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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 ofwel het essay 
dat u thuis hebt gemaakt (voor recidivisten) ofwel het rapport dat u hebt gemaakt van het 
praktisch werk. Deel C  wordt bij het verlaten van de zaal gezamenlijk met het gemaakte werk 
ingeleverd of het is reeds ingeleverd op de hiervoor gestelde deadline.  
 
Werk overzichtelijk. Lees de delen afzonderlijk eerst geheel door. De normering is bij alle 
onderdelen tussen haakjes aangegeven en sommeert tot 10.5 punten. 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 als virtuele machine 
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. Onder welke omstandigheden is busy waiting acceptabel? En waar wordt dit toegepast? 

a. Als de wachttijd gegarandeerd kort is. Typisch in synchronisatie tussen 
processoren in kritische secties. 

b. Als het toch het enige is wat er kan gebeuren op de hele betreffende processor. 
Typisch in special-purpose hardware voor randapparaten. 

 
3. Leg uit wat ‘mounting’ is. 

a. het transparant samenvoegen van twee naamverzamelingen (namespaces) door 
een verandering in de procedure voor het oplossen van een naam. De 
transparantie betekent dat je aan de naam niet kunt zien in welk onderdeel in 
welke naamverzameling behoort. Namen ontstaan bijv. door concatenatie. 

 
4. Noem twee memory management schemas die geen externe fragmentatie kennen. 

Welke van die twee heeft in het geheel geen fragmentatie? 
a. paging en het fixed partitie schema 



b. paging heeft ook geen interne fragmentatie, fixed partitie wel 
 

5. Geef voor- en nadelen van een micro-kernel architectuur in vergelijking met een 
monolitische architectuur. 

a. voordelen: modulariteit met duidelijke interfaces ook voor OS-interne taken (3rd 
parties voor ‘OS-componenten), aanpassen aan actuele situatie (bijv. 
embedding), zeer kleine trusted computing base, geschikt voor distributie 

b. nadelen: prestatie 
 

6. Noem 5 eisen/eigenschappen van een ideale memory manager. 
a. Multi-programmering 
b. Geen aangrenzende opslag 
c. Sla de programmadelen ALLEEN op in het werkgeheugen INDIEN ze 

gebruikt worden door de CPU 
d. Geen geheugenverspilling 
e. CPU moet niet op de MM hoeven te wachten 
f. Geen extra complexiteit  
g. Geen extra hardware vereist 
h. Onbegrensde geheugengrootte 

 
7. Welke voordelen bieden a) het gebruik van meerdere processen en b) het gebruik van 

meerdere threads? 
a. meerdere processen: mogelijkheid tot distributie, afscherming van taken tegen 

interferentie en fouten, concurrency 
b. meerdere threads: concurrency, natuurlijk structureren van het programma, 

eenvoudiger kunnen omgaan met gedeelde data 
 

8. Leg uit wat een ‘incremental multi-level indexed scheme’ inhoudt voor de organisatie 
van een filesysteem. 

a. indexed: maak gebruik van blokken met indirecties, die geheel bestaan uit 
verwijzingen naar andere blokken; 

b. multi-level: gebruik meerdere niveaus van dergelijke indirecties; 
c. incremental: gebruik bij toenemende file-lengte meerdere indirectie-niveaus. 

 
9. Geef de vier standaardvoorwaarden voor het optreden van deadlock. 

a. mutual exclusion 
b. hold-and-wait 
c. no preemption 
d. circular waiting 

 
10. Op welke twee manieren worden randapparaten afgebeeld op de instructieset van een 

computer, en wat zijn voor- en nadelen. 
a. memory mapping: voordeel: toegang via gewoon geheugen-access, afbeelden in 

user-space gemakkelijk; nadeel: interferentie met virtueel geheugen. 
b. speciale i/o instructies: voor- en nadelen omgekeerd 

 



______________________________________________________________________________ 
 

DEEL B (7.5 punten) 
 

 
1. Gegeven zijn de volgende twee procedures. 

 
var a, b: int; 
proc X = |[ while true do a := a+1; A; a := a-1 od ]|; 
proc Y = |[ while true do b := b+1; B; b := b-1 od ]|; 
 
Een groot aantal threads wordt opgestart, de helft met X en de helft met Y als programma. 
Variabelen a en b hebben 0 als beginwaarde. A en B staan voor niet-atomaire acties die 
verder niet van belang zijn. 
 

a) (1 punt) Synchroniseer dit systeem met behulp van conditie variabelen  zodanig dat de 
volgende invariant in stand wordt gehouden. 

I : a  ≤ 5 or b ≤  5 
Hierbij mogen acties A en B niet in een kritische sectie staan. N.B. een “oplossing” 
waarbij dit toch het geval is wordt als fout aangemerkt. 
 
