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Käesolev loengukonspekt on peamiselt aktiivse tudengi (Salme Ussanov)

üleskirjutis sügis 2018 Meelis Roos loengutest. Aine õppejõud on loengu-konspektiga
tutvunud ja leidnud, et kvaliteet sobib jagamiseks kaastudengitega (kordamise eesmärgil),
kuid operatsioonisüsteemid kursuse õppejõud ei võta vastutust loengu-konspektis
leiduvate võimalike vigade eest.

ESIMENE LOENG 06.09
OP.SÜSTEEMI KOMPONENDID:
1. Protsessihaldus: meil on korraga mitu erinevad protsessi töös, nende vahel ressursside
jagamine ja nende haldamine.
2. Põhimäluhaldus: masin läheb käima, tal on mingi hulk tühja põhimälu, kuhu laetakse
programme, seal on programmide kood, op.süsteemi enda kood, programmide andmed,
erinevatele protsessidele antakse mingi hulk mälu nagu neil vaja on. Kui meil mälu otsa
saab, võime osa asju kettale välja kopeerida, virtuaalmälu. Isegi siis, kui meil on singletasking süsteem, on meil ikkagi mäluhaldust vaja, et hallata seda, mis mälu alad on
protsessi jaoks ja mis on op.süsteemi jaoks.
3. Failide haldus: ehitame failisüsteemi, nende õigused, liidesed rakendustele, et neid saaksid
neid faile kasutada.
4. I/O süsteemi haldus: välisseadmed. Näiteks klaviatuurilt saame märk haaval andmeid kätte,
mitte blokkidena, aga salvestussüsteemid salvestavad blokkidena ja mingit moodi peame
need blokid saama.
5. Sekundaarse salvestusruumi haldus: kõvakettad, SSD, mälupulk, magnetlint (mitu aastat
säilivusaega, suur maht). Siin on andmed, mis säilivad ka siis, kui vool ära võtta.
6. Võrgu tugi: ehitame protokollivirna, madalataseme suhtlus käib mingite draiverite abil, edasi
käivad kohtvõrkude taseme suhtlusprotokollid ja kõige peal on rakenduse enda protokollid
(nt. HTTP veebi jaoks), edasi kaugvõrgu taseme suhtlusprotokollid, meid huvitab anda
mingisuguseid masinavahelisi torusid või kõrgematasemelisi protokolli teeke rakendustele
kätte, mitte toorest võrgukaarti, iga võrk on eriline, me ei ehita sinna otsa mitte lihtsalt
draiverite kihi, vaid terve virna erinevaid kihte, kus rakendustele teenust pakkuda.
7. Kaitsesüsteem: anname õigusi kindlatele isikutele. Op.süsteem peab seda kaitset sundima,
et mingit teed pidi sellest mööda ei pääseks. Kõikides süsteemides seda ei pruugi olla,
näiteks kui on ainult üks kasutaja ja seda ei ole vaja ka kellegi muu eest kaitsta.
8. Kasutajaliides: on süsteeme, millel pole kasutajaliidest, mis ongi ainult protsessi
juhtimiseks, millel on küljes ports andureid ja tuuakse talle flash-mäluga kaart, kus peal on
rakendus.
Protsessihaldus
● See on täitmisel olev programm. Programm ja protsess ei ole sama. Ühes programmis võib
töötada mitu erinevat protsessi. Saab olla ka vastupidi, ühe protsessi sees võib olla mitu
programmi (mitte paralleelselt).
● Protsess vajab tööks ressursse - protsessoriaeg, mälu, failid, I/O seadmed. Op.süsteemi
ülesanne on ressursse hallata ja protsessile jagada..
● Op. süsteem vastutab protsessihaldusel järgmiste tegevuste eest: protsesside loomine ja
hävitamine; protsesside peatamine ja jätkamine; protsesside sünkroniseerimise
mehhanismid (kui protsessid tahavad üksteisele mingeid andmeid jagada, siis nad saavad
teineteise taga oodata); protsesside vahelise side mehhanismid; tupikute haldamise
mehhanismid (näiteks kuidas avastada, et protsessid on tupikus; tappa mõni protsess, et ei
oleks tupikuid).
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Mäluhaldus
● Siin tegeleme põhimäluga (RAM - random access memory)
● Suur massiiv sõnadest, baitidest. Igal on oma aadress, tänapäeval 32- ja 64-bitised. Kui
andmed on cache’i puhul puhverdatud, siis saame kiiremini selle kätte. Mälu on kiire,
salvestusruum on enamasti kordades aeglasem. Vahemälu (cache) ei ole RAM.
● Põhimälu sisu läheb kaotsi masina rikke või väljalülitamise korral
● Op.süsteem vastutab mäluhalduse järgmiste tegevuste eest: protsesside oma
aadressiruumide andmine; mälu hõivamine ja vabastamine, kui protsess seda küsib (nt. Kui
pilt on väike, siis kulub vähem mälu. Tänapäeval on dünaamiline, mälukasutus ei ole ette
teada, vaid sõltub andmetest); arve pidamine selle üle, millised mälualad on hetkel
kasutuses ja kelle poolt
● Otsustamine, missuguseid protsesse mälu vabanedes mällu laadida (pre-loading)
Failihaldus
● Fail on kogumik infot omavahel seotud asjadest. Failil on identifikaator (nt. ID-kaardi kiip on
arvuti oma op.süsteemiga, mis võimaldab faile salvestada, sisaldab rakendusi)
● Failid on harilikult salvestatud sekundaarsesse salvestusruumi
● Konkreetse faili struktuuri defineerib faili looja. Kui rakendus kirjutab faili sisse andmeid, siis
ta ise vaatab, mis struktuuriga andmeid ta sinna kirjutab. Leidub op.süsteeme, mis pakuvad
struktuursete failide teenust. Koos metainfoga jätab op.süsteem meelde struktuurikirjelduse
(tühifail mingi kirjastruktuuriga).
● Enamasti hoitakse failides programme (nii lähtetekstina kui ka binaarkujul) ja andmeid
● Op.süsteem vastutab failihalduses järgmiste tegevuste eest: failide loomine ja kustutamine;
kataloogide loomine ja kustutamine; tugi failide ja kataloogidega manipuleerimise
primitiividele (failise ümbernimetamine, teise kataloogi tõstmine); failide sekundaarsetele
salvestusseadmetele jagamine; failide varukoopia tegemise organiseerimine.
I/O süsteem
● Sisend/väljund süsteem
● I/O süsteem koosneb: I/O puhvrite süsteemist; vahemälu (cache) haldamise süsteem;
üldisest seadmedraiverite liidesest; konkreetsete seadmete draiveritest (SATA, USB
storage drive)
Sekundaarse salvestusruumi haldus
● Põhimälu ei säili pärast voolukatkestust ning ei mahuta kõiki vajaminevaid programme ja
andmeid
● Seetõttu tuleb vajaliku info säilitamiseks kasutada sekundaarset salvestusruumi
● Kettad, SSD-d, magnetlint, NVRAM (RAM, mis säilitab andmeid ka voolu katkemisel)
● Op.süsteem vastutab sekundaarse salvestusruumi halduses järgmiste tegevuste eest: vaba
ruumi üle arvepidamine; ruumi jagamine; kettapöörduste planeerimine (tähendab kui meil
on mitu programmi, mis tahavad selle ketta pealt midagi lugeda ja meil on järjekorras mitu
erinevat lugemis-kirjutamis operatsiooni, siis op.süsteem otsustab, mis järjekorras ta neid
teenindab nii, et kokku oleks kõige parem)
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Kaitsemehhanismid
● Kaitsemehhanismid kontrollivad juurdepääsu süsteemi ja kasutaja ressurssidele
programmide protsesside või kasutajate poolt.
● Kaitsemehhanism peab: eristama volitatud ja volitamata kasutajaid; määrama
juurdepääsureegleid; need reeglid kehtestama.
Kasutajaliides:
● Liides, mille kaudu kasutaja saab süsteemi juhtida
● Võib olla tekstiline käsuinterpretaator või graafiline: UNIXI shell; MS-DOSi
COMMAND.COM (oluliselt ebamugavam ja vähem võimekam kui UNIXI shell) ; MacOSi
GUI+Finder; Windows XP GUI+Explorer; Windows 8 GUI+start screen
Op.süsteemi teenused:
● Programmide täitmine (mällu laadimine ja käivitamine)
● I/O operatsioonid - kuna programmid ei saa enamasti otse välisseadmete poole pöörduda,
peab OS selleks teenuseid pakkuma
● Failisüsteemi manipuleerimine - failide loomine, kustutamine, lugemine, kirjutamine,
kataloogioperatsioonid
● Side - andmevahetus protsesside vahel (samas või erinevates arvutites), realiseeritakse
teadete saatmisega või jagatud mäluga. Teadete saatmine on lollikindlam, jagatud mäluga
võib olla probleem, et mälu kallal on mitu rakendust ja üks võib rikkuda andmeid ja teine ei
saa neid enam kätte. Mälu ringikopeerimine pimesi on arvutuste suhtes kallis operatsioon,
kui jagatud mälu. Jagatud mäluga tuleb mängu lukustamise probleem, mis tähendab, et on
küll kiirem, aga mõned protsessid ootavad teiste taga. Samas suur jagatud mäluga
süsteem, kus kõik seadmed näevad mälust sama pilti ja nende tegevused on
sünkroniseeritud, läheb väga kulukaks. NUMA - Non-uniform memory access Mittepidev
juurdepääs mälule (NUMA) on multiprotsessis kasutatav arvuti mälu disain, kus mälu pääsu
aeg sõltub mälu asukohast protsessori suhtes. NUMA järgi saab protsessor oma kohalikku
mälu pääseda kiiremini kui mitte-kohalik mälu (teisele protsessorile omane mälu või
töötlejate vahel jagatud mälu). NUMA eelised piirduvad konkreetse töökoormusega, eriti
serveritega, kus andmeid sageli seostatakse kindlate ülesannete või kasutajatega tihti.
Teadete saatmine on hästi skaleeruv, aga kipub jääma aeglaseks.
● Vigade haldus - protsessori, mälu, I/O seadmete ja kasutajaprogrammide vigade
avastamine ja neile adekvaatselt reageerimine. Esiteks protsessid ise võivad olla vigased
(selleks ei ole antud mäluruumi vms), riistvara võib olla vigane (pöörleva ketta puhul võib
mehhanism katki minna, staatiline elekter võib viga teha, protsessori ülekuumenemine jt.).
Op.süsteemi ülesanne on neid vigu parandada, mida saab parandada. (mälu puhul, kui
mingi sektor on vigane, siis selle poole enam ei pöörduta)
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Op.süsteemi lisafunktsioonid:
● Mittekasutajale orienteeritud, vaid süsteemi enda paremaks funktsioneerimiseks
● Ressursside hõivamine ja vabastamine
● Arvepidamine - kes kui palju ja missuguseid ressursse on kasutanud (arvete esitamiseks,
statistika jaoks)
● Kaitse ja turvalisus
Süsteemifunktsioonid:
● Süsteemifunktsioonid on liideseks töötava programmi ja op.süsteemi tuuma vahel
● Enamasti eksisteerivad assemblerkeele tasemel
● Tihti otse saadaval ka süsteemprogrammeerimise keeltes (C, C++)
● Kolm parameetrite edastamise viisi: parameetrid registrites; parameetrid mälutabelis,
fikseeritud registris tabeli aadress; parameetrid magasinis (magasini kaudu saab rohkem
andmeid edastada)
● API - application programming interface. Programmeerimiskeele tasemel nähtav liides (Nt.
javas näen mingit funktsiooni mingi signatuuri ja tagastusväärtustega)
● ABI - application binary interface. Kuidas mälu registrite tasemel need parameetrid
edastatakse. Nt. võtan C programmi, mis kompileeritakse masinkoodiks ja masinkoodis
programm peab kasutama vastavalt sellele ABI-le ja lähtekood peab vastavalt API-le
ehituma (Solarise 20 aasta tagune versioon, mis pakub seda sama ABI, mis 20 aastat
tagasi ja võime 20 aastat vana binary võtta ning jooksutada seda tänapäeva sama
arhitektuuriga protsessoril ja see töötab, sama asi linux’ i kohta, et võtame 90ndate binary
jooksutame, tõenäoliselt see töötab, on üksikuid asju, mis katki läksid. Windowsis lähevad
asjad oluliselt kiiremini katki, kui panna käima rakendus, mis kolm versiooni tagasi töötas)
Süsteemifunktsioonide levinumad tüübid:
● Protsessihaldus
● Failihaldus
● Seadmete haldus
● Üldinfo
● Side
Süsteemsed programmid:
● Aitavad luua mugavat keskkonda rakendusprogrammide jooksutamiseks ja arenduseks
● Annavad juurdepääsu süsteemifunktsioonidele ja teenustele kasutajale kättesaadaval kujul
● Kasutaja vaade süsteemile on enamasti defineeritud just süsteemsete programmide kaudu
● Op.süsteemi tuuma vaatepunktist on tegu harilike rakendusprogrammidega: failide
manipuleerimine; staatusinfo
● Osa süsteemseid programme on vahel realiseeritud käsuinterpretaatori osana
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Struktuur: MS-DOS:
● Kirjutatud nii, et saada maksimaalset funktsionaalsust vähese mälukasutusega
● Pole mooduliteks jagatud
● Mõningane sisemine struktuur olemas, kuid liidesed ja funktsionaalsus pole eraldatud
● Rakendused laiendavad op.süsteemi nagu heaks arvavad

Struktuur: originaalne UNIX:
● UNIX oli samuti piiratud riistvara funktsionaalsusega
● Natuke struktuurne, kuid endiselt monoliitne
● Kaks eraldiseisvat osa: süsteemprogrammid ja tuum
● Tuum on kõik, mis jääb allapoole süsteemifunktsioonide liidest

