren om bestanden (files) op een medium te organizeren. 

a. contiguous 
b. linked list 
c. indexed 

 
6. Noem 3 benaderingen om met deadlock om te gaan. 

a. avoidance: systeem controleert dynamisch op deadlock als gevolg van 
beslissingen en vermijdt die 

b. prevention: programmeur gebruikt methoden om deadlock te voorkomen 
c. detect & recover: na het ontstaan van deadlock wordt deze opgelost 

 
7. Geef drie mogelijke scheduling disciplines (signalling policies) voor conditie-variabelen 

in een monitor. 
a. signal and (urgent) wait, signal and continue, signal and exit 

 
8. Geef vijf niveaus van intelligentie in de I/O faciliteiten die randapparaten bieden. 

a. Programmable I/O actions 
• CPU directs discrete I/O actions, initiates them and observes 

completion 
b. Interrupts 

• device informs CPU about completion/readiness and other events 
c. DMA 

• device capable of moving data to and from memory 
d. Programmed I/O (“I/O channel”) 

• device executes I/O program (e.g. MOVE machine) in main memory 
e. I/O processor  

• device has separate processor and memory 
 

9. Interrupt disabling en spin-locks zijn twee methoden die worden gebruikt om uitsluiting 
te bereiken. Leg uit onder welke omstandigheden ze kunnen worden gebruikt en ook 
wanneer hun gebruik foutief is. 

a. interrupt disabling: single-processor realisatie van een kritische sectie. Werkt niet 
bij meerdere processoren 

b. spin-lock: busy waiting, om uitsluiting te realizeren als er meerdere processoren 
zijn. Werkt niet bij een single processor (kost slechts tijd, heeft pre-emption 
nodig). 

 
10. Waar wordt een translation look-aside buffer voor gebruikt? 

a. Een TLB is een cache (associatief geheugen) voor het vertalen van virtuele naar 
fysieke adressen, om de vertaling te versnellen. 

 
 



 
 

DEEL B (8 punten) 
 

 
1. Een monitor biedt 3 routines aan: A, B en C. Deze routines kunnen vanuit verschillende 

threads in willekeurige volgorde worden aangeroepen. De routines dienen te worden 
gesynchroniseerd volgens onderstaand diagram. Hierin geven de cirkels toestanden aan 
en de overgangen hebben de naam van een routine als label. Toestand 1 is de 
begintoestand. 

a. (1.5 pt) Geef de (pseudo-)code voor de monitor met in drie procedures de code 
voor de aanpassing van toestandvariabele s volgens het diagram en de aanroep 
van de procedures A, B en C. Voeg synchronisatie met behulp van 
conditievariabelen toe om dit systeem te synchroniseren volgens het diagram. 

b. (1 pt) Bespreek interferentie, deadlock-gevaar en fairness van dit systeem. 

              

Monitor ABC  = 
 
|[ 
 
var cA, cB, cC: Condition; 
       s: int; 
 
Proc doA =  
|[  while s = 2 do Wait (cA) od; 
    { s <> 2 } 
     s := 2; A;  
    Signal (cB); Signal (cC) 
]| 
 
Proc doB = 
|[  while s = 1 do Wait (cB)  od; 
    { s <> 1 } 
    s := 1; B; 
   Signal (cA) 
]| 
 
Proc doC = 
|[  while s <> 2 do Wait (cC)  od; 
   { s = 2 } 
    s := 3; C; 
   Signal (cA); Signal (cB) 
]| 
 
{ Initialisatie } 
 
s := 1 
 
]| 

 
De monitor zorgt voor uitsluiting van de aanroepen van de drie routines. Er is dus geen 
interferentie, ook niet op variabele s. De oplossing introduceert zelf geen deadlock maar 
een omgeving die niet volgens het diagram wil werken kan in een deadlock geraken. Er is 

 1  2  3 

A C

initial      

B A

B 



een keuze in  toestanden 2 en 3. Bij willekeurig veel aanbod van alle drie routines kan er 
unfairness optreden doordat er steeds (A; B) wordt gekozen of steeds (A; C). Dit kan 
worden aangepakt door het signaleren te verscherpen (kijken naar de toestand van de 
conditievariabelen) maar dan raak je tevens afhankelijk van de monitor-implementatie. 
Het invoeren van extra variabelen om de scheduling te sturen is een meer algemene 
oplossing. 

                           
2. Een gegeven filesysteem maakt voor de opslag op het medium gebruik van een multi-

level hierarchie. Blokken zijn 512 bytes groot, een blok-index is 4 bytes en een 
filedescriptor is 1 blok groot. Voor het opslaan van index-tabellen of file inhoud zijn 256 
bytes beschikbaar in de descriptor (dus de helft van de descriptor is hiervoor 
beschikbaar). 

a. (1 pt) Ga uit van een 2-level hierarchie waarbij de ‘primary index table’ is 
opgeslagen in de file-descriptor 

• Wat is de maximale filegrootte? 
1. De primary index table bevat 64 adressen van de blokken die de 

secondary index table bevatten. Ieder van deze blokken kan 
verwijzen naar 128 blokken. Totaal: 64x128x512 = 4Mb 

• Hoeveel blokken zijn nodig voor een file van 150 blokken, en hoeveel 
disk-transacties zijn nodig om deze hele file te lezen? 