Oplossing: I wordt mogelijk verstoord door verhogen van a of van b. Dit levert twee 
verschillende condities met bijbehorende conditievariabelen. De vier aanpassingen van de 
gedeelde variabelen leveren samen vier kritische secties op; vanwege de gegeven 
beperking kunnen die niet worden samengevoegd. 
 
De conditie die behoort bij het verhogen van a met 1 wordt bepaald door de preconditie 
te bepalen die behoort bij I als postconditie. Aangezien dit de vereiste preconditie is, is de 
ontkenning hiervan de ‘blocking condition’. 
 
Seinpaal m, initieel 1, zorgt voor de uitsluiting. 
 
Voor de signalling policy hebben we een keuze: a) we kiezen ervoor om altijd alle 
threads die wachten op een conditie die mogelijk true geworden is, vrij te laten. Dit heeft 
als resultaat dat er geen signalling nodig is op plaatsen waar de conditie mogelijk van 
true naar false verandert. Nadeel is in het huidige geval dat altijd alle wachtende threads 
opnieuw hun conditie moeten evalueren en we in feite slechts 1 conditie-variabele 
gebruiken. b) Na iedere aanpassing kijken we of er een thread kan worden losgemaakt, en 
we doen dat voor ten hoogste 1. Onderstaand schema volgt a) aangezien deze oplossing 
het meest wordt gegeven. Een optimalisatie wordt verkregen door te kijken naar het 
aantal threads dat na bijv. verhogen van a verder kan: ten hoogste 1 X-thread. 
 
var a, b: int; Bl_x, Bl_y: Condition 
proc X = |[ while true  

      do  P(m); while a>4 and b>5 do Wait (Bl_x, m) od; a := a+1; V(m); 
A;  
P(m); a := a-1; Signal(Bl_x); Sigall (Bl_y); V(m) 

      od ]|; 
proc Y = |[ while true 

      do  P(m); while a>5 and b>4 do Wait (Bl_y, m) od; b := b+1; V(m); 



B;  
P(m); b := b-1; Sigall (Bl_x); Signal (Bl_y); V(m) 

      od ]|; 
 

b) (1 punt) Bespreek fairness en deadlockgevaar van uw oplossing. 
 
Oplossing: Een deadlock betekent een collectie threads die geblokkeerd zijn en blijven op 
de conditie. Merk op dat de waarde van de variabelen het aantal threads (van de beide 
types) in hun kritische sectie weergeeft. Derhalve, als bijv. ‘a>5 and b>4’ geldt, zullen 
deze (minimaal 11) threads op den duur variabelen a en b weer verlagen mits kritische 
secties A en B eindigen. Als dat mogelijk niet het geval is, is er gevaar voor deadlock.   
 
De gegeven oplossing is in principe niet fair. Het is mogelijk dat voortdurend meer dan 5 
X-threads actief zijn waardoor de Y-threads een beperking ondervinden. De unfairness zit 
hem hierin dat conditie-variabelen geen fairness garanderen voor de selectie van de 
maximaal 4 Y-threads die actief zijn. Bijvoorbeeld kan een ‘nieuwkomer’ altijd 
voorschieten. Wanneer de wait- en de seinpaalimplementatie fair zijn vervalt dit 
probleem. In dat geval is de oplossing dus fair. 
 
(1 punt) Pas uw oplossing aan volgens de volgende beperking: een Y-thread moet 
blokkeren in zijn toegangsprotocol indien er twee of meer X-threads geblokkeerd zijn. 
 
Oplossing: Introduceer een teller qX voor het aantal wachtende X-threads en versterk de 
blocking conditie (verzwak de wacht-conditie). De aanpassing van qX leidt tot nieuwe 
signalling.. 
 
var a, b, qX: int; Bl_x, Bl_y: Condition 
proc X = |[ while true  

      do  P(m); qX := qX+1; while a>4 and b>5 do Wait (Bl_x, m) od;  
qX := qX-1; a := a+1; Sigall (Bl_y); V(m); 

A;  
P(m); a := a-1; Signal (Bl_x); Sigall (Bl_y); V(m) 

      od ]|; 
proc Y = |[ while true 

      do  P(m); while (a>5 and b>4) or qX<3 do Wait (Bl_y, m) od;  
b := b+1; V(m); 

B;  
P(m); b := b-1; Sigall(Bl_x); Signal (Bl_y); V(m) 

      od ]|; 
 
Merk op dat de aanpassingen van qX beter buiten de repetitie kunnen blijven. Het is 
mogelijk dat de extra Sigall (Bl_y) beperkt kan worden tot een Signal of zelfs overbodig 
is maar dat behoeft een argument (heb ik niet nagegaan). In ieder geval levert het 
toevoegen van tests voor de signalering al een behoorlijke verbetering.  

if qX<3 then Sigall(Bl_y) fi 
In dit geval is een beperktere signaleringsschema met behulp van systematisch testen op 
exit van een procedure sowieso een efficienter schema (hier niet uitgewerkt). 
 