Kihiline lähenemine:
● Op.süsteem on jagatud mingiks arvuks kihtideks
● Iga kiht kasutab eelmiste kihtide teenuseid
● Alumine kiht on riistvara
● Ülemine kiht on kasutajaliides
● Modulaarsus: iga kiht kasutab ainult alumiste kihtide operatsioone ja teenuseid
● Näide: OS/2.
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TEINE LOENG 13.09
Mikrokernel
● Kernel on op.süsteemi tuum. Mikrokernel tähendab, et me teeme selle tuuma võimalikult
minimaalseks.
● Võimalikult suur osa tuumast tõstetakse moodulitena kasutaja tasemele
● Moodulite vahel käib side teadete edastamise abil. Tuum pakub moodulitele omavahelise
suhtluse jaoks teadete edastamist.
● Plussid:
○ Lihtsam laiendada. Näiteks kui me tahame oma failisüsteemi aretada, siis me ei pea
op.süsteemi tuumas töötavat ja seda katkitegevat tükki aretama, vaid me võime
rahulikult oma protsessi oma failisüsteemi draiveril realiseerida, kui tema crash’ib,
siis paneme uue tööle ja laseme edasi.
○ Lihtsam uuele arhitektuurile portida. Enamus koodist on kasutajataseme kood.
Masinaspetsiifilist võiks jääda mikrokernelisse vähe, osa draivereid peavad ilmselt
olema masinaspetsiifilised moodulite sees. Vanasti oli see suurem argument,
tänapäeval väiksem, sest iga op.süsteem, mida on juba mõnedele platvormidele
portitud selle sees on niikuinii enam-vähem abstraheeritud riistvarast sõltuv ja
riistvarast sõltumatu osa, et see kood lihtsasti hallatav oleks. Kui me võtame
tänapäeva Linuxi või Windowsi, siis nende sees on arhitektuurispetsiifilist osa kõigis
suhteliselt kitsalt.
○ Töökindlam. Vähem koodi töötab kerneli moodis, enamus töötab kasutaja
protsessidena, kui need crash’ivad, siis nad ei mõjuta teisi komponente isoleerituse
tõttu, nad on üksteisest ja tuumast isoleeritud. Seega iga komponendi viga saab
selle komponenti crash’i tähendada ja enamus komponente me saame restart’ida.
Näitaks graafika draiverid, me ei pea kogu masinat restart’ima, piisab ainult nende
restard’ist.
○ Turvalisem. Selle sama isoleerituse tõttu on ka turvalisem. Meil ei ole suurt
monoliidset tuuma kuskil. Kui tuumas kuskil mingi viga on, siis suudetakse kohe
kogu masin üle võtta. Mikrokerneli sees on võimalikult vähe funktsionaalsust.
Sisuliselt on seal mingite teadete järjekorrad ja natuke ressursi haldust, protsesside
vahel ajajaotus.
● Näited: tru64 UNIX, QNX,Hurd; natuke ka MacOS ja Windows
● Mikrokerneli jõudlus on madal
Virtuaalmasinad
● Kihilise süsteemi loogiline jätk.
● Kõiki allapoole jäävaid kihte vaadeldakse lihtsalt kui riistvara, mis antud kihil kasutada on
● Virtuaalmasin annab klientmasinatele tegeliku riistvaraga identse liidese
● Tekitab illusiooni paljudest protsessidest, millest igaüks jookseb oma protsessoril, jooksutab
seal oma op.süsteemi oma (virtuaal-) mäluga.
● Selline klient-op.süsteem võib olla lihtne ühekasutaja op.süsteem
● IBM oli ajalooliselt üks põhitegijaid
● Füüsilise masina ressursse jagatakse virtuaalmasinate loomiseks
● Protsessori(te) jagamine jätab mulje, et kasutajatel on oma protsessid
● Failisüsteem ja spuulimine annavad virtuaalsed kettad, printerid ja muud sisendväljundseadmed
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●

Harilik ajajaotussüsteemi kasutav terminal võib olla virtuaalmasina konsooliks
Jagatud kettad
Virtuaalsed võrguliidesed virtuaalmasinate vahel suhtlemiseks
Paravirtualiseerimine - Arvutamisel on paravirtualiseerimine virtualiseerimistehnika, mis
esitab virtuaalsetele masinatele tarkvara liidese, mis on sarnane, kuid ei ole identne
aluseks oleva riistvara-tarkvara liidesega. Me võime mälu virtualiseerida, et kui RAM’i ei
jätku hostil, siis jätkame virtuaalmäluketta peal, seda võib iga masin ise teha.
Virtualiseerime protsessorit, et paistaks, et oleks eraldi virtuaalmasin. Virtualiseerime
salvestusseadmeid, näiteks andsite oma virtuaalmasinale mingi ketta, mis on tegelikult
mingi fail teises arvutis.

Virtuaalmasinate head ja vead
● Täielik kaitse süsteemi ressurssidele virtuaalmasinate isoleerituse tõttu. Kui ühe
virtuaalmasina op.süsteemi tuumas on mingi viga, siis see mõjutab ainult konkreetset
virtuaalmasinat. Samuti ei saa ka seetõttu ressursse nii otse jagada, vaid peame tegema
koopia neist. Näiteks mälu, igal virtuaalmasinal peab olema oma koopia.
● Teoreetiliselt võimas vahend op.süsteemide uurimiseks ja arendamiseks. Leidub
op.süsteeme, mis ei töötagi mujal, kui kindla konfiguratsiooniga virtualiseerimis
keskkonnas, sest ei leidu eriti kombinatsiooni uuest ja vanast riistvarast, mis tegelikult
niisugusena kokku läheks.
● Keeruline realiseerida, kuna riistvara täpse koopia emuleerimine on raske ja vajab
efektiivseks tööks spetsiaalset riistvara (täielikult virtualiseeritav protsessor).
● Tänapäeval pakutakse virtuaalmasinatele sageli reaalsest riistvarast erinevat efektiivsemat
liidest (directio, enlightened I/O)
Konteinerid
● Üks op.süsteemi instants (tuum) pakub rakendusprogrammide mitut erinevat isoleeritud
töökeskkonda. Näiteks üks konteiner näeb failikataloogi sisse ja sellest väljapoole ei näe
ning saab kasutada teatud mäluhulka, mis on talle antud.
● Kergekaalulisemad kui päris virtuaalmasinad, sest nad jagavad op.süsteemi ja kõiki sellega
seotud teeninduslikke andmeid. Nad hoiavad kokku protsessoriaega, sest nad ei pea teise
virtuaalmasina vahel kogu konteksti vahetama.
● Jagavad keskkonda mitme protsessi vahel
● Piirang: kõigis konteinerites on sama op.süsteem (kasutajataseme programmid võivad
erineda, tuum on sama)
● Nõrgem isoleerimine kui virtuaalmasinate puhul: tuum on sama ja sealsed vead saavad
teisi konteinereid mõjutada. Kehvem turvalisus ja kehvem töökindlus. Üks kerneli bug võib
meil kogu klastri maha võtta.
● Näited: Docker, Linuxi OpenVZ ja LXC, Solarise tsoonid. Konteinerite poolest on kaks
levinumat lähendust. Kui meil täisvirtualiseerimis masinas oli see, et meil on peristentne
info, kui me masina kinni paneme ja järgmine kord käima, siis seal on sama seis kõik
olemas, info kõik säilib. Siis konteineritega on võimalus seda kahte moodi teha. LXC
konteinerid oli samasugused nagu täisvirtualiseerimis masinad, seal on failipuu, sinna sisse
ma panen mingid andmed, panen järgmine kord masina käima, need andmed on seal
olemas. Teistpidi lähenemist kasutab Docker. Docker’i mõte on see, et tarkvara tuleb
Docker’i imidžina, mille sees on minimaalne op.süsteem, mis selle rakenduse jaoks vajalik
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on ja see rakendus ise, aga selle imidži sees ei ole persistentseid andmeid. Kõik andmed
asuvad kuskil väljaspool.
Eksokernelid
● Virtuaalmasinate edasiarendus. Jäi pigem katsetuseks. See oli oluline siis, kui protsessorid
olid täisvirtualiseerimise toeta või täisvirtualiseerimise tugi oli kallis kasutada, et aadresside
tõlkimisele virtuaalmasina ja hosti vahel kulub näiteks mingisugune overhead protsessoril.
● Seadmete pöördusi ei tõlgita (enam pole igal klientsüsteemil oma 0-aadressi)
● Erinevate protsessidele antakse erinevad aadressivahemikud
● Nendest aadressivahemikest kinni pidamist kontrollitakse riistvara ja tuuma tasemel
● Vähem lisavõhma tõlkimise peale
● Praktikas vähelevinud. Tuli peale riistvara, millega tõlkimine läks piisavalt odavaks ja
niimoodi oli lihtsam asju ehitada.
PROTSESSORIHALDUS
Paralleeltöötus
● Op.süsteem võib täita mitmesuguseid töid:
○ Pakktööd (batch jobs) - täidetakse järjekorras automaatselt. Iga job on mingisugune
skript, teeb mingisuguseid ettevalmistusi, laseb mingid programmid üksteise järel
käima ja lõpetab töö ära. Näiteks arvutusülesanded sobivad siia alla. Tänapäeval
kasutatakse arvutusklastrites. Pakktöötlus oli ajalooliselt levinum, kuskil 60ndateni.
○ Aega jagavad tööd (time-sharing tasks). Kui erinevad protsessid töötavad samal
ajal.
● Ajajaotussüsteem tekitab näilise paralleeltöötluse isegi ühe protsessori korral
● Tänapäeval lasevad mitu protsessorit (tuuma) ka reaalselt mitmel tööl korraga käia
○ Iga protsessori peal on sellegipoolest ajajaotussüsteem
○ Kui palju protsesse on ühe masina jaoks palju? Sõltub ressurssidest, mis meil
kasutada on. 200-300 on täiesti tavaline, võib olla 1000 on mõne masina jaoks
palju.
Protsessi mõiste
● Protsess - täitmisel olev programm
● Programmi täidetakse järjest (programm kui käsujada, retsept). Meil on von Neumann
arhitektuuriga masin, see tähendab, et programmeerimine käib niimoodi, et mällu
kirjutatakse masina jaoks arusaadavad käsud, protsessor loeb sealt samast mälust (kust
andmed tulevad) neid käske ja interpreteerib neid, teeb selle järgi mingeid tegevusi, loeb
neid, kirjutab kuhugi mujale mälusse midagi. Ühesõnaga meil on kuskil mälus käsujada,
mida me täidame (masinkäsud). Programme siis täidetakse järjest, mällu on laetud mingi
programm, seda käsujada järjest täidetakse.
● Protsess koosneb:
○ Protsessori seisust (registrid). Näiteks registrid (4, 8, 16 , 32 registreid), mis on siis
masina sõnapikkused mälupesad, mis on siis otse protsessori sees ja
masinkäskude poolt kiiresti adresseeritavad, neid samu sõnu võime kirjutada mällu
olulised aeglasemini. Ühesõnaga meil on mingisugune hulk registrite sisu, mille
sees käivad hetkeandmete meelespidamised. Mida rohkem on registreid, seda
rohkem andmeid saab protsess omale protsessorisse laadida ilma, et tea pidevalt
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○

mööda mäluvahet käima peaks, seda vähem mälu ribalaiust on tal vaja, seda
kiiremini ta sama mälu juures töötada saab.
■ Sealhulgas käsuloendurist (program counter, instruction pointer).
Mälu sisust:
■ Koodisektsiooniks - selle sees täidetakse koodi, programm ise +
mingisugused teegid, mis on mällu laetud.
■ Andmesektsiooniks - andmed, mida töödeldakse, mille pealt koodi ei laeta.
■ Magasinist (stack) - arhitektuurselt väga oluline osa. Sellega saab mugavalt
teha rekursiooni. Alamprogramm kutsub välja teise alamprogrammi ja kogu
väljakutse ja olek salvestatakse stack’i ja funktsioon võib kasvõi ennast
mitmeid kordi välja kutsuda ning iga kord eraldatakse talle stack frame ja iga
kord kui ta return teeb korjatakse üks stack frame kokku. Pinupõhised
programmeerimiskeeled lihtsustasid oluliselt programmeerimist võrreldes
varasemate süsteemidega, kui stack’e ei olnud. Stack asub mälus, sellel on
tavaliselt mingi protsessoritugi.

Protsessi olek
● Täitmise käigus satub protsess järgmistesse olekutesse:
○ Uus (new) - protsess luuakse
○ Töös (running) - selle protsess käske täidetakse
○ Ootel (waiting) - protsess ootab mingi sündmuse toimumist
○ Valmis (ready) - protsess ootab, et tema käske täitma hakatakse
○ Lõpetatud (terminated) - protsessi olev programm on täidetud (edukalt või
ebaedukalt)

