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Oppgave 1 (10 %)

Generelt om operativsystemer

a) Forklar kort hva interrupts (avbrudd) er og hvorfor de trengs.

b) Beskriv nytten med cache minne i en CPU.

c) Forklar kort hvordan "virtual memory" fungerer.

d) En prosess i Linux kan blant annet ha tilstandene "Ready% "Running" og "Blocked". Tegn
et diagram som viser hvordan og hvorfor en prosess veksler mellom disse tre tilstandene.

e) Anta at man skal benytte seg av fire kjerner i en CPU for å raskere summere alle tall fra 1 til
N. Gi en beskrivelse av hvordan dette kan gjøres enten med tråder eller prosesser. Du trenger
ikke å lage kode uten bare gi en forklaring av hvordan oppgaven kan løses.

Oppgave 2 (12 %)

Linux-verktøy og kommandoer. Forklar hva som utføres ved eksekvering av følgende kommandoer:

a) Is *.c
b) cat fill.txt fi12.txt > fil3.txt
c) cp fill.txt fil2.txt /tmp
d) rav *.txt /tmp
e) grep printf *.c
f) cat *.txt I grep wikileaks

Oppgave 3 (12 %)

Skallprogrammering.

a) Følgende BASH script skriver ut alle filer i current directory som slutter på .txt.

for file in *.txt; do
cat $file

done

Gjør om dette scriptet slik at det isteden kompilerer og kjører alle c filer som ligger i current
directory. Bruk gcc for kompilering og anta at resulterende kjørbar fil heter a.out.

b) Forklar hva som utføres ved eksekvering av følgende BASH script.

for((i=0;i<41;i++)); do
seed=$(($ 1 * 10000+$i))
echo $seed



done

Oppgave 4 (15 %)

C-kode med operativsystemkall.

a) Følgende C program skriver ut navnet på den eksekverbare filen som kjøres.

#include <stdio.h>

int main( int argc, char* argv[] ) {
printf("The name of the program is %s\n", argv[0]
return 0;

}

Bruk dette som hjelp for å lage et program som skriver ut alle argumenter fra
kommandolinjen. Husk at argv er en array med lengde argc.

b) Operativsystemkallet fork() lager en ny prosess som er en eksakt kopi av foreldre prosessen.
Hvis det er barn prosessen som eksekveres returnerer fork 0. Hvis det er foreldre prosessen
som eksekverer returnerer fork "process id" for barnet som ble laget.

Lag et C program som bruker fork for å starte N nye prosesser og som skriver ut process id for
de nye prosessene. Parameteren N skal gis som kommandolinje argument til programmet.
Biblioteksfunksjonen atoi konverterer fra string til int.

Oppgave 5 (17 %)

a) Gi en kort oversikt over arkitekturen til Windows operativsystem.
Beskriv spesielt funksjonen til sentrale komponenter i operativsystemet som kjernemodul,
brukermodus, kjernen (Kernel), utøvende tjenester (Executive), og hardwarelaget (HAL).

b) Hvilke problemer er det i forbindelse med behandling av minnet på en datamaskin?
Gi en oversikt over hvordan minnebehandling skjer i Windows operativsystem.

c) Forklar følgende uttrykk i forbindelse med Windows operativsystem:
Unicode, wow64, keyed events, NIFS, den blå skjermen, SID (Security ID),
og Windows Update.



Oppgave 6 (17 %)

a) Gi en beskrivelse av synkroniseringsobjektene semafor, mutex, events og monitor.
Forklar virkemåten til disse synkroniseringsobjektene. Gi gjerne eksempler på bruk.

b) Forklar hva som menes med kritisk region og eksklusiv rådighet i forbindelse med
synkronisering av tråder. Hvorfor øker behovet for synkronisering om en datamaskin har flere
prosessorer?

c) Gi en oversikt over problemer ved input/output på et datamaskinsystem.
Hva menes med blokkering (Synchronous I/O) og ikke blokkering (Asynchronous I/O) i
forbindelse med input/output?
Hvordan kommuniserer prosessor med input/output enheter?
Hvordan kommuniserer brukerprogrammer med hardware enheter?

Oppgave 7 (17 %)

Oppgaven går ut på å lage et Windows program som simulerer en tilstandsmaskin.
Tilstandsmaskinen skal være en sjokoladeautomat hvor man kan kjøpe to typer sjokolade:
Melkesjokolade og Kvikk Lunsj. Begge sjokoladene koster 15 kroner.

For å kjøpe en sjokolade kan man legge på 5 kroner eller 10 kroner på sjokoladeautomaten.
Hvis man angrer seg kan man få pengene tilbake veda trykke på en angreknapp.

a) Beskriv hvordan du vil gå frem for å lage et Windows program som simulerer
sjokoladeautomaten. Lag en tegning av brukergrensesnittet (formen) til programmet. Hvilke
kontroller vil du legge på formen? Beskriv hvordan det oppnås funksjonalitet på kontrollene,
det vil si hvordan kontrollene på formen kommuniserer med din kode i programmet.

b) Beskriv hvilke tilstander, hendelser og aksjoner som du vil benytte i denne tilstandsmaskinen.

c) I programmet skal det være følgende funksjoner som endrer tilstanden til sjokoladeautomaten.

void tilstand _K1aro !l Ingen penger er lagt på.
void tilstand _Kr5() l/ 5 kr er lagt på fra før.
void tilstand Kr10() /I 10 kr er lagt på fra før.

Disse funksjonene vil endre tilstanden til sjokoladeautomaten når det legges på 5 kr, 10 kr
eller det trykkes på angreknappen. Skriv innholdet (koden) i de tre funksjonene.
Bruk enuro class til å holde orden på tilstander, hendelser og aksjoner.
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