2. In het algemeen is de lengte van een file (l) geen exact veelvoud van de blokgrootte (b).  
a) (0.5 punt) Geef een formule voor het aantal bytes van deze overhead. 

a. b*ceiling (l/b)-l, of b – l mod b 



b) (0.5 punt) Geef deze overhead als fractie van de lengte waarbij b de waarden 512, 
1024 en 2048 heeft en l de waarden 100, 1000 en 10000. 

a.     100   1000   10000 
512  4.12  0.024  0.024 
1024 9.24  0.024  0.024 
2048 19.48  1.048  0.024 

c) (0.5 punt) Hoe kun je deze informatie gebruiken om het filesysteem te optimaliseren? 
a. Door te kijken naar de distributie van lengten over de files (bijvoorbeeld een 

histogram), en de totale overhead te minimaliseren als functie van b. 
Volledigheidshalve moet ook andere overhead worden meegenomen, met 
name, de indirectieblokken 

 
3. (1 punt). Bepaal de gemiddelde tijd voor een geheugenreferentie voor een 5-level paging 

systeem onder de aanname van een TLB hit-ratio van a) 80% en b) 98%. Neem aan dat 
memory access 100 ns kost en TLB access 20 ns. Hoe verhoudt zich dit met een 1-level 
paging systeem? 

• 5-level: 
• 0.8 x (100 + 20) + 0.20 x (5 x 100 + 20) = 200 ns (factor 2 verlies) 
• 0.98 x (100 + 20) + 0.02 x (5 x 100 + 20) = 128 ns 

• single level: 
• 0.8 x 120 + 0.20 x 120 = 120 (40% beter) 

 
4. Gegeven is de volgende set van taken.  

    
 Taak Arrival Rekentijd Geheugen

A 2 6 100
B 1 10 200
C 3 8 400
D 0 12 300

 
 
 
 
 
 

a) (0.5 pt) Bepaal response tijden met de volgende vier scheduling policies: FIFO, 
Shortest Job Next met en zonder preemption, Round Robin met een quantum van 1. 
Geef aan welke policy het beste presteert. 

b) (0.5 pt) De kolom ‘Geheugen’ geeft weer hoeveel geheugen iedere taak nodig heeft.  
Dit geheugen is nodig in twee stappen: de helft bij het begin en de helft na 50% van 
de rekentijd.  Bij het einde van een taak wordt het gebruikte geheugen vrijgegeven. 
Hoeveel geheugen is er maximaal nodig in bovenstaande gevallen? 

c) (1 pt) Neem aan dat er 500 eenheden geheugen beschikbaar zijn. Geef in 
bovenstaande gevallen aan waar problemen ontstaan en  hoe die opgelost kunnen 
worden.  

 
Oplossing: bijgaand excel bestand geeft een overzicht. Hierin staan zowel response tijd 
(volgens het boek: tijd tussen start en begin handling) als turnaround tijd (totale tijd in het 
systeem). Beiden zijn goed gerekend. Het beste gemiddelde resultaat voor turnaround 
wordt verkregen met SJN + preemption. Round Robin geeft de beste responstijd. Een s in 
een rij geeft het startmoment van een taak weer indien dit niet samenvalt met running 
zijn; een andere entry in een rij geeft weer dat de bijbehorende taak running is. Een grote 
X geeft een geheugenclaim weer, een kleine r een release. Iedere kolom met een X of een 
r geeft dus een verandering weer in geheugengebruik. Resp. is het geheugengebruik voor 



de genoemde methoden maximaal 400, 400, 650 en 900. Het is duidelijk dat preemption 
leidt tot extra geheugen gebruik, het ergste bij Round Robin. Op t=21 is er 850 geheugen 
nodig bij Round Robin. Hiervan wordt op t=22 100 teruggegeven zodat op t=24 het 
maximum van 900 wordt bereikt.  
 
Het is overigens mogelijk om de Round-Robin iets anders te interpreteren. Aan het eind 
van tijdslot 1 is  D running is en wordt B gestart en dan kun je argumenteren dat B pas 
het volgende tijdslot (3) aan de beurt komt. In dat geval zijn er 1000 eenheden geheugen 
nodig. Beiden zijn goed gerekend. 
 
Bij een beschikbaar geheugen van 500 treedt er deadlock op gezien de ‘hold-and-wait’ 
conditie (de greediness): de taken zijn van elkaar afhankelijk voor het beschikbaar komen 
van het reeds geclaimde geheugen. Dit treedt bijv. op op t=14 bij RR, en op t=12 bij SJN. 
Mogelijke oplossingen: 

• geen preemption toestaan (meestal niet acceptabel) 
• gebruik het bankiersalgoritme voor het toewijzen (er zijn 10 resources van 50 

eenheden geheugen) 
• claim het gehele benodigde geheugen bij het begin van de taak. 