Protsessi olekuskeem

Protsessi andmed on op.süsteemis
● Iga protsessiga on seotud protsessi juhtplokk (PCB - Process Control Block)
● Protsessi juhtploki sisu:
○ (protsessi number)
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○ Protsessi olek
○ Käsuloendur
○ Protsessori registrite seis
○ Protsessoriaja planeerimise info
○ Mäluhaldusinfo
○ Arvepidamisinfo
○ I/O staatus
○ Omanikuinfo
○ ...
Planeerimisjärjekorrad
● Op.süsteem haldab kõigi protsesside juhtploki erinevates järjekordades:
○ Tööde järjekord - kõik süsteemi protsessid
○ Töövalmis tööde järjekord - kõik protsessid, mis on mälus ning valmis täitmiseks
○ Seadmete järjekorrad - protsessid, mis ootavad antud seadme taga I/O lõppemist
● Protsesse järjekordade jaoks võib op.süsteem kasutada erinevat halduspoliitikat. Järjekorra
haldamiseks võib op.süsteem kasutada erinevaid halduspoliitikaid. Kõige lihtsam oleks
näiteks first in - first out, protsess, mis esimesena tuli, võetakse ka esimesena arvutama.
Võib kasutada ka muid poliitikaid, näiteks pannakse iga protsessile prioriteedinumbri ja
prioriteetsemad protsessid võetakse enne.
● Load average - töövalmis tööde järjekorra keskmine pikkus. Need, mis on hetkel arvutamas
+ need, mis on töövalmis tööde järjekorras. Kui palju praegu protsesse on, mis soovivad
arvutada. Load average’il on 3 numbrit 5, 10 ja 15 minuti keskmine. Missugune on
normaalne load average? Kui average on 1, siis täpselt ühe protsessori tuumaaeg
kasutatakse ära. Kui average on 3, siis kui meil on 1 või 2 tuuma, siis arvutamise soove on
meil rohkem, kui me tegelikult teha saame ehk tööd on aeglustatud selle arvelt, et teised
tööd ka samal ajal arvutada tahavad ja meil oleks kiiremast protsessorist või rohkematest
protsessoritest kasu. Samas kui meil on 4-tuumaline masin ja meie load average on 3, siis
see tähendab, et meil on veel ühe tuumajagu vaba.
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Planeerijad
● Lühiajaline planeerija
○ Valmis protsesside hulgast sobiva tööks valimine
○ Töötab tihti (palju kordi sekundis), peab olema kiire. Ei tohiks võtta palju aega.
● Pikaajaline planeerija
○ Uute protsesside loomine. Kui meil on pakktöötluse laadne süsteem, siis selle
pikaajalise planeerija ülesanne on valida missuguseid töid, mille me järjekorrast
taustal tööle laseme. Kui meil on ajajaotussüsteem, siis saame korraga mitut asja
teha. Näiteks me võime lasta ühel protsessil, mis valdavalt ühe I/O seadme taha
blokeerub, näiteks mingi andmete kopeerija ühe koha pealt teisele, lasta töötada
taustal, teistel protsessidel lasta töötada protsessori mõttes esiplaanil ja nad ei sega
üksteist eriti, sest protsessori peal arvutaja ei oota eriti ketta taga ja ketta peal
arvutaja ei vaja eriti protsessoriaega. Seega me võime sobiva protsessi segu
masinasse toomisel summaarset jõudlust suurendada. Lisaks protsessoril
arvutajatele panna ka I/O mahukaid protsesse taustal tööle, sest me saame nad
peaaegu tasuta. Pikaajaline planeerija peabki vaatama, mis sorti protsesse on mõtet
masinasse tuua. Sageli on pikaajaliseks planeerijaks inimene ise. Mitu paralleelset
kompilaatorit on mõtet tööle tõmmata? Praktikas on õigem vastus 2, sellepärast, et
kompilaator ei jõua kogu aeg tegeleda ainult arvutamisega, vaid ta peab ka näiteks
lugema oma koodi faili ja kirjutama oma tulemuste faili ja selle jaoks on protsessil
idle ning selleks, et see idle ka ära kasutada ma lükkan make -j2 abil tööle, load
average on 2 kandis, aga kokku saab natuke kiiremini tehtud kui ainult make -j1 ehk
ainult make’ga.
○ Hoolitseb multiprogrammeerimise astme eest
○ Käivitub harva, pole kiirusekriitiline
○ Õige protsessisegu hoidmine (I/O taga ootavad ja protsessori taga ootavad
protsessid)
● Vahepealne planeerija - protsesside välja ja sisse saalimine (swapping)
Kontekstivahetus
● Context switch
● Ühelt protsessilt teisele lülitamisel tuleb salvestada vana protsessi olek ja laadida uue
protsessi salvestatud olek
● See aeg on lisakulu, vähendab rakendustele jäävat protsessoriaega. Seega kui ma ühe
protsessoriga masinas paneks make -j10, siis tähendab, et esiteks kuluks palju mälu ja võib
olla selles masinas ei olegi nii palju mälu ning osa protsesse läheksid saalimisele, mis seda
aeglustaks ja teiselt poolt, kui mul on palju arvutajaid, siis nende vahel konteksti vahetused
kipuvad kah aega sööma.
● Kuluv aeg sõltub protsessori võimalustest. Näiteks lisaks registrite sisu vahetusele on meil
mälutõlke tabelid vaja ära vahetada, lehekülje tabelid, missugusele aardessiruumi
piirkonnale füüsilise mälu leheküljed vastavad. Varjatud kulu siin konteksti vahetuse juures
on protsessori cache, et kui me varem olime cache’nud protsessori sisse mingite loogiliste
aadressite kohta andmeid ja nüüd lülitume teisele protsessile, siis me peame selle cache’i
seisust sisuliselt loobuma, sest meil ei ole nendest andmetest kasu. Mõningal juhul peame
need ära viskama, mõningal juhul tõrjutakse nad lihtsalt välja teiste andmete poolt.
Ühesõnaga, kui ma liiga palju asju üritan taustal tööle lükata, siis masina jõudlus väheneb.
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KOLMAS LOENG 20.09
Protsesside loomine
Alguses op.süsteem käivitab mingil viisil ise ühe protsessi ja edasi olemasolevad protsessid
käivitavad ise alamprotsesse või lapsprotsesse.
● Vanemprotsessid võivad luua lapsprotsesse
● Iga lapsprotsess võib olla teistele protsessidele omakorda vanemaks
● Nii tekib protsesside puu
● Ressursside jagamine. Põhimõtteliselt iga protsess ajab oma asja, tal on omad ressursid,
oma mäluseis, oma täitmisjärgsete registrite seis, oma avatud failid.
○ Vanem ja laps jagavad kõiki ressursse
○ Laps saab alamhulga vanema ressurssidest. Kõige tüüpilisemad ressursid, mida
ülemprotsessid alamprotsessile päritakse on avatud handle’d, avatud faili
deskriptorid
○ Vanem ja laps ei jaga mingeid ressursse
● Töötamine
○ Vanem ja laps töötavad paralleelselt. Multitasking.
○ Vanem ootab, kuni laps töö lõpetab. Single tasking.
● Eri mudelid: fork+exec, CreateProcess
Protsessi loomine: näide Unix’is alamprotsessi loomisest

Protsessi lõpetamine
● Protsess võib lõppeda vabatahtlikult (exit)
○ Vanemale antakse tagasi väljundinfo (wait)
○ Op.süsteem vabastab protsessiga seotud ressursid
● Sunniviisiliselt - vanemprotsess tapab (kill), op.süsteem tapab, vanemprotsess sureb ja
op.süsteem tapab seetõttu. Näiteks login shell sai signaali, et võrguühendus katkes, selle
peale ta kõik selle terminali seansiga seotud protsessid tapab ära välja logimisel. Võib
juhtuda ka, et administraator käsitsi protsesse tapab, kasutaja tabab oma protsesse, kui
näeb, et nad on kuhugi tsüklisse jäänud, või saavad süsteemis ressursid otsa või sattus
protsess mõnda vigast käsku täitma.
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Protsessi lõpetamine: näide

Koostööd tegevad protsessid
● Sõltumatud protsessid ei saa teisi protsesse mõjutada ega teiste protsesside poolt
mõjutatud saada ehk igaüks saab oma sisendi ja väljundi kuskilt mujalt, mitte teiste
protsesside käest otse, näiteks failist võtab ja arvutab tulemuse ära, kirjutab kuhugi maha,
teiste protsessidega mingit interaktiivset suhtlust ei ole. Kuid me tahaks ikka mingit
paindlikumat lahendust, kus protsessid saaksid koostööd teha.
● Koostööd tegevad protsessid saavad teisi protsesse mõjutada ja/või teiste protsesside poolt
mõjutatud saada. Näiteks üks protsess saadab teisele infot. Saab infot jagada protsesside
vahel, saab tööd kiirendada laiali jagades näiteks erinevatesse protsessidesse, saab
tarkvara kirjutada modulaarsemalt, et me jagame selle asja mitmeks protsessiks laiali ja
need omavahel suhtlevad nii, kuidas vaja on, võib olla töötavad erinevate protsessori
tuumade peal veel samal ajal, et jõudlust juurde saada ja mugavus, et meil pole jäigad
ükshaaval käivitatavad protsessid, vaid me saame nendest ehitada interaktiivse keskkonna.
● Miks protsesside koostööd vaja on?
○ Info jagamine
○ Töö kiirendamine
○ Modulaarsus
○ Mugavus
Tootja-tarbija probleem
● Tootja - producer, tarbija - consumer
● Protsesside koostöö paradigma
● Tootjaprotsess toodab mingit infot ja tarbijaprotsess saab selle kätte ja kasutab. See info
tuleb ilusti töökindlalt üle anda, ükski tükk infot ei tohi kaotsi minna, ühtegi tükki infot ei tohi
topelt kasutada.
● Puhverdamine
○ Piiramata puhvriga - praktiliselt pole piire kahe protsessi vahelisel puhvril. Praktikas
on arvutil piiratud ressursid (piiratud mälumaht jne), prakstikas ei õnnestu meil
piiramatut puhvrit realiseerida.
○ Piiratud puhvriga - sidepuhvri(te)l on fikseeritud suurus ja meil ei ole mõtet lasta neil
suuremaks kasvada, sest ega see jõudlust ega midagi juurde ei anna enamasti,
pigem vastupidi, kui me laseme näiteks põhimälus oleva puhvri kasvada liiga
suureks, ta tõrjub mälust muid asju välja ja teeb meie masina töö aeglaseks. Seega
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mitte lasta gigabaite mälu selle alla kinni, et üks protsess suudab kiiresti andmeid
toota ja teine aeglaselt vastu võtta, vaid pannagi sinna väike puhver ja las tootja
blokeerub seni kuni tarbija infot välja pole lugenud. Kui suurt puhvrit minimaalselt
vaja võib minna, see sõltub rakendustest, vahetatavate andmete mahust ja
iseloomust, aga reeglina me ei taha lasta kasutajal muljet tekkida, et tal oleks
piiramatu puhver, sest sellega kipuvad ebaefektiivsused sisse tulema. Las parem
arvestatakse lõpliku suurusega puhvriga.
Näide piiratud puhvrist: jagatud mälu

Piiratud puhver: tootja ja tarbija
● Tootja protsess

●

Tarbija protsess

Protsessidevaheline side
● IPC - interprocess communication
● Op.süsteemi poolt pakutav mehhanism protsesside vahel side pidamiseks ja tegevuste
sünkroniseerimiseks.
● Jagatud mälu või teadete edastamine
● Näide: System V IPC - Tõi sisse 3 primitiivi: jagatud mälu, semaforid (millega saab teisele
poole märku anda, kas tohib midagi teha või ei tohi, näiteks mul on parajasti jagatud mälu
modifitseerimine pooleli, semafor on all, edasi minna ei tohi ja kui ma saan jagatud mälu
sisu konsistentselt ära modifitseeritud kõik ja edasi tegelenud, siis lasen semafori üles, et
teine pool võib minna ja selle kallal töötada), teadete järjekorrad.
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●

●

Näide: UNIXi torud (pipe). Pipe on lihtne konstruktsioon, et see on kaks faili deskriptorit, mis
ühest sisse läheb, teisest välja tuleb, kui ühte midagi kirjutad, saad teisest lugeda. Pipe’l on
mingi piiratud suurusega puhver vahel ja üks protsess kirjutab sinna ja teine loeb, näiteks
kui te käsurealt ütlete, et „ls | sort | more“, see tähendab kolmest käsust koosnevat
pipeline’i. Mida shell sellise käsu tegemise peale teeb? Ta tekitab kõigepealt omale 2 pipe’i,
siis tekitab ta 3 alamprotsessi - ls jaoks, sort jaoks ja more jaoks, esimese pipe esimese
poole paneb ls väljundiks, väljundpoole paneb sort protsessi sisendiks, teise pipe paneb
sort protsessi väljundiks ja pipe väljundpoole paneb more protsessi sisendiks. Kui ls jõuab
rohkem väljastada kui sort sorteerida, siis ls kirjutab pipe puhvri täis ja blokeerub sinna
kirjutamise taha, ls rohkem ei väljasta kuni sort on oma sisendi saanud loetud ja seni tulnud
info ära sorteeritud, siis saab ls jälle jätkata ning more ootab kuni sort on saanud oma
sisendi ära sorteeritud. Torudel on mingisuguse suurusega puhver, need oli siin nimetud
torud, tal ei ole mingit nime failisüsteemis. Vanasti oli UNIX’is sellise pipe’i suurus 256 baiti,
tänapäeva Linuxites on vaikimisi 8 MB.
Näide: Windowsi aknateated (windows messages). Windowsi programmakendel on
asünkroonne programm, kui programm tahab akent teha, ta registreerib oma akna
niimoodi, et ta akna loomisel annab kaasa oma callback funktsiooni, mis kutsutakse välja.
Kui talle tuleb aknateateid ja aknateated on siis näiteks sellised, et vajutati alla selline klahv,
hiir liikus niisugustele koordinaatidele, vajutati alla see hiirenupp, lasti lahti see hiirenupp,
keriti selle hiirenupuga, seda sorti sündmused või siis sellist sorti aknateated, et akent
lohistati, et nüüd tema asukoht on niisugune, et akna üle joonistamist oleks vaja niisuguse
nelinurga osas, rakendust pannakse nüüd nupust kinni, igasugused sellised teated.
Windowsi GUI on ehitatud selliste aknateadete otsa ja see on väga loomulik, aga
Windowsis paistis, et Windowsi arendajatele hakkasid aknateated väga meeldima ja siis
ehitati nende samade aknateadete otsa ka mõned üldse mitte visuaalsed sündmused,
näiteks poolvisuaalne asi, klahvivajutused.

Teadete saatmine
● IPC mehhanism pakub kahte operatsiooni:
○ Send (message) - teadete suurus fikseeritud või vaba
○ Receive (message)
● Kui protsessid P ja Q tahavad suhelda, siis peavad nad
○ Omavahel mingi ühenduse looma
○ Vahetama teateid send/receice abil
●

Ühenduse omadusi:
○ Otsene või kaudne suhtlus?
○ Sümmeetriline või asümmeetriline suhtlus. Sümmeetriline ehk kahesuunaline
suhtlus, asümmeetriline ehk ühesuunaline suhtlus.
○ Automaatne või käsitsi toimuv puhverdamine
○ Koopia või viida saatmine? Kui on pisikesed teaded, siis on odavam saata koopia,
kui meil on suured teated, siis on odavam map’ida teate keha ka teisele protsessile
nähtavaks ja saata viit sellele. Selle juures on semantika probleemid, et kui saatja
pärast saatmist läheb selle teate sisu modifitseerima, siis saaja võib kätte saada
mitte selle teate, mis saatmise hetkel oli, vaid selle, mis hiljem modifitseeriti. Pole
päris puhas copy-semantika.
○ Kindla või suvaline pikkusega teated?
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Otsene suhtlus
● Protsessid saadavad teateid otse üksteisele
● Peavad üksteise nimesid teadma:
○ send(P, message) — teate saatmine protsessile P
○ receive(Q, message) — teate vastuvõtt protsessilt Q
● Sidekanali omadused
○ Ühendused luuakse automaatselt
○ Ühendus on seotud täpselt ühe paari protsessidega
○ Iga protsessipaari vahel on täpselt üks ühendus
○ Ühendus võib olla ühesuunaline, enamasti on kahesuunaline
Kaudne suhtlus
● Teated saadetakse postkastidesse ja võetakse vastu postkastidest (mailbox, tihti ka port)
○ Igal postkastil oma ID
○ Protsessid saavad suhelda ainult siis, kui nad jagavad mingit postkasti
○ Postkast võib kuuluda nii rakendusele kui operatsioonisüsteemile
● Sidekanali omadused
○ Ühendus luuakse ainult siis, kui protsessid jagavad postkasti. Näiteks üks protsess
postkastis loeb ja teised saadavad sinna.
○ Ühendus võib olla paljude protsesside vahel
○ Iga protsesside paar võib jagada mitut postkasti
○ Ühendus võib olla nii ühe- kui kahesuunaline
Postkastide kasutamine
● Operatsioonid postkastidega:
○ send(A, message) — teate saatmine postkasti A
○ receive(A, message) — teate vastuvõtt postkastist A
○ Kui postkastid kuuluvad op.süsteemile, on olemas primitiivid ka postkastide
loomiseks ja kustutamiseks
● Postkastil on omanik (protsess)
● Lugeda saab kas ainult omanik või ka omaniku poolt lubatud teised protsessid
● Omanikuõigust ja lugemisõigust saab edasi saata. Näiteks Windowsis saame objekti külge
panna ACL (access control list), kus on kirjas kellel on ja mis sorti ligipääs. Postkastide
kasutamise kohta kõige levinum näide on igasugused mikrokerneliga op.süsteemid. Mach
mikrokernel on läbi aegade kõige levinum olnud. Enamus op.süsteemi funktsionaalsust on
välja kolitud tuuma seest eraldi protsessidesse ja protsessid suhtlevad omavahel teadete
edastamisega, kasutades selleks postkaste. Neid postkaste kutsutakse sageli portideks.
Tänapäevane Windows on samamoodi natuke mikrokernel seest, tema tükid suhtlevad
omavahel mingite portide kaudu.
● Mis juhtub, kui postkasti tuleb teade ja lugejaid on mitu?
● Näited: Mach, Windows 2000
Sünkroniseerimine
● Teadete saatmine võib olla nii blokeeruv kui mitteblokeeruv. Blokeerumine annab meile
sünkroonse suhtluse; mul on korraga üks I/O pooleli, kui üldse on midagi, selle taha võib
blokeeruda. Protsessid tulevad selle juures hästi lihtsad, nad saavad teha ühte asja
korraga, näiteks võtan järjekorrast helifaili identifikaatori, mängin selle maha, võtan
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●
●
●

järjekorrast muu asja identifikaatori, mängin maha, blokeerun, kui järjekorras enam midagi
ei ole, korraga mitme asjaga ei tegele.
Mitteblokeerumine annab asünkroonse suhtluse ja üks osapool võiks suhelda mitme eri
osapoolega.
Blokeerumine annab sünkroonse suhtluse
Saatmine ja vastuvõtt võivad teineteisest sõltumatult olla blokeeruvad või mitteblokeeruvad

