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Λύσεις

• Πρόβλημα 1: Το BIOS (Basic Input Output System) είναι το πρώτο πράγμα που εκτελείται όταν ο ηλεκτρονικός

υπολογιστής δέχεται ρεύμα γι΄ αυτό και χαρακτηρίζεται ως boot firmware. Αποτελείται από διάφορες

λειτουργίες οι οποίες είναι υπεύθυνες να αναγνωρίσουν, ελέγξουν και αρχικοποιήσουν το υλικό (μνήμη,

επεξεργαστής κλπ) και τις περιφερειακές συσκευές του συστήματος. Το επόμενο βήμα για το Bios είναι

να καλέσει τον Boot Loader. Ο Boot Loader είναι το πρόγραμμα που φορτώνει το λειτουργικό σύστημα

καθώς είναι αυτό που γνωρίζει που βρίσκεται η kernel image και δύναται να τη φορτώσει.

• Πρόβλημα 2: Υπάρχουν δύο βασικοί ρυθμοί εκτέλεσης σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Αυτοί είναι οι User Mode
και Kernel Mode. Ο πρώτος ρυθμός εκτέλεσης που αναφέρουμε υστερεί σε δικαιώματα καθώς έχει

περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους του συστήματος. Για παράδειγμα δεν έχει πρόσβαση σε κάποιους

ειδικούς καταχωρητές που σχετίζονται με τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, ούτε και σε όλη τη

μνήμη. Σε αντίθεση με τον ρυθμό εκτέλεσης Kernel Mode ο οποίος έχει πλήρη πρόσβαση σε οτιδήποτε

συστεμικό (για παράδειγμα σ΄ αυτόν τον ρυθμό εκτέλεσης εκτελούνται οι οδηγοί-λογισμικά (drivers).
Ανάγκη για την ύπαρξη των δύο αυτών ρυθμών, αποτελεί αφενός το ότι κρίσιμα σημεία του λειτουργικού

θα πρέπει να προστατεύονται από την ελεύθερη πρόσβαση ώστε να μην προκύψει κάποιο overwrite ή

violation σε αυτά, το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει τη λειτουργία όλου του συστήματος και αφετέρου,

να προστατέψει την εκτέλεση των διαφόρων διεργασιών-χρήστη από το να αντικαταστήσουν η μία την άλλη

(overwrite).

• Πρόβλημα 3: Η έννοια του virtual machine είναι ο διαμοιρασμός των πόρων ενός φυσικού υπολογιστικού συτήματος

(”host”) σε διάφορα εικονικά υπολογιστικά συστήματα (”guest”). Το ¨γυεστ’ υπολογιστικό σύστημα

εκτελείται στο υπολογιστικό σύστημα που το φιλοξενεί, σαν ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, ωστόσο περιέχει

τη δική του μνήμη, CPU, σκληρό δίσκο κλπ. ΄Ενας χρήστης μπορεί να έχει οσαδήποτε virtual machines
να εκτελούνται στο σύστημά του, αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη μνήμη για το κάθε ένα από αυτά. Μερικοί

από τους λόγους που ένας χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από την χρήση virtual machines είναι:

• Ο έλεγχος για πιθανά λάθη σε ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη (develop-
ment).

• Η εκτέλεση προγράμματος που δεν είναι συμβατό με το λειτουργικό που διαθέτει ένας χρήστης. Στην

περίπτωση αυτή, εκτελώντας απλώς ένα virtual machine με το λειτουργικό που είναι συμβατό με την

εν λόγω εφαρμογή, το πρόβλημα λύνεται.

• Η αποφυγή του multi booting σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Multi booting είναι όταν περισσότερα

από ένα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν σε ένα υπολογιστικό σύστημα και ο χρήστης μπορεί να

διαλέξει ποιο θέλει να φορτώσει, κατά τη διαδικασία της εκκίνησης (booting). Φυσικά, αυτό δεν είναι

πάντα ιδανικό, καθώς στην περίπτωση αυτή, τα virtual machines δεν θα χρησιμοποιούν το 100%

του υποκείμενου υλικού καθώς όλα θα μοιράζονται τους υπολογιστικούς πόρους. Επομένως σε

περιπτώσεις που είναι σημαντική η απόδοση και η χρήση του 100% του υπολογιστικού συστήματος
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απαιτείται, καλύτερη λύση αποτελεί το multi booting, ενώ σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει η

ταχύτητα εναλλαγής λειτουργικών συστημάτων, η χρήση ενός λειτουργικού συστήματος για μικρό

χρονικό διάστημα κλπ, τότε καλύτερη επιλογή είναι η χρήση vm.

• Η ανάγκη να προστατέψουμε το σύστημά μας από την καταστροφή καθώς ένα vm εκτελείται σε ένα

τέτοιο περιβάλλον, έτσι ώστε αν κάτι πάει στραβά, το host λειτουργικό να παραμείνει ασφαλές και

λειτουργικό (functional).

• Η καλύτερη αξιοποίηση του υποκείμενου υλικού (underlying hardware) καθώς με την χρήση των

virtual machines μειώνεται ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων servers.