1. Descriptor = 1 blok; 2 secondary blokken (waarvan de tweede 
slechts gedeeltelijk nodig is); 150 file blokken; totaal = 153 
blokken;  

2. Lezen: in principe gewoon 153 disk transacties 
(indirectieblokken en descriptor blijven in het geheugen), 
behalve als er blokken consecutief zijn. Deze laatste informatie 
is beschikbaar als de tabel is geladen. 

 
b. (2 pt) Ontwerp een incrementeel hierarchisch schema met de volgende 

eigenschappen: 
• Korte files, met een lengte tot 128 bytes mogen naast de descriptor 

geen extra ruimte nemen. 
• Files met een lengte tot 1MB vereisen ten hoogste 1 indirectie per blok 

(d.w.z., hiervoor maximaal een 2-level hierarchie). 
• Files hebben een maximale grootte van 100 Gigabyte. 

Geef in uw ontwerp aan hoe gegevens worden opgeslagen en geef (in woorden) 
het algoritme om een bestand te lezen. 

1. Het volgende is een mogelijkheid, het kan op meer manieren. De eerste 
128 bytes worden in de descriptor opgeslagen. Dan houden we nog 128 
bytes over. Om 1 MB in 1 indirectie te kunnen adresseren hebben we 16 
adressen van indirectieblokken nodig (16 x 128 blokken = 1MB). Dan 
houden we nog 64 bits over. 1GB = 128 x 128 x 128 blokken. Als we het 
laatste adres gebruiken voor een 4-level hierarchie kunnen we de 
gevraagde grootte representeren. De overblijvende 15 adressen kunnen 
op allerlei manieren worden ingezet, bijvoorbeeld met dezelfde 2-level 
hierarchie als eerder.  

2. Het lezen van een bestand gaat dan als volgt:  
a. tot aan 128 bytes wordt direct uit de descriptor gelezen; 
b. vanaf dan tot aan 128 + 31 * 128 * 512 worden met 1 indirectie-

stap gelezen 
c. vanaf dan worden de bytes met 3 indirectie-stappen gelezen. 



c. (0.5 pt) Bespreek voor uw ontwerp de complexiteit van de operaties read, write, 
seek en append. Hebt u opgave b. niet gemaakt doe dit dan voor opgave a. 

• read, write: ophalen van het blok volgens bovenstaand schema; korte 
files met 1 diskaccess, blokken van iets langere files met twee disk 
access; daarna met vier. Uiteraard is dit in de praktijk minder omdat 
indirectieblokken en de filedescriptor vaak al in het geheugen staan. 

• seek: alleen filepointer veranderen, geen diskaccess 
• append: simpel toevoegen van een verwijzing naar het nieuwe blok in 

het laatste indirectie-blok; als het bestand over een grens heen schuift 
moet de administratie worden aangepast. Deze grenzen zijn: (a) 128 
bytes, (b) als er een indirectie-blok vol raakt, (c) als alle 2-level 
adressen gebruikt zijn en de 4-level hierarchie wordt ingezet. 
Opmerking: in een ontwerp waarbij de interpretatie van bijvoorbeeld 
de descriptor afhangt van de file-lengte moet bij append ook met de 
file inhoud worden geschoven. 

 
3. Een gegeven computer biedt een virtuele geheugenruimte van 232 bytes. De computer 

heeft een fysiek geheugen van 218 bytes. Het virtuele geheugen is geïmplementeerd met 
behulp van paging en de page size is 4096 bytes. Een gebruikersproces genereert het 
virtuele adres 0x11123456 (hexadecimaal).  

a. (1 pt) Leg uit hoe het systeem de corresponderende fysieke locatie verkrijgt.  
• The virtual address in binary form is 0001 0001 0001 0010 0011 0100 

0101 0110. Since the page size is 212, the page table size is 220. 
Therefore the low-order 12 bits 0100 0101 0110 are used as the offset 
into the page, while the remaining 20 bits 0001 0001 0001 0010 0011 
are used as the index into the page table. The page table entry provides 
the 6-bit frame number, which is multiplied by the pagesize and then 
combined with the 12-bit offset (in other words: they are 
concatenated). 

b. (1 pt) Wordt dit in hardware gedaan, in software of beide? Geef aan wat de rol is 
van de TLB in dit proces. 

• All of this work is done in hardware. The TLB contains part of the 
page table. 

 
 