Puhverdamine
● Ühendusega on seotud teadete järjekord
● Järjekorra pikkuse jaoks mitu võimalust:
○ Null — mitte ühtegi teadet, käsitsi puhverdamine
○ Piiratud maht — etteantud arv teateid, kui saatmisel on järjekord täis, siis
sünkroonne saatja blokeerub ruumi vabanemiseni
○ Piiramatu maht — saatja ei blokeeru kunagi
Klient-server mudel: soklid
● Sokkel — side otspunkt
● Side toimib kahe sokli vahel. Meil on ühes masinas ühes rakenduses mingisugune sokkel,
teises masinas mingis rakenduses teine sokkel
● Sokli aadressiks on masina aadressi ja protsessi identifikaatori komplekt
● Näiteks TCP/IP puhul IP aadress + pordi number
● Näide: sokkel 161.25.19.8:1625 ühes otsas ja sokkel 193.40.5.125:80 teises otsas.
Soklid on üks lihtsamaid viise teha masinate vahelist suhtlust, et klient-server mudelis ühenduse
loomine, klient algatab ühenduse serverisse, saab mingisuguse seansi kätte ja selle käigus võib
andmeid vahetada, andmed ja formaadid tuleb ise paika panna.
Klient-server mudel: kaugprotseduurid
● Kaugprotseduuri väljakutse (RPC — Remote Procedure Call) üldistab protseduuride
väljakutseid erinevate arvutite protsesside vahel
● Tüügas (stub) — kliendipoolne proksi, mida kutsutakse välja tegeliku protseduuri asemel
● Tüügas otsib serveri ja kodeerib parameetrid õiges formaadis
● Serveripoolne tüügas saab teate, kodeerib parameetrid lahti ja kutsub tegeliku protseduuri
välja. Miks see formaadi kodeerimine siin oluline on? Need võivad olla erineva
arhitektuuriga masinad, näiteks üks on 32-bitine, teine 64-bitine, aga neil on vaja täisarve
kodeerida platvormist sõltumatult.
● Näide: SunRPC (+XDR), DCE RPC
● Portmapper (ka matchmaker, rendezvous daemon), millega kaugprotseduuri klient leiab
üles sobivas formaadis sobivat versiooni teenust pakkuva serveri.
Protsessoriaja planeerimine
● Üldised põhimõtted
● Plaanimise eesmärgid
● Plaanimisalgoritmid
● Plaanimine reaalajasüsteemides
● Plaanimine mitme protsessoriga süsteemides
● Näited: Solaris, Windows, Linux
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Üldised põhimõtted
● Multiprogrammeerimisega saab protsessorit maksimaalselt ära kasutada. Kui meil üks
protsess ootab kasutaja sisendi taga või võrgu taga või ketta taga, siis teised protsessid
saaksid seni arvutada, kui meil on midagi, mida parajasti masinal teha lasta.
● Protsessori ja I/O kasutuse “pursete” tsüklid - protsessi täitmisel vahelduvad
protsessorikasutus ja I/O. Pigem äriarvutite omadus, kus on palju protsesse. Üks suund oli
siis see, et arvuti peab suutma arvutada võimalikult palju, võimalikult paralleelselt korraga.
Teine suund oli see, et arvuteid kasutati äriprotsessides, kus enamasti oli tegemist sisendi
ja väljundiga, näiteks raamatupidamissüsteem. Sellel on kuskil ketaste peal andmebaas,
mille jaoks on sisendit/väljundit vaja ja hulk kasutajaid terminalidega, enamus ajast ootab
see kasutaja sisendi taga, kokku kõigi kasutajate peale võiks arvutada üksjagu ja aeg-ajalt
on vaja mingeid aruandeid arvutada, muid asju teha, arvutusi vaja teha, aga kogu süsteem
on pigem skaleeritud sinnapoole, et tal oleks I/O jaksu, et ta suudaks korraga paljude
seadmetega I/O-d teha hästi efektiivselt. Arvuti võimsust ei tarvitse seejuures üldse olla,
sest I/O on tegelikult see, mille taga masinad ootavad.
● Protsessorikasutus faasi pikkus varieerub
● Protsessoriaja jagamine võib olla kas vabatahtlik (cooperative, non-preemptive) või
väljatõrjuv (preemptive). Vabatahtliku näide oli vanasti Windows versioon 3, sellega oli
vabatahtlik multitasking, kus mingi protsess läks tsüklisse, siis ta blokeeris kogu masina
sellega, võib olla andis protsessi ära tappa, võib olla mitte. Kui Windowsil tuli versioon 95,
siis sinna tuli väljatõrjuv multitasking ja üks hanguv protsess ei seganud enam muud tööd,
vaid muutis masina aeglasemaks ja selle sai ära tappa, sest ta oli paremini isoleeritud
op.süsteemist.
Vabatahtlik vs väljatõrjuv protsessoriaja jagamine
Vabatahtlik protsessoriaja jagamine:
● Iga protsess annab aeg-ajalt juhtimise üle planeerijale
○ Süsteemfunktsioon yield
○ Protsess teab ise kõige paremini, millal ta protsessoriaega kõige rohkem vajab ja
millal mitte
● Eeldab kõigi protsesside korrektset käitumist; ei tööta, kui mõni protsess ei loovuta kunagi
oma protsessoriaega
○ Kas siis sihilikult pahatahtlikul eesmärgil või
○ Õnnetusjuhtumi tõttu (näiteks läheb lõpmatusse tsüklisse)
Mittevabatahtlik protsessoriaja jagamine
● Tuum kasutab programmeeritavat intervallkella perioodiliste katkestuste esile kutsumiseks
ja planeerija väljakutsumiseks. Vanasti käis see puhtalt perioodilise taimeri otsas,
tänapäeval saab neid taimeri sündmusi tellida täpselt sel hetkel kui vaja.
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Protsessori olekuskeem

Planeerija
● Planeerija valib valmis protsesside nimekirjast sobiva ja annab talle protsessoriaega
● Planeerimisotsuseid võidakse teha järgmistes situatsioonides:
○ Protsess läheb tööolekust ooteolekusse
○ Protsess läheb tööolekust valmis olekusse
○ Protsess läheb ooteolekust valmis olekusse
○ Protsess lõpetab töö
● Juhud 1 ja 4 ei tõrju protsessi sunniviisiliselt välja
● Juhud 2 ja 3 on väljatõrjuvad
Dispetšer
Dispetšer annab juhtimise planeerija poolt valitud protsessile:
● Kontekstivahetus
● Kasutajatasemele lülitumine. Tuumast tullakse tagasi kasutaja tasemele ja seal
valmistatakse uus protsess ja hüpatakse selle uue protsessi aadressile.
● Hüpatakse sellele aadressile, kust programm peaks jätkama.
Dispetšeri viivitus (dispatch latency) — kui kaua võtab dispetšeril aega eelmise programmi
peatamine ja uue käivitamine. Põhiline kulu sellest tänapäeval on mäluhalduse leheküljetabelite
vahetamine, et kui meil on virtuaalmälu, et erinevatel protsessidel on igaühel oma aadressiruum ja
oma maping füüsilisele mälule, siis nende tabelite välja vahetamine võib olla on sinna juurde vaja
cache mälu tühjendamist või midagi sarnast.
Planeerimise eesmärgid
● Protsessoriaja maksimaalne ära kasutamine — hoida protsessor võimalikult pidevalt töös
● Läbilaskevõime — protsesside arv, mis antud ajaühikus saab oma töö tehtud
● Valmissaamise aeg (turnaround time) — kui kaua aega võtab ühe protsessi valmis saamine
● Ooteaeg — kui kaua aega veedab protsess valmis järjekorras oodates
● Vastama hakkamise aeg — kui kaua võtab aega protsessi käivitamise soovist esimese
väljundini jõudmiseni. See on see, mida kasutajad visuaalselt märkavad.
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Optimeerimiskriteeriumid
●

Pakksüsteemid
○ Maksimeerida protsessoriaja kasutus
○ Maksimeerida läbilaskevõime
○ Minimeerida valmissaamise aeg
○ Minimeerida ooteaeg
Kui meil on palju taustaarvutusi ja me tahame nad niimoodi paralleelselt ära teha, et neid
võimalikult palju läbi mahuks.
● Interaktiivsed süsteemid
○ Minimeerida vastama hakkamise aeg
○ Kasutaja ootustele vastamine. Reageeriks alati kiiresti, kui kasutaja midagi teeb.
● Reaalajasüsteemid
○ Garanteerida tähtaegade järgimine
○ Ennustatavuse tagamine, et me saaks ennustada, kas niisuguste programmidega ja
niisuguste sündmuste sageduste seguga, et kas neid kõik kokku saab teenindatud
sellise riistvara peal või ei saa.
FCFS (First Come First Served)
Kõik need algoritmid on kasulikud siis, kui meil on arvutada soovivaid protsesse rohkem.
● Planeerija täidab töid saabumise järjekorras kuni valmissaamiseni. Kõik, kes tulevad,
lähevad järjekorra lõppu ja alati võtame esimese. Kui protsess blokeerub, siis viskame ta
sealt järjekorrast välja ja ta läheb sinna waiting järjekorda ja ta tuleb kunagi uuesti tagasi
järjekorra lõppu kui ta valmis saab. Seni, kuni ta on blokeerunud mõne I/O taha, seni talle
protsessoriaega ei anta.
○ Modifikatsioon — kui protsess blokeerub, siis võetakse järgmine töö
● Eelised/puudused:
○ + Lihtne realiseerida
○ − Keskmine ooteaeg väga varieeruv ja sõltub sellest, milline protsessi segu sinna
parajasti satub
○ − Konvoiefekt. Näiteks kui mul on palju protsesse, mis tahavad IO-d teha, et selleks
natuke aega saada, et oma IO tööle lükata ja siis on paar suurt arvutajat, siis need
arvutajad, kui nad satuvad arvutama, kõik ootavad nende taga, kuni nad saavad
oma arvutamised ära tehtud, siis saavad kõik teised oma I/O tööle pandud ja siis
lähvad jälle mõne suure arvutaja taha ootele.
○ − CPU- ja IO-seotud protsesside kehv ülekattuvus. Need mis ootavad protsesside
taga ja need mis ootavad IO taga valdavalt, neid ei saa hästi paralleelseks ajada, et
protsessor oleks hõivatud ja samal ajal IO ka käiks, pigem oodatakse, kuni arvutus
jälle läbi on.
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FCFD näide

SJF (Shortest Job First)
● Seome iga protsessiga järgmise protsessorisoovi ajalise pikkuse, kasutame seda lühima
järgmise soovija valimiseks ehk esimesena valime selle, kes tahab järgmisena kõige vähem
aega kulutada, sest siis saab võimalikult kiiresti teised asjad käsile võtta.
● Mitteväljatõrjuv variant — protsessoriaega vägisi ära ei võeta
● Väljatõrjuv variant — kui saabub väiksema protsessoriaja sooviga protsess, siis käesolev
katkestatakse
○ Seda kutsutakse ka Shortest-Remaining-Time-First (SRTF)
○ IO-seotud protsessid on CPU-seotud protsessidest prioriteetsemad, sest nende
vajalik ajaühik/ajakvant on piisavalt väike, seega nad satuvad järjekorras ettepoole
ja me suudame taustal ka IO ilusti ära koormata.
● Eelised/puudused:
○ + Tõestatavalt optimaalne — minimeerib keskmise ooteaja
○ − Vajaminevat protsessoriaega pole reeglina võimalik täpselt ennustada. Seega kui
me hakkame tegelikult päris süsteemi peale aega jagama, siis me ei tea, kui kaua
mingi protsess võtab.
○ − Näljutusoht (starvation) suurtele CPU-seotud protsessidele. Kui meil on piisavalt
palju väikesi perioodilisi IO taga ootavaid protsesse, siis need võivad kulutada kogu
aja ära ja suuri protsesse lükatakse kogu aeg edasi. Näljutamine on siis see, neile
lihtsalt ei anta ressursse, sest need kuluvad teistele ära nii, et nad võivad kuitahes
kaua oodata ressursside taga, ressursiks on siin protsessoriaeg.
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Mitteväljatõrjuva SJF näide

Väljatõrjuva SJF näide

Järgmise ajakasutuse pikkuse hindamine
● Saame ainult ennustada varasema järgi
● Näiteks eksponentsiaalse keskmise kaudu:

○
Alfa näitab kui palju me arvesse võtame eelmist sammu ja kui palju ülejäänut.
● Defineerime

○
●

Näide - alfa = ½, 𝜏0 = 10
○

Tegelik aeg (𝑡𝑖 )

○

Ennustatav aeg (𝜏𝑖 )

6 4 6 4 13 13 13 ...
10

8 6 6 5

9 11 12 …

23

Prioriteedi järgi planeerimine
● Iga protsessiga seotakse prioriteet
● Prioriteedid on staatilised või dünaamilised
● Protsessori saab suurima prioriteediga protsess (sama prioriteedi korral FCFS)
● Nii väljatõrjuv kui mitteväljatõrjuv
● SJF on prioriteete kasutav, prioriteedi ennustab järgmine protsessorikasutusaeg
● Näljutamine — lahenduseks protsesside ea arvestamine
● Protsessoriaega mittesaanud protsesside prioriteete tõstetakse dünaamiliselt
○ Puudus — süsteemi ülekoormatusel keskmine ooteaeg kasvab tugevalt
Prioriteedi järgi planeerimise näide

Ringiratast planeerimine
● Ingl. k Round-Robin (RR)
● Igale protsessile antakse väike jupp protsessoriaega (ajakvant), harilikult 10 - 100 ms
● Selle aja möödudes tõrjutakse protsess välja ja pannakse valmis-järjekorra lõppu
● Kui järjekorras on n protsessi ja ajakvandi pikkus on q, siis iga protsess saab 1/n osa
protsessoriajast kuni q ühiku kaupa korraga. Ükski protsess ei oota kauem kui (n − 1)q
ühikut.
● q on suur ⇒ FIFO
● q peab olema siiski piisavalt suur kontekstivahetusega võrreldes, muidu kulub
planeerimisele liiga suur osa ajast
● Veidi pikem keskmine ooteaeg kui SJF, aga parem reageerimiskiirus
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Ringiratast planeerimise näide