• Πρόβλημα 4: Με τον όρο DMA (Direct Memory Access) εννοούμε ότι τα διαβάσματα και γραψίματα στη μνήμη γίνονται

χωρίς την ανάμειξη της CPU. Συγκεκριμένα, η CPU, η RAM και η μνήμη, συνδέονται μεταξύ τους με

κάποιο σύστημα επικοινωνίας (bus). Κάθε φορά που η CPU χρειάζεται δεδομένα από κάποια συσκευή

εισόδου/εξόδου (I/O), στέλνει ένα μήνυμα στη DMA και συνεχίζει να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη διαδικα-

σία. Δεν περιμένει δηλαδή μέχρι να πάρει τα δεδομένα που χρειάζεται, έως ότου η DMA την ενημερώσει

με ένα interrupt ότι τελείωσε τη λειτουργία της. Η CPU εμπλέκεται στην διαδικασία που αναφέραμε

παραπάνω, μόνο στην αρχή και στο τέλος της μεταφοράς των δεδομένων, όπου και ειδοποιείται δηλαδή

όταν η διαδικασία έχει τελειώσει. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η παραλληλία και άρα και η ταχύτητα

εκτέλεσης διαδικασιών, καθώς η CPU είναι ελεύθερη να εκετελεί διάφορες διαδικασίες ενώ μεταφέρονται

δεδομένα με τη βοήθεια της DMA.

• Πρόβλημα 5: ΄Ενα interrupt είναι ένα σήμα της CPU το οποίο είναι ασύγχρονο σε σχέση με την εκτέλεση ενός προγράμ-

ματος και ενημερώνει την CPU να αποθηκεύσει τη τρέχουσα κατάσταση και να μεταβεί στον κώδικα που

διαχειρίζεται τα interrupts. Αφού η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, η τρέχουσα κατάσταση που είχε απο-

θηκευτεί επαναφέρεται και η διαδικασία που είχε διακοπεί, συνεχίζεται. ΄Ενα exception είναι μία ”sofware
version” ενός interrupt. Επηρεάζει μόνο την εκτέλεση της διαδικασίας από την οποία δημιουργήθηκε και

είναι σύγχρονο σε σχέση με την εκτέλεση αυτής. Κατά τη διαδικασία της διαχείρησης του interrupt, η

εκτέλεση επιστρέφει σε ότι εκτελούταν πριν από την διακοπή ενώ κατά τη διαδικασία της διαχείρησης του

exception, η διαδικασία εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκε, ακυρώνεται.

• Πρόβλημα 6: Τα utilities είναι προγράμματα τα οποία βοηθούν στη διαχείριση, στην βελτιστοποίηση, στην ρύθμιση ενός

υπολογιστή και των λειτουργιών του. Για παράδειγμα, ένας file viewer είναι ένα utility που επιτρέπει στον

χρήστη να δει τα περιεχόμενα ενός αρχείου, ένας unistaller είναι ένα utility που επιτρέπει στον χρήστη

να απεγκαταστήσει ένα πρόγραμμα και ένα search tool είναι ένα utility που επιτρέπει να επιτευχθεί η

αναζήτηση στα αρχεία ενός υπολογιστή. Ο κερνελ είναι το βασικό συστατικό ενός υπολογιστή. Χωρίς την

ύπαρξη αυτού, το λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να είναι λειτουργικό (functional). Βρίσκεται στην μνήμη

του υπολογιστή από τη στιγμή που αυτός ξεκινάει την εκτέλεση του, μέχρι και τη στιγμή που τερματίζει.

Τα utilities βρίσκονται στον δίσκο του υπολογιστή και φορτώνονται στη μνήμη μόνο όταν ζητούνται.

Επιπλέον, ο κερνελ είναι αυτός που διαχειρίζεται πολύ σημαντικές για το λειτουργικό, διαδικασίες όπως

την διαχείριση της μνήμης, την διαχείρηση του δικτύου, τη διαχείρηση των device drivers, τη διαχείριση των

αρχείων και των διεργασιών κλπ. Εκτελείται σε αυτό που ονομάζουμε ring-0 και έχει πλήρη πρόσβαση στο

υλικό. Σε αντίθεση με τα utilities που δεν εκτελούνται σ΄ αυτό το προτεςτιον ρινγ και επομένως δεν έχουν

πλήρη πρόσβαση στο υλικό. Επομένως, είναι αρκετά ξεκάθαρο πως τα utilities αποτελούν προγράμματα

τα οποία βοηθούν για παράδειγμα, στην καλύτερη εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος και άρα θα

μπορούσαμε να πούμε πως αποτελούν μέρος αυτού, αλλά όχι του λειτουργικού, το οποίο δεν τα χρειάζεται

προκειμένου να εκτελέσει τη λειτουργία του.

• Πρόβλημα 7: ΄Ενα interrupt είναι μια διακοπή διαδικασίας σε επίπεδο υλικού (hardware) και είναι ασύγχρονο. ΄Ενα trap
(or exception or software exception) είναι όταν ο επεξεργαστής εκτελεί μια διαδικασία η οποία δεν είναι

στα σωστά πλαίσια. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που μια διεργασία προσπαθήσει να πάρει πρόσβαση

σε μνήμη για την οποία δεν έχει δικαιώματα, ένα exception θα προκύψει. Συμβαίνει όταν εκτελούνται

διαδικασίες του χρήστη (user process) και η διαχείριση τους είναι σύγχρονη.
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• Πρόβλημα 8:
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int iD=10;

int uD;

int main(int argc, char** argv) {

int stack = 10;

int* heap=malloc(sizeof(int));

printf("text: %p\n", main);

printf("unitialized data: %p\n", &uD);

printf("initialized data: %p\n", &iD);

printf("heap: %p\n", &heap);

printf("stack: %p\n", &stack);

free(heap);

return 0;

}
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