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Het tentamen bestaat uit twee delen die apart worden ingeleverd. Deel A bestaat uit kennisvragen 

die u zeker in max. 20 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. Na 20 minuten wordt deel A ingenomen. Wanneer u deel A hebt 

ingeleverd (eventueel eerder dan deze 20 minuten) mag u bij deel B het boek van Bic en Shaw en 

de slides van het college gebruiken; let op: u mag niet de uitgewerkte opgaven of oude tentamens 

gebruiken. 

 

Er zijn in totaal 3 pagina’s.  

 

Werk overzichtelijk. Lees de delen afzonderlijk eerst geheel door. De normering is 0.5 per vraag 

bij A en is bij alle onderdelen van B tussen haakjes aangegeven. De normering sommeert tot 11 

punten. Er is nl. een bonusvraag bij B. 
 

 

DEEL A (4 punten) 

 

 
1. Geef motivaties – minimaal 3 – voor het gebruik 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. Wat zijn de twee principes van conditie-synchronisatie? 

a. waar de conditie nodig is: check en blokkeer 

b. waar een wachter zou kunnen worden doorgestart: signaleer 

 

3. Wat is het verschil tussen ‘streaming’ en ‘message-based’ communicatie? Geef van 

beiden een voorbeeld. 

a. streaming: geen vaste berichtstructuur, sequentie van onderliggende eenheid, vb: 

multimedia 

b. message-based: koppeling van send en receive; vb. email 

 

4. Wat zijn voordelen (tenminste twee) van het gebruik van meerdere threads boven het 

gebruik van meerdere processen?  

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 

 

5. Op welke manieren krijgt de kernel de controle? 

a. interrupt, trap, exception 

 

6. Beschouw de volgende twee statements in een taal als C of Pascal: 

  x := y; 

  x := 5+z; 

Hierbij zijn x and y gemeenschappelijke variabelen en z is een locale variabele. Mogen 

deze statements als atomair worden beschouwd? Motiveer uw antwoord in 1 regel. 

a. first assignment contains two references to shared variables: not atomic 

b. second assignment contains just one reference to shared variable: atomic 

 

7. Geef de stappen weer in een conditionele kritische sectie (conditional critical region). 

a. lock 

b. while not condition do wait od; 

c. critical section 

d. possible signals 

e. unlock 

 

8. Wat wordt bedoeld met ‘mailbox communicatie’? 

a. communicatie tussen meerdere senders en meerdere receivers via een 

gemeenschappelijke queue of andere datastructuur 

 



 

 

DEEL B (7 punten) 

 

 

 

Beschouw het volgende programma met processen (of threads) R, Q0 en Q1.  

 

|[ var y, x0, x1: int; 

 

   Proc R = 

   |[ while true  

      do  if x0 ≥ 2 then x0 := x0-2 fi; 

         if x1 ≥ 2 then x1 := x1-2 fi; 

            if y+10 ≤ V then y := y+10 fi; 

      od 

   ]|; 

 

   Proc Q0 =  

   |[ while true do y := y-3; Produce; x0 := x0+1 od ]|; 

 

   Proc Q1 =  

   |[ while true do y := y-3; Produce; x1 := x1+1 od ]|; 

    

   y, x0, x1 := 10, 0, 0; 

  R || Q0 || Q1 

]| 

 

Dit modelleert een producer/consumer systeem: Q0 en Q1 produceren 1 item per keer 

(die we hier alleen maar tellen in resp. x0 en x1) en hebben daar 3 grondstoffen voor 

nodig van een voorraad die bijgehouden wordt in y. R accepteert de geproduceerde items 

per 2 (als die er zijn) en vult de voorraad aan, per 10. 

a. (1) Bespreek problemen van dit programma, nl: atomiciteit (geef precies aan waar 

eventuele problemen zitten), busy waiting en voorraadbeheer. Suggereer 

oplossingen. 

a. atomiciteit: geen enkel van de assignments mag als atomair worden 

beschouwd. Er is ook interferentie mogelijk op alle drie variabelen met 

foutieve uitkomsten als gevolg. 

b. Proces R kent ‘busy waiting’ in zijn huidige vorm: herhaald controleren 

van de condities. 

c. In het huidige programma kan y negatief worden, hetgeen een negatieve 

voorraad zou representeren. 

b. (0.5) Vervang eventuele niet-atomaire acties door een rijtje dat wel als atomair 

mag worden beschouwd. Laat vervolgens door middel van een trace zien dat 

foutief gedrag mogelijk is. 



a. introduceer voor iedere variabele ook een lokale variabele van een proces 

door de naam van dit proces eraan toe te voegen. De trace 

 

.....(y+10<=V)(Ry := y)(Q0y := y)(y :=R y+10)(y := Q0y-3) 

 

representeert een interferentie van R en Q0 waarbij de verhoging met 10 

verloren gaat (de eerste actie in deze trace representeert een geslaagde 

test). 