NELJAS LOENG 27.09
Mitmetasemeline järjekord
● Ingl. k multilevel queue
● Valmis-järjekord lõhutakse mitmeks eraldi järjekorraks, millest igal võib olla oma
planeerimisalgoritm. Näiteks:
○ Esiplaan (interaktiivsed tööd) — Round Robin, et võimalikult ühtlaselt aega jagada.
○ Taustatööd (pakktöötlus) — FCFS (neid teeme järjest)
● Kuidas erinevate järjekordade vahel aega jagada? Kui palju anname interaktiivsetele
töödele, kui palju taustatöödele
○ Fikseeritud prioriteet — kõigepealt kõik esiplaanil olijad, kui neid pole, siis
taustatööd väljatõrjutavalt. Nii kui tekib midagi esiplaani järjekorda, nii lülitume
tagasi esiplaani järjekorda.
○ Ajakvantidega — igale järjekorrale mingi protsent kogu protsessoriajast (näiteks
80% esiplaanil olijatele RR jaoks ja 20% taustatöödele FCFS jaoks). Kui meil leidub
ainult esiplaanil olijaid, siis saavad nad 100% ajast, aga kui meil on mõlemaid, siis
jagame nii, et kõik natukenegi teeks, et ei oleks näljutamist. Sest kui meil on
fikseeritud prioriteetidega, siis taustatöid võidakse kuitahes kaua edasi lükata, et
võib vabalt juhtuda näljutamine.
Selline mitmetasemeline järjekord lihtsalt puhul sobib meile juhul, kui me oskame iga protsessi
kohe ära liigitada, mis järjekorda ta peaks sobima, aga see pole alati sugugi nii lihtne. Seega me
võime teha seda paindlikumaks mitmetasemelise tagasisidega järjekord.
Mitmetasameline tagasisisde järjekord
● Protsessil laetakse mitme järjekorra vahel liikuda (paindlikkus)
● Arvutusmahud kolitakse automaatselt allapoole, I/O mahukas ja vanad protsessid
automaatselt ülespoole. Miks vanad protsessid? Selleks, et me neid igavesti ei näljutaks.
Kui vanemaks saab, siis saab natuke prioriteeti juurde ja tuleb ülespoole tagasi.
● Konkreetse mitmetasemelise tagasisidega järjekorra defineerimiseks on vaja järgmisi
parameetreid:
○ Järjekordade arv
○ Iga järjekorra sisemised planeerimisalgoritmid, olgu ta siis Round Robin, FCFS või
hoopis midagi muud.
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○

○

○

Meetod määramaks, millal protsess kõrgema prioriteedi järjekorda ülendada.
Näiteks, et ta on istunud nii kaua madala prioriteediga järjekorras ja alati võtnud
aega väikeste tükkide kaupa, aga nüüd tundub, et ta on oma tööga jõudnud
interaktiivsesse iseloomu, seega tõstame ta kõrgemale tasemele.
Meetod määramaks, millal protsess madalama prioriteedi järjekorda tagandada. Oli
meil siin interaktiivsete tööde järjekorras, aga tahtis kogu aeg palju protsessori
aega, paistab et see on hoopis mingi arvutaja, lükkame ta järgmisse järjekorda.
Neid järjekordi võib potentsiaalselt täitsa mitu olla.
Meetod määramaks, kuhu järjekorda protsessid algul satuvad. Kui meil on hea
paindlik järjekordade vahel liigutaja, siis võiks alati lasta algul kõige
prioriteetsemasse järjekorda, kui halvasti käituvad, siis lükkame ära allapoole. Aga
võib ka muu viisi leida, näiteks paneme käivitatava binaari külge tema prioriteedi
klassi kirje ja selle järgi liigutame järjekorda.

Mitmetasameline tagasiside järjekord: näide
● Kolm järjekorda:
○
○
●

𝑄0 - ajakvant 8 ms
𝑄1 - ajakvant 16 ms
𝑄2 - FCFS

○
Planeerimine
○

Uued protsessid lisatakse järjekorda 𝑄0 lõppu

○

𝑄0 (ja 𝑄1 ) sees valitakse täitmiseks järjekorda esimene
𝑄0 sees antakse aega 8 ms, kui selle jooksul tööd tehtud ei saa, pannakse 𝑄1 lõppu
Kui 𝑄0 on töödeldud, antakse aega 𝑄1 protsessidele. Kui protsessile ei piisa ka 16
ms kvandist, pannakse ta 𝑄2 lõppu
𝑄2 sees kasutatakse FCFS (selle protsessiaja sees, mis 𝑄0 ja 𝑄1 poolt üle jääb).
Kui on midagi 𝑄0 -s teha, täidame 𝑄0 , kui 𝑄0 -st üle jääb, täidame 𝑄1 -te ja kui sealt
aega üle jääb, täidame 𝑄2 -te.

○
○
○

Mis võiks sellise konkreetse näite puhul probleemiks olla? Valisime parameetrid, aga mis
situatsioonis see pahasti töötab? 𝑄0 -i jäävad ainult need, mis võtavad aega mitte rohkem kui 8 ms
kaupa, arvutades jäävad jälle sisendi/väljundi taha ootama. 𝑄1 -te mahuvad ainult need, mis
võtavad aega 16 ms kaupa (esimene kord 24 ms). Ja need, mis rohkem aega tahavad, lükkame
madalama prioriteedi peale kuhugi alla ära, et kui muudest asjadest aega üle jääb, siis teeme neid.
Seega kõik interaktiivsed ja IO protsessid peaksid olema prioriteetsed. Aga mis võiks ikkagi
probleemiks olla? Kui protsess teeb käivitumise ajal mingid arvutused ära ja siis edasi hakkab
valdavalt interaktiivne olema, laeb omal näiteks mingi taustapildi failist sisse ja pakib selle lahti ning
ei saa ei 8 ega 24 ms-ga hakkama selle lahti pakkimisega, siis ta liigitatakse ära taustaprotsessiks
ja edaspidi ta üritab küll interaktiivne olla, aga tegelikult saab aega päris harva.
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CFS - Completely Fair Scheduler
See on tegelikult terve klass Fair Schedular-eid, mis sarnaste põhimõtete järgi on üles ehitatud.
Alguses ehitati neid valdavalt võrguseadmetele, et kui on võrguseadmesse kogunenud järjekord,
siis kuidas erinevate ühenduste sisse kuuluvaid pakette võimalikult võrdselt läbi lasta, et kõigi
jaoks liiklus sujuv oleks, igasugused Fair Queuing ja Weighted Fair Queuing kaalutud prioriteediga.
● Üks realisatsioon Weighted Fair Queuing (WFQ) planeerijast protsessidele
● Järjekorra asemel puu edasiste protsesside planeerimise infoga. Teoorias on kahendpuu
ilus, efektiivne, praktikas see nii ei ole, sest kahendpuu kasutab mälu suht suvalises
järjekorras ja ei arvesta veel igasuguste käskhierarhiatega, et kui me algoritmide ja
andmestruktuuride peale vaatame, siis on seal keerulisema struktuuriga algoritme, näiteks
B-puu, mis mingisuguses plokis hoiab terve hulga kirjeid ja sellest väiksema ja suurema
võtmega kirjed on eraldi, tegelikult on meil iga mälus olevate puude jaoks sageli midagi
niisugust mõistlikum teha kui kahendpuu, tegeliku mäluhierarhia kasutamise efektiivsuse
huvides. Kuna meil on oluline protsessi sinna keskele õige koha peale panna, siis sobib
meile puu paremini kui järjekord.
● Nanosekundi täpsusega ajaarvutus protsessidele jagatud aja kohta
● Puus hoitakse ainult neid protsesse, mis muidu vastavas järjekorras oleksid
○ Uuesti ootele tulles algab kasutatud aega nullist
● Puu on indekseeritud kulutatud aja järgi, alati valitakse kõige vähem aega saanud protsess
● Aja käest andmisel või ajakvandi täissaamisel pannakse puusse uue koha peale vastavalt
uuele kulunud ajale. Ja nii saavad aega kõige pealt need protsessid, mis on vähem aega
saanud, et kui meil on korraga palju arvutajaid, siis nad kõik saavad kokku umbes sama
palju. See kvant ei ole siin ka fikseeritud, vaid tuletatakse järjekorra omadustest, kui pikk
siin see mõistlik ajakvandi pikkus on vastavalt järjekorra pikkusele. Need, kes vähe aega
kasutavad, saavad kiiresti CFS-ist läbi ja nende vahel, kes rohkem aega tahavad, jagatakse
aeg ära.
Loterii-planeerimine
● Igale protsessile antakse mingi arv loteriipileteid
● Iga ajakvandi eel loositakse juhuslikult “võitev” pilet, mille omanik saab selle ajakvandi jagu
protsessoriaega
● Keskmiselt saab iga protsess protsessoriaega proportsionaalselt piletite arvuga. Kui talle
anti 5 piletit, siis ta saab 5 korda suurema osa kogu ajast kui see, millel on ainult üks pilet.
● lühikestele/kõrgprioriteedilistele protsessidele anname rohkem pileteid ning
pikematele/madalaprioriteedilistele vähem
● Näljutuse vältimiseks saab iga protsess vähemalt ühe pileti
● Süsteem üldkoormus jaotub ühtlaselt protsesside vahel
Head juhuarvude generaatorit on ka vaja, mis ei võtaks eriti palju aega ja millega saaks
loteriid korraldada. Kui meil see juhuarvugeneraator süstemaatiliselt eksid, siis võib juhtuda,
et see protsessoriaja planeerimine tuleb meil ka selline huvitav.
Reaalajaline planeerimine
● Range reaalaeg - kriitilise protsessi mingi lõik tuleb garanteeritult mingi aja jooksul täita.
Näiteks meil tuleb riistvaralt sündmus, et mingi andur näitab, et aktivaator on jõudnud
vasaku ääre lähedale, me peame reageerima ja mootori kinni pidama enne kui ta sõidab
vasakut äärt ennast puruks. Range reaalaeg on siis sellistes ülesannetes, kus me ei tohi
lasta tähtaegu üle, vastasel juhul võib süsteem meil katki minna ja planeerimine on alla
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jäänud, ehk planeerimine on selle vea põhjus, et me ei andnud õigel hetkel
protsessoriaega. Selleks, et me saaksime range reaalajaga protsessimist korraldada, me
peame elimineerima igasugused tegurid, mis võiks takistada mõnele protsessile kohe
protsessoriaja andmist, näiteks peame reserveerima portsu ressursse selleks, et me ei
peaks nende ressursside taga ootama, näiteks põhimälu. Kui protsess oli põhimälus, talle
tuli mingisugune sündmus, me saime seda protsessi põhimälus kohe täita ja kõik oli tore,
siis vahepeal tegi mingisugune muu protsess tööd, tal oli palju põhimälu vaja, me saalisime
selle esimese protsessi välja ja nüüd järgmine kord kui see sündmus tuleb, me ei saa seda
kohe täitma hakata, vaid me peame ootama, millal me saame ta sisse saalitud,
potentsiaalselt oodates muude protsesside IO-de taga sama ketta peal. Isegi kui me teda
täitma hakkame, ta andmed on samasugused, mida ei tohi hakata otsima kuskil ketta pealt,
saalimisalast, vaid mis peavad mälus olemas olema, et protsess saaks täiskiirusel tööle
hakata, selleks, et meil oleks ennustatav, kaua ta aega võtab ja mis ajaks tehtud saab.
Seega igasugune IO-seadmete taha blokeerumine tuleb elimineerida, näiteks lukustatakse
protsessid mällu. Ei tohi op.süsteem seda protsessi välja saalida, see on meil kriitiline. Aga
sisuliselt siis range reaalaeg tähendab, et meil ei ole mingeid salvestusseadmeid, mingit
virtuaalmälu. Salvestusseadmed saaksid olla ainult juhul kui nende poole pöördumine on
determineeritud ajaga. Leidub selliseid üksikuid salvestusseadmeid, aga üldotstarbe
salvestusseadmed ei sobi, sest nad võivad suvalisel hetkel otsustada teha mingit sisemist
rekalibreerimist.
○ Ressursside reserveerimine
○ Ei salvestusseadmeid ega virtuaalmälu
Mitterange reaalaeg - kriitilised protsessid peavad olema prioriteetsemad kui mittekriitilised
Kus rakendatakse mitteranget reaalaega? Multimeedi mängimine. Näiteks me tahame, et
helikaardile jõuaks alati stream ette nii, et rakendus, mis seda audiot lahti pakib ja videot
mängimise puhvrisse ette annab, peab alati piisavalt prioriteetne olema, et teised
protsessid teda kinni ei peaks nii palju, et sinna heli sisse või video sisse hakkimised
tekivad.
○ Protsesside ebavõrdsus, isegi näljutamine
○ Ajas mitte vähenev prioriteet
○ Dispetšeri viivitus peab minimaalne olema. Kui see välja tõrjutav protsess oli
pöördunud kuhugi tuuma sisse, süsteemi funktsioonide täitmisse, siis me ei peaks
jääma kuitahes kaua ootele, millal ta need asjad tuumas tehtud saab.
Et tuuma koodi täites liiga kaua ei peaks ootama, võetakse kasutusele väljatõrjumispunktid
või iseennast väljatõrjuv tuum
Prioriteedi inversioon ja prioriteedi pärimine. Olgu meil 3 protsessi - prioriteetne protsess,
keskmiselt prioriteetne protsess ja vähem prioriteetne protsess. Prioriteetne protsess ja
keskmiselt prioriteetne protsess tahavad arvutada ja vähe prioriteetne protsess on
parasjagu enda taha lukustanud mingi ressursi, millega ta tahtis midagi teha ja selle käest
ära anda. Lukustas mingi kataloogi, et sinna uut kirjet teha, lukustas korraks kataloogi
endale, tegi muudatused ära ja lukustas lahti. Kõige madalama prioriteediga protsess on
võtnud endale kriitilise ressursi luku, mis on tema käes. Ja nüüd on madala prioriteediga
protsess välja tõrjutud ja keskmise prioriteediga protsess muudkui uhab arvutada ja nüüd
tuleb kõrgema tasemega protsess. Tema vajab tööks seda ressurssi, mis on madala
prioriteediga protsessi käes. Me ei saa lasta sellel protsessil oodata, sest ta ootaks kuitahes
kaua, sest kui ta niisama ootab, aega saab keskmise prioriteediga protsess ja madala
prioriteediga protsessile ei antagi kunagi aega, et ta luku lahti lasta saaks. Ja see ongi
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prioriteedi inversioon, et kõrgema prioriteediga protsess ootab madalama prioriteediga
protsessi taga. Mida selle vastu teha võiks? Me võime selle luku kaudu pärida prioriteedi
ajutiselt prioriteetselt protsessilt, mis luku taga ootab, sellele protsessile, mille käes lukk on,
et kui meil on madala prioriteediga protsess ja tema käes on mingi lukk, siis kui kõrge
prioriteediga protsess tuleb selle luku taha ootama, siis ta ei jää niisama passima, vaid
kohe antakse sellele protsessile, mille käes lukk on, ajutiselt see kõrge prioriteet, et ta
saaks luku käest ära anda ja nii kui ta luku käest ära annab, võetakse talt kõrge prioriteet
tagasi, läheb kuhugi järjekorra lõppu ning kõrgema prioriteediga protsess saab oma
ressursi kätte ja arvutab ise edasi niipea kui saab.
Reaalajaline planeerimine

