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1 Maskinvare

1. Hvilke hovedkomponenter best̊ar alle datamaskiner av?

En datamaskin best̊ar av en prosessor, minne, I/O moduler og system
buss.

2. Forklar hva interrupts er og hvilke fordeler de tilbyr.

Interrupts er en mekanisme som gjør det mulig å avbryte normal op-
erasjonsekvens enten pga. en hendelse enten i program, timer, I/O eller
hardware feil.

Interrupts gjør det mulig å tildele resurser til andre oppgaver n̊ar den
oppgaven som kjører av en eller annen grunn m̊a vente.

3. Beskriv kort hvordan minnet i en datamaskin er strukturert.

Det finnes mange ulike typer minne i en datamaskin. De ulike ulike typene
samarbeider og er strukturert etter ytelse og pris. Dette resulterer i en
slags pyramide hvor vi har raskt minne e.g. L1 og L2 cache, i toppen og
normalt system minne i bunnen.

2 Operativsystemer

1. Hvilke tre hovedfordeler tilbyr et operativsystem?

• Brukeren blir abstrahert fra maskinvaren med ett eller flere lag som
tilbyr et forenklet grensesnitt mot maskinvaren.

• Det blir lettere å utnytte seg av den fulle kapasiteten til maskinvaren
siden operativsystemet kan fordele kraften etter behov.

• Det blir lettere å oppgradere maskinvaren siden programmene som
skal kjøres kommuniserer med operativsystemet.

2. Hvilke type operativsystemer har vi hatt, og hvilken av disse minner mest
om dagens moderne desktop operativsystemer?

Grovt sett s̊a har vi hatt tre ulike tilnærminger til et operativsystem.
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• Operasjon via brytere og lys.

• Batch systems.

• Time-sharing systems.

Det som minner mest om dagens desktop systemer er time-sharing sys-
tems.

3 UNIX/Linux

1. Forklar den generelle strukturen til alle UNIX systemer.

Strukturen i UNIX kan enkelt visualiseres som en lagvis ring med mask-
invaren i senter, s̊a kernel, s̊a systemkallgrensesnitt og til slutt bibliotek
og applikasjoner.

2. Forklar forskjellen mellom en standard UNIX kernel og en Linux kernel
og hvilke fordeler det tilbyr.

I motsetning til de fleste UNIX implementasjoner s̊a er kernelen i Linux
er bygd opp av lastbare moduler. Dette gjør det mulig å laste inn og ut
funksjonalitet etter behov. Det kan ogs̊a tilby et mer stabilt system da en
modul kan stoppes hvis det skulle oppst̊a en feil i den.

3. Forklar forskjellen mellom GNU og Linux.

Linux er bare en kernel. Den snakker med maskinvaren og abstraherer
til et kjent API. GNU er bygd rundt denne kjernen og tilbyr standard
applikasjoner som f.eks. GCC og Bash. GNU fungerer ogs̊a med andre
UNIX lignende kjerner.

4 Prosesser

1. Forklar kort hva en prosess er og hvordan den brukes til å fordele ressursene
til datamaskinen.

En prosess er en representasjon av et kjørbart element i et operativsys-
tem som benyttes til å gjøre det mulig å kjøre flere elementer samtidig.
Operativsystemet representerer hver prosess med et minneomr̊ade, pro-
gramomr̊ade og en rekke andre elemeter som gjør det mulig å bytte pros-
esser etter behov.

2. Hva er en prosessmodell?

En prosessmodell er en representasjon p̊a hvordan en prosess kan oppføre
seg i et operativsystem. Den aller enkleste er two-state modellen som gjør
det mulig å endre status mellom kjør og vent. En utvidet utgave av en
slik modell finnes i alle operativsystem med støtte for prosesser.

2



3. Forklar sekvensen som blir gjennomført hver gang en ny prosess skal
startes i UNIX.

Nye prosesser i UNIX startes med et kernel system kall til fork()

(a) Allokere plass i prosesstabellen for den nye prosessen

(b) Lage en ny identifier

(c) Kopier image fra forelder (untatt shared memory)

(d) Øk tellerne for filene som er eid av forelderprosessen for å angi at den
nye prosessen skal eie de samme filene.

(e) Set den nye prosessen i Ready-to-Run state.

(f) Returner den nye identifier til forelderprosessen og 0 til den nye pros-
essen.
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