 

|[ var y, x0, x1: int; 

 

   Proc R = 

   |[ var Rx0, Rx1, Ry: int; 

      while true  

      do  if x0 ≥ 2 then Rx0 := x0; x0 := Rx0-2 fi; 

         if x1 ≥ 2 then Rx1 := x1; x1 := Rx1-2 fi; 

            if y+10 ≤ V then Ry := y; y := R y+10 fi; 

      od 

   ]|; 

 

   Proc Q0 =  

   |[ var Q0y, Q0x0: int; 

       while true  

       do Q0y := y; y := Q0y-3;  

            Produce;  

          Q0x0 := x0; x0 := Q0x0+1  

       od  
   ]|; 

 

   Proc Q1 =  

   |[ analoog ]|; 

    

   y, x0, x1 := 10, 0, 0; 

  R || Q0 || Q1 

]| 

 

Ook wordt goed gerekend wanneer iemand deze opgave opvat als de vraag om dit 

systeem te synchroniseren met behulp van slechts uitsluiting op de assignments, 

waarbij de resterende problemen busy waiting en nagatieve voorraad zijn. 

 

Het is de bedoeling om het systeem te synchroniseren om de volgende invariant te 

handhaven. 

J: 0 ≤ y ≤ V  ^  0 ≤ x0 ≤ 3 ^  0 ≤ x1 ≤ 3 

 

c. (1) Kan dit probleem worden opgelost met behulp van actie synchronisatie? 

Motiveer uw antwoord. U hoeft hier geen oplossing te geven. 



 

Omdat aanpassingen van x0, x1 en y met constanten gaan kan J gemakkelijk worden 

omgezet in actie-tellingen. Voor wat betreft de toekenning kunnen hier rechtstreeks 

de juiste seinpaal operaties aan worden toegevoegd (6 in totaal voor de 6 

ongelijkheden). Voor uitsluiting zijn daarnaast nog drie seinpalen nodig. De tests in R 

mogen als atomair worden beschouwd; aangezien Q0 en Q1 deze condities alleen 

maar waar kunnen maken is er geen raceconditie op deze tests. Tevens garanderen ze 

dat er geen blokkade zal zijn van R op de seinpalen in de body van de test.  

 

Bij deadlockgevaar moet het effect van greediness van Q0 en Q1 worden bekeken op 

(de seinpaal die hoort bij) het verlagen van y.  

 

Het probleem blijft dat er in R busy waiting blijft. De wachtconditie die bij R hoort 

om busy waiting te vermijden is  

C: x0 ≥ 2 or  x1 ≥ 2 or  y+10 ≤ V 

Aangezien hier een disjuntie (‘or’) in zit gaat dit met actie synchronisatie niet lukken. 

 

d. (2) Synchroniseer dit systeem met behulp van conditievariabelen om  J  te 

handhaven. Tevens mag uw oplossing geen busy waiting hebben. Acties Produce 

zijn tijdrovend, ze kunnen parallel en mogen derhalve zelf niet in kritische secties 

voorkomen. Gebruik een conditie variabele per conditie voor nauwkeurige 

signalering.  

Opmerking: u mag weer terugkeren naar het oorspronkelijke programma en de 

aanpassingen bij b. achterwege laten mits uw oplossing voldoende synchronisatie 

heeft om de correctheid van de niet-atomaire aanpassingen te garanderen. 

 

Oplossing. Een invariant moet zeker initieel gelden. Dit geeft dat 0 ≤  V vereist 

is. 