Ehk igaühe osa sellest ajast skaleerime kestvuse järgi, et need kokku ära mahuks.
RMS (Rate Monotonic Scheduling)
● Staatiline reaalaja planeerimisalgoritm väljatõrjutavatele perioodilistele protsessidele
● Iga protsessiga seotakse fikseeritud prioriteet, mis on pöördvõrdeline tema perioodiga.
Mida lühema perioodiga, seda prioriteetsem.
● Kasutatav, kui on täidetud järgmised tingimused:
○ Iga perioodiline protsess lõpetab oma perioodi jooksul
○ Ükski protsess ei sõltu teisest ega oota teise taga.
○ Iga protsess vajab kõigil täitmistel sama palju aega. Vähem võib tahta, aga mitte
rohkem
○ Mitteperioodilistel protsessidel puudub tähtaeg
○ (protsesside väljatõrjumine toimub hetkeliselt)
● On tõestatavalt optimaalne staatiliste planeerimisalgoritmide hulgas
EDF (Earliest Deadline First)
● Dünaamiline reaalaja planeerimisalgoritm väljatõrjutavatele protsessidele
● Protsessid ei pea olema perioodilised ja ka täitmisaeg võib erinevatel täitmisel olla erinev
● Enne protsessoriaja küsimist teatab protsess oma kestuse ja tähtaja
● Alati valitakse lühima tähtajaga protsess
● Kui saabub jooksvast protsessist lühima tähtajaga protsess, siis jooksev tõrjutakse välja
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RMS vs EDF näide (1)

RMS vs EDF näide (2)

Planeerimine mitme protsessoriga süsteemides
● Planeerimine on keerulisem, kui masinas on mitu protsessorit
● Homogeensed protsessorid (SMP). kõik protsessid on üksteise suhtes sümmeetrilised.
● Koormuse jagamine. Ei ole nii, et üks tuum istub idle-s ja teisel on pikk tööde järjekord ees,
mille vahel ta aega jagab.
● Üks või mitu valmis-järjekorda?
● Asümmeetrilised süsteemid - ainult üks protsessor puudutab süsteemseid struktuure. Sel
juhul meil ei ole mingit kaitset vaja andmete jagamisele, aga sel juhul on meil ka selge
skaleerumisprobleem. Kui omal ajal hakati vabadele Unix’itele ehitama SMP tuge, mitme
protsessori peal protsesse korraga jooksutada, siis kõige esimene lähenemine oligi
asümmeetriline lähenemine, üks protsess on korraga tuuma kontekstis ja ülejäänud
protsessid saavad täita ainult kasutajataseme koodi. Kui teise protsessori pealt mõni
protsess tahab mingeid tuuma teenuseid kasutada, siis ta jääb ootama mingisuguse luku
taha kuni esimene protsessor on vabastanud tuuma andmed ja pöördunud tuuma
kontekstist tagasi kasutajatasemele, siis pääseb teine protsessor op.süsteemi teenuseid
kasutama.
● Protsesside migreerimine ühelt protsessorilt teisele. Näiteks kaks tükki arvutasid
vaheldumisi ühe tuuma peal, kaks tükki arvutasid teise tuuma peal, siis saab üks tuumadest
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vabaks, aga me tahame teise tuuma pealt teise allesjäänud protsessi ära kolida vaba
protsessori tuuma peale, sest ta tahaks ka protsessori aega.
Põhiprobleem mitme protsessoriga süsteemides on see, et op.süsteemi tasemel jagatud
andmete sünkroniseeritud kallutamine. Et ühe protsessori peal töötav op.süsteemi kood ei
sodiks andmeid ära, millega teise protsessori peal töötav op.süsteemi kood parajasti
töötab.
Näide: Solaris
● Prioriteedi järgi planeerimine
● 4 prioriteediklassi:
○ Reaalaja
○ Süsteemi (tuuma lõimed, väljatõrjuvad + prio)
○ Interaktiivsed
○ Ajajaotus (vaikimisi)
● Igal protsessil algul 1 LWP, LWP-d pärivad prioriteedi protsessilt
● Ajajaotusklassis mitmetasemeline tagasisidega planeerimine dünaamiliste prioriteediga
● Interaktiivne klass: ajajaotussüsteem, kus aknasüsteemi rakendustel on suurem prioriteet
● Klasside sisestest prioriteetidest valitakse globaalselt kõrgeim
Näide: Windows
● Väljatõrjuv prioriteetidel baseeruv ajakvantidega süsteem
● 32 prioriteeditaset, igale oma järjekord
○ 0 - mäluhaldus
○ 1-15 - harilik klass
○ 16-31 reaalajaklass
● Win32 API defineerib 6 prioriteediklassi:
○ Reaalaja
○ Kõrge
○ Kõrgem kui normaalne
○ Normaalne
○ Alla normaalse
○ Idle
● Igas klassis omaette 7 suhtelise prioriteedi taset (kokku 6x7 tabel prioriteetidega)
● Esiplaani aknaga protsess saab boonust
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Näide: Windows

Näide: Linux
● Tööd on jaotatud kolme planeerimisklassi:
○ Ajajaotus RR (SCHED_OTHER/SCHED_NORAML) — CFS
○ Ajajaotus BATCH (SCHED_BATCH) — CFS ilma fairness’ita
○ Ajajaotus IDLE (SCHED_IDLE) — eriti madal prioriteet
○ Reaalaja FIFO (SCHED_FIFO)
○ Reaalaja RR (SCHED_RR)
○ Reaalaja DEADLINE (SCHED_DEADLINE) — EDF + CBS
■ CBS (Constant Bandwidth Server) — segule rangest ja pehmest reaalajast
● Reaalaja klassi kuuluvatel töödel prioriteet rt_priority 1-99
○ Kõigil ajajaotusklassi kuuluvatel töödel sama prioriteet 0
● RR klassidesse kuuluvatel töödel on nice väärtus -20- +19 (vaikimisi 0), millele vastab
prioriteet priority = 20 - nice
● Alates versioonist 2.6 nn. O(1) planeerija, tänapäeval CFS
● Igal protsessil on oma valmis-järjekord
● Väike overhead
● Skaleerub hästi protsesside arvu järgi (protsessi valik O(1), puusse tagasi panek O(log N))
● Skaleerub hästi protsessorite arvu järgi (O(log N) planeerimine, O(N) balansseerimine)
● Tugev afiinsus hoiab protsesse samal protsessoril
● Algne afiinsus hoiab omavahel “põrgatavaid” protsesse samal protsessoril
● Interaktiivsuse automaatne avastamine
● SMT tugi (hyperthreading ja sugulased). Hyperthreading’u mõte - kui meil protsessor täidab
oma pipeline’s käske, tal on mõned käsud dekodeerimisel, mõned käsud täitmisel jne,
pipeline erinevates osades on erinevad käsud. Sellise täitmise juures tehti tähelepanek, et
mis-iganes programmi me täidame, alati jäävad osad unit’id protsessori sees kasutamata.
Hyperthreading’u mõte oli see, et protsessorile keevitatakse juurde juhtloogikat oma
pipeline’ga teise protsessori jagu, aga kõiki neid unit’eid on sama hulk ja kuna ühest
täitmisest jääb neid unit’eid üle, kõrval teine lõim võib neid vabu unit’eid ära kasutada ja
selle arvelt jõudlust juurde saada. Op.süsteem näeb kahte protsessorit, aga ta saab kuskilt
teada, et need on ühe protsessori erinevad lõimed.
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LÕIMED
Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Ühelõimelisel protsessil on üks täitmisjärg ja paljulõimelisel protsessil on palju täitmisjärgesid. Kui
me teeme protsessi mitmelõimeliseks, siis me anname talle mitu paralleelset sõltumatut
täitmisjärge. Selleks meil peab olema registrikomplekte, palju omavahel vahetatavaid või eri
tuumade peal kasutatavaid registrikomplekte ja igale sellisele täitmisjärjele on vajalik oma stack,
kuhu alamprogrammi pöördumise andmed kirjutada ja mille järgi pöörduda alamprogrammist tagasi
õigesse konteksti. Seega, kui me teeme täitmisjärgesid palju, siis registrid ja pinu on need, mida
meil peab igal täitmisjärjel olema ja mälu sisu, op.süsteemiga seotud ressursse võime jagada,
koodi jagame, andmeid jagame.
Lõimed: kolm vaatepunkti
● Abstraktsioon algoritmide esitamiseks. Kui me tahame tähistada seda, et meil mõned asjad
töötavad paralleelselt, siis me võime üritada seda lõimede abstraktsiooni abil kirja panna.
● Programmeerimisliides. Kuidas saab üks protsess tegelda korraga 100 asjaga. Näiteks meil
on võrguserver, jutukas, mis tegeleb korraga 200 kliendiga, kuidas ma suhtlen korraga 200
kliendiga? Üks variant on luua iga suhtluse jaoks eraldi lõim ja selle lõime sees blokeeruvalt
suhelda ainult selle kliendiga ja siis modifitseerida mingit üldist maailmakujutust selles
protsessi jagatud mälus, mida kõik lõimed näevad
○ Alternatiiv: olekuautomaadid. Üks lõim tegeleb korraga paljude näiteks
võrgusoklitega, oodates blokeeruvalt terve peotäie taga, näiteks 200 sokli taga,
millal kuskilt tuleb lugemissündmus ja ärkab üles, saades täpselt selle
võrguühenduse kätte.
● Operatsioonisüsteemi ajajaotusühik. Me jagame aega protsesside vahel, võime protsessi
teha mitmelõimeliseks ja tema saab aega korraga mitme protsessori peal.
○ Alternatiiv: lihtsalt protsessid. Nad ei jaga omavahel mälu, kui nad tahavad suhelda,
siis nad peavad eraldi mingit IPC-vahendit kasutama.
Lõimed - milleks?
● Reageerimiskiirus - parema interaktiivsuse saamiseks võib kasutajaliidese ja muu töö eraldi
lõimedesse panna. Näiteks joonistame mingisuguseid fraktaleid, arvutamine on kuskil ühes
lõimes ja kasutajaliides teises lõimed, et saaks akent ringi liigutada, minimeerida ja muid
siukeseid asju teha, ilma, et me peaks arvutamist katkestama.
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Ressursside jagamine - aardessipiirkond on programmi mitme täitja poolt kasutatav. Nad ei
jaga omavahel mälu aadressruumi. Kui me teeme lõimed, siis nad jagavad
aadressipiirkondi mitme täitja vahel ja neil on odavam lõimede vaheline suhtlus.
Kokkuhoid - hoiame kokku jagatud ressursside, uute protsesside loomise ning
kontekstivahetuste pealt. Sama protsessi kahe lõime vahel vahetamine on palju odavam kui
kahe sõltumatu protsessi vahel vahetamine, sest konteksti vahetamise põhikulu on
mäluhaldus, riistvara ümber programmeerimine.
Mis on miinused lõimede kasutamise puhul? Programmeerija enda kood läheb
keerulisemaks, kui meil oli üks täitmisjärg, siis meie olek oli enam-vähem selge, kui meil on
nüüd n erinevat täitmisjärge, siis meie olekute arv kasvab enam-vähem eksponentsiaalselt
lõimede arvust. Programmeerija pähe ei mahu see mudel enam ära, et kas see kogu asi
peab vett ka või juhtub võidujookse või teeb üks lõim teise eest midagi ära kogemata ja
lõhub andmed ära ilma sünkroniseerimata.
Mitme protsessori ära kasutamine ühe programmi poolt. Üks programm suudaks
skaleeruda mitme protsessori tuuma või mitme hyperthreading’u lõime peale korraga, täita
rohkem täitmisjärge korraga ja suuta rohkem ära teha. Selleks, et me reaalselt saaks ka
mitme protsessori peal või lõimedega arvutada, peab op.süsteem nendest lõimedest teadlik
olema.

VIIES LOENG 04.10
Kasutajataseme lõimed
● Lõimede haldus realiseeritakse kasutaja tasemel teegina
● Tuum ei tea midagi, tema jaoks on näha ühte ühelõimelist protsessi
● Haldus on kiire, kuna toimub kasutaja tasemel. Ei ole mingit konteksti vahetust op.süsteemi
tuuma tasemel. Pole mingisugust tuuma sisselülitumist.
● Näiteks:
○ POSIXi Pthreads
○ Mach’i C-threads
○ Solarise lõimed (UI-threads)
○ FreeBSD 4 lõimed
○ Windows NT fiibrid (kiud - osa lõimest)
Mis on kasutajataseme lõimede boonus, siis on see, et kuna nende vahel vahetamine on hästi kiire
ja odav, siis me võime teha neid hästi palju ja nii palju nende vahel vahetada kui tahame.
Tuuma lõimed
● Toetatud tuuma poolt, tuum jagab nende lõimede vahel aega ehk ajajaotus süsteemis on
lõimed näha. Me võime sel juhul panna tööle protsessi ühe lõime ühe protsessori peal ja
teise lõime teise protsessori peal ja nad saavad reaalselt ka korraga töötada.
● Haldus kulukam kui kasutaja tasemel. Samas lõimede haldamiseks on vaja pöörduda
mingite tuuma süsteemi funktsioonide poole. Lõimede vahel vahetamine on see, mida
op.süsteemi tuum teeb.
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Näiteks
○ Windows alatest 95 ja NT
○ Solaros
○ Tru64 UNIX
○ BeOS
○ Linux

Lõimede mudelid
● Mitu ühele - protsessi kõigi kasutaja tasemel lõimede jaoks on tuuma lõim

●
●
●

Haldus on kiire, kuna toimub kasutaja tasemel
Korraga saab töötada kuni üks lõim
Blokeeruva süsteemifunktsiooni kasutamisel blokeerub kogu protsess. Näiteks tahan
andmed kettale kirjutada, ootan kuni kirjutatud saavad, siis sellise blokeeruva süsteemi
funktsiooni kasutamisel blokeerub kogu protsess, sest blokeerumine toimub tuuma tasemel,
tuum ei tee midagi sellest, et kuskil selle protsessi sees võiks veel mingeid lõimesid olla.
Kui üks lõim läheb sisendit/väljundit tegema ja blokeerub selle taha, siis teised lõimed ka
töötada ei saa ja mitmes protsessorist me ka kasu ei saa.