 

Oplossing met het standaard schema. Er zijn in totaal 4 plaatsen waar wijzigingen 

J kunnen verstoren; de wijzigingen in R hebben al een voorafgaande test maar 

conditie C is nodig om busy-waiting te verhelpen. De drie statements in R kunnen 

dan samen als 1 kritische sectie worden gezien. (Als alternatief kan iedere 

toekenning afzonderlijk als een kritische sectie worden gezien, waarbij wachten 

niet nodig is maar wel signalering aan het eind. Deze uitwerking is ook goed – op 

de busy waiting na – maar die laat ik nu buiten beschouwing.) 

 

Er zijn 4 verschillende condities en dus conditie-variabelen. In de onderstaande 

realisatie volg ik de ‘Sigall’ strategie, nl. Sigall voor alle conditievariabelen 

geassocieerd met een conditie die waar kan zijn geworden. 

 

 var c0, { conditie C } 

        c1, { y-3≥ 0} 

                   c2, { x0+1 ≤  3 } 

        c3 {  x1+1 ≤ 3 }: condition; 

       m: Semaphore; { voor uitsluiting } 



 

|[ var y, x0, x1: int; 

 

   Proc R = 

   |[ while true  

      do  P(m); while not C do wait (m, c0) od; 

if x0 ≥ 2 then x0 := x0-2 fi; 

         if x1 ≥ 2 then x1 := x1-2 fi; 

            if y+10 ≤ V then y := y+10 fi; 

 Sigall (c1); Sigall(c2); Sigall(c3); 

 V(m) 

      od 

   ]|; 

 

   Proc Q0 =  

   |[ while true  

      do  P(m); while y-3<0  do wait (m, c1) od; y := y-3; Sigall (c0); V(m) 

Produce;  

P(m); while x0+1>3 do wait (m, c2) od; x0 := x0+1 Sigall (c0); od ]|; 

 

   Proc Q1 =  

   |[ analoog, met c3 in tweede sectie ]|; 

    

   y, x0, x1 := 10, 0, 0; m := 1; 

  R || Q0 || Q1 

]| 

 

 

e. (0.5) Bespreek fairness van uw oplossing. Leg uit waarom en in welke 

omstandigheden uw oplossing fair/niet fair is. 

a. Competitie is er op variabele y en we bekijken dus de situatie met twee 

wachters hierop. Het is in principe mogelijk dat bijvoorbeeld Q0 zeer snel 

is en in is staat om herhaald y weer ver te verlagen voordat Q1 een kans 

krijgt. Voorwaarde is dat het wachten op toegang (via wait en P(m)) deze 

unfairness ondersteunt. Wanneer hier gebruikt wordt gemaakt van een 

faire wachtrij, zonder een interferentiepunt tussen het afronden van de 

wait en de volgende P(m), is deze unfairness onmogelijk, aangezien na 

een verhoging met 10 tenminste 3 verlagingen met 3 mogelijk zijn (en 

beide wachters dus aan de beurt komen).  

f. (1) Bespreek deadlock van uw oplossing. Leg uit waarom en in welke 

omstandigheden deadlock wel/niet kan optreden voor uw oplossing. 

a. Deadlock betekent dat de drie processen zijn geblokkeerd. Dit kan door 

fouten in de signalling; die hebben we echter voorkomen door strict 

gebruik te maken van de Sigall-strategie. We gaan er dan vanuit dat indien 

er gewacht wordt, de bijbehorende conditie nog niet geldt. Het blokkeren 

gebeurt dus op verschillende combinaties van condities die je als volgt 



kunt bepalen. In ieder geval geldt C niet; bij de andere twee processen 

geldt minimaal één van beide condities niet. 

 

x0<2 and  x1<2 and  y+10>V and (y-3<0 or x0+1>3) and  (y-3<0 or x1+1>3) 

= 

x0<2 and  x1<2 and  y+10>V and y-3<0 

 

Willen we dit voorkomen dan volstaat het om V voldoende groot te kiezen, nl. tenminste 

12. Voor kleinere waarden van V, bijv. 11 is een situatie als boven mogelijk, met bijv. 

y=2. In dat geval kan y noch verhoogd, noch verlaagd worden. (Opmerking: het is in 

principe nog mogelijk dat er geen trace tot deze toestand kan leiden, maar dat laat ik 

buiten beschouwing). 

 

g. (1) Bonus. Herschrijf dit systeem tot één waarbij de drie processen alleen maar 

communiceren met behulp van kanalen, en waarbij er geen globale variabelen 

meer zijn. Realiseer dezelfde synchronisatie-eis. Besteed aandacht aan 

architectuur en protocol. 