Lõimede mudelid
● Üks ühele - igale kasutaja taseme lõimele vastab tuuma lõim. Lõimed on otse tuuma
tasemel realiseeritud. Lõimede loomine, hävitamine jms on süsteemitaseme funktsioonid

●

●

Haldus kulukam. Kuna haldus on kulukam ja sellele kulub ka mingisuguseid tuuma
ressursse, näiteks op.süsteem võib allokeerida (hõivata) sellele lõimele ka mingisugused
tuuma sees kasutamiseks eraldi stack’i, et kasutaja protsessi aadressiruumis mingi piirkond
on igal lõimel oma stack’iks. Kui me teeme palju lõimesid, siis me kulutame ka tuuma poolt
kasutatavat mälu.
Saab kasutada mitut protsessorit
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●

Saab korraga teha mitu blokeeruvat operatsiooni. Me saame teha palju lõimesid, iga lõim,
kui tahab blokeerub millegi taha, teisi lõimesid see ei seda.
Ei maksa liiga palju lõimi teha. Kui palju on liiga palju? Võib olla 1 000 000 on liiga palju.
100 000 ei tohiks tänapäeval enam väga palju olla.

Lõimede mudelid
● Mitut mitmele - protsessi paljudele kasutaja taseme lõimedele vastab palju (kuni samapalju,
võib ka vähem) tuuma lõimesid

●

●

Kombineerib eelmiste head küljed ehk siis kui meil on mustmiljon lõime kasutaja tasemel,
siis me võime enamus jätta kasutajataseme lõimedeks, võtta tuumataseme lõimedeks
ainult parasjagu lõimesid, näiteks nii palju, et me saaks kõik protsessori tuumad ära
koormata või mingi muu loogika järgi.
Keerukam. Mingi mehhanism peab reguleerima, kuidas neid tuumataseme lõimesid
allokeeritakse ja palju paras on. Näiteks niisugune lähenemine on sel teemal:
● Scheduler activations. Idee: op.süsteem tuum signaliseerib rakendusele mingi kanali
kaudu tagasi, kui midagi lõimedega seoses muutub, näiteks, kui lõim blokeeruks või
saaks vabaks, et kasutajataseme teek teaks reguleerida seda tuumalõimede arvu, mis
tal kasutusel on. Näiteks on kasutusel kasutajataseme lõimed ja kui mõni neist teeb
tuuma poolt blokeeruvat funktsiooni, siis tuum signaliseerib rakendusele, et äkki tahad
lõimesid juurde teha, et see, mis sul siin praegu oli, blokeerus. Koostöö tuuma ja
rakendustaseme vahel.

Probleemid lõimedega seoses
● fork() semantika muutus - kas alamprotsess tehakse paljulõimeline või kopeeritakse üks
lõim? Kui üks lõim teeb fork(), siis see tähendab, et kogu ülemprotsess jääb tööle
paljulõimelisena ja alamprotsess, näiteks, saab endale ühe lõime selle kaudu.
● exec() semantika muutus - kas asendatakse kogu protsess või üks lõim? Tuleb asendada
üks protsess ja kõik lõimed lähevad kaotsi.
● Signaalide püüdmine - missugune lõim saab mitmelõimelise protsessi signaalid? Signaalid
on tähistatud numbritega, op.süsteem saab ka mingisuguste numbritega signaale saata,
näiteks sind katkestati, tahad ennast ehk kinni panna. Signaalid on defineeritud kui
protsessilt protsessile käivad asjad, aga kui meil on mitmelõimeline protsess, siis
missugune lõim saab mitmelõimelise protsessi puhul need signaalid enda kätte. Väga hästi
ei lähe lõimed ja signaalid omavahel kokku.
● Lõimede tekitamine ja hävitamine → lõimevaru (thread pool). Võime lõimede loomist ja
hävitamist puhverdada, tekitame lõimevaru ja alati kui meil on mõnele lõimele tööd anda,
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●

●

siis võtame ja anname need tööd thread pool worker’ile ja see leiab, kas thread pool’is on
mõni vaba lõim selle tegemiseks (see lõim on siis blokeerunud ootamaks uue töö järele).
Kui seal oli mõni vaba lõim, siis ta sai oma töö kätte ja töötab, kui töö tehtud saab, tagastab
väärtuse ja jälle blokeerub järgmist tööd ootama. Kui varus vaba lõime pole, siis tehakse
juurde. Kui lõim töö tehtud saab, siis me ei lähe seda kohe hävitama, vaid jätame mõne
varuks.
Lõimede lõpetamine (cancellation): asünkroonne ja sünkroonne. Asünkroonselt tähendab,
et anname talle märku, et tahad lõpetada ja kui ta on mingi tähtsa asja ära teinud, siis ta
lõpetab oma töö. Sünkroonselt tähendab, et kohe tapame selle thread’i ära, mis-iganes tal
pooleli oli, jäi pooleli, tema stack’i viskame minema, aga kui ta oli parajasti mingisuguste
jagatud andmete muutmisega pooleli, siis pool sai muudetud ja pool mitte, need jäid
ebakonsistentsesse seisu, me tapsime selle lõime ära ja miski seda parandama enam ei
lähe. See võib hiljem mingi jama põhjustada.
Lõime kohalikud andmed (TLS - thread-local storage). Mingisugune mälusegment, mille
deskriptor on olemas ainult selles lõimes ja selle lõime seest saab seda kiiremini
tõenäoliselt kätte, ta on cache’tud ainult selle lõime juures.

Pthreads
● POSIXi standard (IEEE 1003.1C, POSIX 1c)
● Defineerib programmeerimisliidese lõimedele (C tasemel)
● Kasutaja tasemel, tuuma lõimedega seotud ainult konkreetse implementatsiooni detailide
kaudu.
● pthread.h, pread_* funktsioonid
● De facto standard UNIXites
● Signaalitöötlus on kohmakas, muidu normaalne madala taseme API
Pthreads näide
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Pthreads näide

See, mis järjekorras lõimed prindivad on suvaline
Solarise lõimed
● Läbi ja lõhki lõimeline :) Solaris tõi mängu selle moe, et op.süsteem sisemiselt kasutab oma
tegevuste paralleelseks tegemiseks ka lõimesid, lisaks kasutaja toodud lõimedele on
op.süsteemil sisemiselt mingisugused lõimed. Taustale lükatud tegevused võivad paista kui
lõimed.
● LWP (lightweight process) - kergprotsess (lõimede liides kasutaja ja tuuma taseme vahel)
ehk kasutajataseme protsess võib tellida omale mingisuguseid kergprotsesse ja nendes
asju tööle lükata.
● Igale LWP-le vastab tuuma lõim, tuumas võib lõimesid veel olla
● Kasutajataseme lõimesid saab vajadusel LWP-dega siduda (LWP-sid läheb vaja siis, kui on
vaja tuuma teenuseid kasutada)
● Sidumata lõimed jagavad omavahel mingit hulka LWP-sid
● Protsessi poolt kasutatavate LWP-de arvu reguleerib lõimede teek automaatselt (saab ka
käsitsi)
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Solarise lõimed

Windovsi lõimed
● Üks-ühele mudel, ThreadFiber teegi abil ka mitu-mitmele
● Igal lõimel on ka privaatne andmeala (data, DLL-id jms)
● Kaks magasini (kasutajataseme ja tuuma taseme jaoks). Lõime loomisel luuakse üks stack
kasutajataseme aadressiruumi ja üks stack tuuma sisse.
● Palju prioriteeditasemeid
FreeBSD lõimed
● Kuni FreeBSD 4-ni kasutajatasemele Pthreads, libc_r
● Alates FreeBSD 5 on olemas ka tuuma taseme lõimed
● KSE- Kernel SCheduled Entities
● Esialgu N:M teek Pthreads API otsas
● Tänapäeval 1:1 mudel
● TLS
Linuxi lõimed
● Tuum toetab lõimede tegemist clone() abil - luuakse protsessid, mis jagavad rohkem kui
fork() abil tehtud protsessid (aadressiruum, failipidemed, nimeruumid, ...). Nimeruumid on
asjad, mis võimaldavad meil konteinereid realiseerida. Meil on näiteks protsesside
nimeruum, mis on protsess1 ja mis on selle alamprotsesside puu, kui me loome uue
protsessi nimeruumi, siis selle nimeruumi sees on näha ainult sealset protsessipuud.
● clone() abil saadud lõimed on nagu protsessid, kontekstivahetus sama, igal oma PID jne.
● Ei eristata protsessi ja lõime, kõik on üks task
● Eksisteerib Pthreads’i realistatsioon LinuxThreads (üks-ühele), signaalide töötlemiseks oma
lõim
● Alates Linux 2.6 uus implementatsioon - NPTL (Native POSIX Threads Library):
○ Tuumadele lisati lõimede liides Pthreads’i efektiivseks realiseerimiseks (+TLS)
○ Iga lõim kuulub mingi protsessi alla
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MÄLUHALDUS
● Põhimõisted
● Pidevate mälualade hõivamine
● Lehekülgede saalimine
● Segmenteerimine
● Segmenteerimine koos lehekülgede saalimisega
Aadresside sidumine
Keelekonstruktsioonide sidumine mäluaadressiga võib toimuda erinevatel etappidel:
● Kompileerimise ajal - mälupaigutus on ette teada, genereeritakse kood
absoluutaadressidega, paigutuse muutmisel on vaja ringi kompileerida. Näiteks kui ma
tahan mälus teisele aadressile panna, siis ma pean programmi ringi kompileerima.
● Laadimise ajal - genereeritakse mälus ümberpaigutatav kood, reaalsed mäluaadressid
asendatakse programmi laadimisel. See eeldab, et kood on mälus ringi paigutatud ehk
kood ei sõltu sellest, et on mälus fikseeritud aadressi peal.
● Täitmise ajal - aadresside sidumine lükatakse edasi konkreetse aadressi poole
pöördumiseni. Programmi saab täitmise ajal mälus ringi liigutada. Vajab riistvaralist tuge.
Neid saab ka kombineerida.
Loogilised ja füüsilised aadressid
● Loogilise ja füüsilise aadressi eraldamine on mäluhalduse üks olulisemaid kontseptsioone
○ Loogiline aadress - programmide poolt kasutatav aadressiruum, nimetatakse ka
virtuaalseks aadressiruumiks. Iga programm näeb oma aadressiruumi.
○ Füüsiline aadress - aadress, mida mäluseade tegelikult näeb ja kasutab.
● Kompileerimise ja laadimise ajal seotavate aadresside puhul on loogiline ja füüsiline
aadress samad, täitmise ajal seotavatel erinvad.
● MMU (Memory Management Unit) - riistvaraline seade loogiliste aadresside füüsiliseks
teisendamiseks. Sisuliselt asub see protsessori ja mälu vahel. Protsessorist tulevad
pöördused tõlgitakse läbi MMU (ja mälupöördused) ja välisseadmetelt tulevad
mälupöördused, näiteks graafikakaardilt või võrgukaardilt, need tõlgitakse läbi IOMMU.
Miks neid tõlkida on vaja, on selleks, et IOMMU annab igale välisseadmele ainult
mingisuguse mäluakna, kontrollib, et ta väljapoole seda ei puutu, ja kuhu see füüsilises
mälus satub, seda siis map’ib ringi nii nagu vaja. Eesmärk on selleks, et välisseadmeid
saaks turvaliselt anda virtuaalmasinatele nii, et isegi kui see virtuaalmasinas asuv draiver
programmeerib selle riistvaralise seadme näppima mingit mälu väljaspool sellele
virtuaalmasinale nähtud mälu, siis me püüame selle IOMMU tasemel kinni ja seade on
ohutult liivakastis, ta saab näppida ainult sellele virtuaalmasinale vastavat mälu.
● Kasutajaprogramm tegeleb oma loogiliste aadressidega (0...max) ega näe otseselt füüsilisi
aadresse

40

Dünaamiline laadimine
● Alamprogramme ei laadita enne, kui neid kord vaja läheb. Kui esimest korda programmi
poole pöördutakse, siis võetakse see pöördumine vahelt, aadresside sidumine on jäetud
täitmisaega esimese alamprogrammi pöördumise juurde. Laadime alamprogrammi mällu,
asendame aadressi, saame sinnapoole pöörduda.
● Mälukasutus on efektiivsem.
● Kasulik näiteks siis, kui harva esinevate erijuhtude töötlemiseks on kokku palju koodi
● Ei vaja operatsioonisüsteemi tuge, realiseeritav täiesti programmi enda tasemel
Dünaamiline linkimine
● Linkimine lükatakse edasi täitmisajaks
● Tegeliku alamprogrammi asemel on proksi (stub), mis esimesel tema poole pöördumisel
laeb päris alamprogrammi ja asendab ennast selle alamprogrammiga (enamasti viida
vahetusega)
● Operatsioonisüsteemi tuge vaja juhul, kui tahame neid alamprogramme jagada mitme
protsessi vahel ja kasutame seejuures mälukaitset. Praktikas meil on dünaamiline linkimine,
siis me enamasti kasutame op.süsteemi tuge selleks, et saaks neid alamprogramme jagada
mitme protsessi vahel.
● Eriti kasulik (süsteemsete) teekide kasutamisel - kettaruumi ja mälu kokkuhoid, mugav
teekide uuendamine
Ülekate (overlay)
● Rakendusprogramm hoiab mälus ainult osa programmist ja andmetest, mida hetkel on vaja.
Mälu on tal vähe ja ta ise teab, et kui ta järgmisi asju vajab, siis ta valib mingisugused tükid,
mis ta mälust välja viskab.
● Kasutatakse, kui programm kokku on suurem kui talle antud mälu
● Op.süsteemi tuge pole vaja, realiseeritav kasutaja tasemel
● Näide: DOS ja suured programmid oskasid overlay faile lugeda vastavalt
funktsionaalsusele, mida vaja oli.
Saalimine (swapping)
● Protsessi võib ajutiselt mälust välja salvestusruumi kirjutada ning hiljem tagasi mällu
laadida. See tähendab, et me salvestame ära tema loogilise mälu sisu ja lisaks sellele võib
olla ka registrite sisu, kui me tahame teda üleni välja kirjutada.
● Salvestusruum - kiire plokkseade, mis mahutab kõigi kasutajaprogrammide mälukujutised;
peab olema otsejuurdepääsuga suvalise mälukujutise juurde
● Roll out, roll in - saalimise variant prioriteedil põhinevate planeerimisalgoritmide juurde:
madalama prioriteediga protsess saalitakse välja kõrgema prioriteediga protsessi töö ajaks
● Enamuse saalimise ajast võtab andmete kopeerimine välisseadmele; aeg on lineaarselt
sõltuv mäluhulgast. Otse niisugusel kujul tänapäeva op.süsteemides saalimist ei kohta.
Kõige sarnasem sellele on mobiilist rakenduste suspend’mine (kirjutan oleku kuhugi maha
ja mälu on vaba). Muudetud kujul sellepärast, et me ei saali välja terveid protsesse, vaid
nende vähemaktiivseid mälu lehekülgi.
● Muudetud kujul on saalimine kasutusel ka tänapäeva süsteemised; näiteks Unix, Linux,
Windows
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Pidevate mälualade hõivamine
● Põhimälu on enamasti jagatud kahte ossa:
○ Residentne op.süsteem (tihti madalatel mäluaadressidel kastkestusvektori asukoha
tõttu)
○ Kasutajaprotsessid
● Kasutajaprotsessidele mõeldud mälu on omakorda jaotatud väikemateks tükkideks
● Igale täidetavale protsessile eraldatakse üks sobiva suurusega terviklik mälutükk
● Auk - vaba mälutükk (uued protsessid saavad mälu nendest)
● Iga protsessiga on seotud teisaldus- ja piiriregister
○ Kasutatakse loogiliste aadresside teisendamisel
○ Kaitseb protsesse ja op.süsteemi vigaste mälupöördumiste eest

Kui me pöördume mingisuguse loogilise aadressi poole protsessoris, näiteks aadress 7, siis
riistvara võrdleb, kas ta on väiksem kui limiidiregister, kui ei ole väiksem, siis järelikult me üritasime
selle protsessi aadressiruumist välja astuda, genereeritakse protsessorile trap, op.süsteem püüab
selle kinni ja tapab protsessi ära, et see siin ei üritaks liivakastist välja ronida. Kui oli piisavalt väike
ja mahtus oma mäluaknasse ära, siis liidetakse talle see teisaldusregister, saadakse füüsiline
aadress, teisaldusregister näitab kus kohas algavad selle protsessi andmed mälus ja pöördutakse
füüsilise mälu poole.
KUUES LOENG 11.10
Pidevate mälualade hõivamine
● Kasutajaprotsessidele mõeldud mälu tükkideks jagamine võib toimuda staatiliselt või
dünaamiliselt.
Kõige lihtsamal juhul protsessi loogiline aadressruum on fikseeritud suurusega tükk,
keerulisemal juhul, kus algesuurus on dünaamiline, on ta erineva suurusega tükk, ja päris
dünaamilisel juhul on ta aadressiruum, milles erinevad piirkonnad võivad olla map’itud ja
mõned mitte. Näiteks küsib endale suure tüki mälu ja selle otsa väikese tüki mälu, siis
arvutab selle suure tüki mäluga asjad ära ja vabastab selle ehk siis selle aadressruumi
keskele tekib auk, mille taha ei ole map’itud mingit mälu.
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●

Staatilise tükelduse korral on tükkide arv ja suurus eelnevalt fikseeritud:
○ Kõik tükid võrdse suurusega
○ Erineva suurusega tükid
● Erijuht - monoprogrammeerimine, kus korraga täidetav ainult üks protsess, millele kogu
op.süsteemist üle jääv mälu
Mälujaotus monoprogrammeerimise süsteemides

Fikseeritud tükeldusega mälujaotus
● Võrdse suurusega tükid:
○ Protsess, mille suurus ei ületa tüki suurust, laetakse suvalisse vabasse tükki
○ Kui kõik tükid on hõivatud, võib op.süsteem mõne protsessi välja saalida
○ Kui programm ei mahu tükki ära, peab programmeerija kasutama ülekatmist
● Lihtne realiseerida, kuid mälukasutus on ebaefektiivne.
○ Sisemine fragmenteerimine - ükskõik kui väike ka protsess ei oleks, võtab ta enda
alla terve tüki
● Erineva suurusega tükid:
○ Protsessile antakse vähima suurusega tükk, millesse ta ära mahub
● Igal tükil (või sama suurusega tükkidel) üks eraldi protsesside järjekord:
○ Vähendab sisemist fragmenteerumist
○ Ebaefektiivne mitmetegumilisus
● Üks globaalne sisendjärjekord:
○ Valida esineme protsess, mis auku mahub
○ Valida suurim protsess, mis auku ära mahub
○ Teisel juhul näljutamisoht
Dünaamilise tükeldusega mälujaotus
● Tükkide arv ja suurus ei ole eelnevalt fikseeritud, vaid muutub vastavalt täisetavate
protsesside arvule ja suurusele
● Protsessile antakse täpselt nii suur tükk, kui ta vajab. Seega meil kaob ära sisemine
fragmenteerumine.
● Protsessi lõpetamisel või välja saalimisel vabanev tükk ühendatakse võimalusel
ümbritsevate aukudega suuremaks auguks
● Kalduvus tekitada kasutuses olevate tükkide vahele väikeseid auke
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●

Väline fragmenteerumine - vajalik vaba mälu leidub, aga ta ei ole sidus ja me ei saa
kasutada seda suuremate protsesside jaoks.

●

Probleem: kuidas rahuldada päringut mäluplokile pikkusega n etteantud aukude
nimekirjast?
○ Esimene sobiv (first-fit) - kasutatakse esimest piisava suurusega auku. Esimest võib
lugeda algusest või eelmisest leitud august alates
○ Parim sobiv (best-fit) - kasutatakse vähima piisava suurusega auku. Tuleb läbi
otsida kogu nimekiri, enamasti on see suuruse järgi järjestatud
■ Vähimad ülejäävad tükid
○ Halvim sobiv (worst-fit) - kasutatakse suurimat vaba auku, samuti vaja kogu nimekiri
läbi vaadata. See töötab, kui meil on palju pisikesi protsesse.
■ Suurimad ülejäävad tükid
Esimene sobiv ja parim sobiv annavad parema kiiruse ja mälukasutuse kui halvim sobiv

●

Fragmenteerumine ja tihendamine
Välist fragmenteerumist saab vähendada mälu tihendamise abil
● Tõstame hõivatud mälualasid ümber, näiteks kõik ühte otsa kokku
○ Näiteks liigutame protsessid kõik mälu algusse üksteise järele
● Võimalik ainult dünaamilise ümberpaigutamise korral
● Pooleli olev I/O segab (kopeerime OS puhvritesse või jätame protsessi paigale). Siis me ei
saa seda protsessi ümber tõsta. See on omakorda tegur, mis takistab konkreetse ploki
tõstmist. Jätame selle protsessi paigale või ootame kuni I/O lõpuni saab, et selle protsessi
seest kõik andmed on ära kopeeritud tuuma sisse näiteks kuhugi, siis saame selle protsessi
ümber tõsta.
● Suhteliselt kulukas
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Mäluhaldus bititabelitega
● Süsteem peab pidama arvet hõivatud ja vabade mälupiirkondade üle
● Lihtsaim meetod on kasutada bititabelit

●
●

Kõrvuti olevate aukude ühendamine on automaatne
Piisava suurusega vaba piirkonna leidmine on aeglane

Mäluhaldus listidega
● Iga tüki jaoks peame meeles tema staatuse, alguse ja pikkuse
● Vastavat infot hoiame dünaamilises listis

●
●

Kõrvuti olevate aukude ühendamine on lihtne
Piisava suurusega vaba piirkonna leidmine on kiirem kui bititabeli korral, kuid siiski
lineaarse keerukusega

Variatsioonid:
● Haldame eraldi listi vabade ja hõivatud tükkide kohta
○ Piisava suurusega vaba tüki leidmiseks pole vaja enam hõivatud tükke
inspekteerida
○ Pole enam vajadust staatusbiti (P/H) järele
○ Vabade tükkide listi jaoks pole eraldi mälu vaja, kuna neid tükke saab ise selleks ära
kasutada!
○ Kõrvuti olevate aukude ühendamine on suhteliselt kulukas
● Haldame sagedasti esinevate tükisuuruste jaoks eraldi vabade tükkide listi
○ Piisava suurusega tüki leidmine kiire
“Buddy” süsteem
● Kogu olemasolevate mälu käsitletakse kui üht mälutükki suurusega 2𝑈
● Kui küsitava mälu suurus on 2𝑈−1 ≤ 𝑛 ≤ 2𝑈 , siis hõivatakse kogu tükk
● Vastasel korral jaotatakse tükk kaheks võrdseks osaks ja kogu protsessi korratakse kuni
sobiva tüki tekkimiseni
● Tüki vabastamisel kontrollitakse kas “kaastükk” on vaba
○ Kui ei ole, siis lisatakse tükk antud suurusega vabade tükkide listi
○ Vastasel korral tükid ühendatakse ning tekkinud tükki püütakse omakorda ühendada
oma “kaastükiga”
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Lehekülgede saalimine (paging)
● Protsessi füüsiline aadressruum ei pea tingimata olema pidev - protsessi eri osad võivad
asuda füüsilises mälus suvaliste kohtade peal laiali
● Jagame füüsilise mälu fikseeritud suurusega lehekülgedeks (kaadriteks - frame), suurus
kahe aste (nt. 4096, 8192, 65536)
● Jagame loogilise mälu samasugusteks lehekülgedeks (page)
● Peame arvet vabade kaadrite üle
● Suurusega n protsessi jaoks otsime lihtsalt n vaba kaadrit
● Iga protsessi kohta teeme leheküljetabeli loogiliste lehekülgede ja füüsiliste kaadrite
vastavusse seadmiseks. Väline fragmenteerumine muutub ebaoluliseks, sest me saame
iga tüki ära kasutada.
● NB! Lehekülgede kaupa hõivamisel tekib paratamatult sisemine fragmenteerumine
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Aadresside tõlkimine
● Mäluaadressi bitid jagatakse kahte gruppi:
○ Lehekülje number (p) - kasutatakse indeksina leheküljetabelisse lehekülje füüsilise
aadressi leidmiseks
○ Nihe lehekülje sees (d) - liidetakse lehekülje füüsilisele aadressile täieliku füüsilise
aadressi saamiseks
● Kontekstivahetuse ajal programmeerimine MMU vastavalt protsessi leheküljetabelile

Leheküljetabelite realiseerimine
● Leheküljetabeleid hoitakse mälus
● Leheküljetabeli algust näitab vastav register (PTBR)
● Leheküljetabeli pikkust näitab kah vahel register (PTLR)
● Iga soovitav mälupöördus nõutakse kahte tegelikku pöördust
● Seda probleemi lahendab viimati - (sagedamini?) kasutatud kirjete puhverdamine
protsessori või MMU sees
● TLB (Translation Lookaside Buffer) - assotsiatiivmälu abil (see tähendab, et me ei võrdle
aadressi järgi, vaid sisu järgi, et missugune pesa puhverdab seda aadressi, kui me otsime
näiteks mingi leheküljenumbri järgi kirjet, siis kõik mälupesad on sisse ehitatud
komparaatoriga, riistvara võrdleb, kas see on minu võtmega võrdne ja ainult see mälupesa,
mille puhul parameeter on võtmega võrdne, annab oma vastuse väljundisse) realiseeritud
leheküljetabeli kirjete puhver. Vastuse saame konstantse ajaga.
● TLB miss - alati ei leita vastavat kirjet TLB-st, sel juhul tuleb ta mälust TLB-sse lugeda
● TLB flush. Kui me teeme kontekstivahetuse teisele protsessile, siis TLB kirjed (enamus
neist) viitavad valedele lehekülgedele, sest nad viitavad teise protsessi tõlgetele
vastavatele lehekülgedele, seega, et neid mitte kasutada, teeme TLB flush’i, tühjendame
TLB ära, et vanad kirjed ei segaks seal. Seda tahaks võimalikult vähe teha.
● ASID (Address Space ID), virutaalmasina märgistatud TLB. Ehk missuguse protsessi
aadressiruumi alla see TLB kirje kuulub. Alati, kui TLB sisse midagi puhverdatakse,
jäetakse jooksva protsessi ASID-d sinna meelde, kui tehakse konteksti vahetus, siis TLB
flush’i ei tehta, vaid muudetakse ASID-d ära ja nüüd võrdlemisel kontrollitakse, kui me
leidsime TLB-st vastava kirje ja tema ASID sobisid, siis me kasutame seda, vastasel juhul
kui me ei leidnud või leidsime, aga ASID-d ei sobinud, sel juhul loeme mälust ja märgime
hetkel kehtivad ASID-ga selle sinna alla kirja.
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Efektiivne mälupöördusaeg
● Reaalne mälupöördus = 1 ajaühik
● Assotsiatiivmälust otsimine = ε ajaühikut (selgelt vähem, kui 1 ajaühik)
● Assotsiatiivmälu edukate otsimiste osakaal (hit ratio) - mitmel protsendil juhtudest leiab
tulemuse assotsiatiivmälust. Tähistame ∝
● Efektiivne mälupöörduse aeg:

Mälukaitse
● Mälukaitset saab (ja on mõtet) siduda iga leheküljega
● Iga lehekülje juurde paneme lipu valid
○ Valid - lehekülg on protsessi mälupiirkonnas
○ Invalid - lehekülge ei ole protsessi mälupiirkonnas
Seega ühelt poolt saab sellega näidata, kus maal selle protsessi mälupiirkond otsa lõpeb,
teiselt poolt saab sellega näidata, kas mälupiirkonnas on auke, loogilise aardessiruumis ja
kolmandaks virtuaalmälu juures me saame näidata, et seda mälu pole parajasti kohal.
● Näiteks mälupiirkonna lõpu tähistamiseks
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Hierarhilised leheküljetabelid
Kui meil on protsessi virtuaalne aadressruum gigabaite suur ja me üritaksime 4 GB suuruste
lehekülgedena teha, siis meil oleks ühte väga suurt lehekülgede tabelit vaja väga paljude kirjetega.
See peab olema mälus sidus, seda ei saa mälus laiali määrida, sest selle poole pöördub MMU ja
adresseerib selle poole oma kirjeid, seega leheküljetabel peab mälus sidus olema. Ja meil tekivad
mällu väga suured sidusust nõudvad leheküljetabelid. See on paha.
● Kuna üks leheküljetabelid läheks liiga suureks, teeme leheküljetabeli mitmetasemelise
(hierarhilise)
● Kahetasemeline leheküljetabel - aadress jagatakse leheküljesiseseks aadressiks ning
lehekülje number omakorda kaheks bitigrupiks (kummagi taseme jaoks üks grupp, määrab
indeksi vastavas tabelis)
● Näiteks 32-bitine aadress, 4K lehekülje (12 bitti), ülejäänud 20 bitti jaotakse kaheks 10bitiseks leheküljenumbriks (välimise leheküljetabeli indeks ja sisemise leheküljetabeli
indeks)
● Füüsilised leheküljed võivad endiselt olla läbisegi (sõltumata kummagi tabeli järjekorrast)
● Kolmeasemelised, neljatasemelised…
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Kahetasemeline leheküljetabel

Paisksalvestusega leheküljetabelid
Meil on mingi paiskfunktsioon, mille abil arvutame koha leheküljetabeli kirjes vastavalt
leheküljenumbrile. Seega, et vältida seda, et meil oleks palju leheküljetabeleid, siis võtame ja
kasutame paiskfunktsiooni.
● 64-bitisel süsteemil tuleks palju tasemeid leheküljetabeleid, pole efektiivne
● Virtuaalse lehekülje number salvestatakse paiskfunktsiooni abil leheküljetabelisse
● Leheküljetabel on välisahelatega paisktabel (mitu erinevat lehekülge võivad samale
positsioonile sattuda)
● Kasutamine kiire
● Kontekstivahetus (väga) aeglane, sest meil on vaja paisktabelist käia õigeid kirjeid
vahetamas ja see on aeglane.
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Pööratud leheküljetabelid
● Idee: leheküljetabelis on kirje iga füüsilise mälu lehekülje kohta
● Kokku 1 tabel, mitte igal protsessil oma tabel, mida siis vahetada tuleks
● Füüsilise mälu leheküljele vastav tabelikirje koosneb protsessi identifikaatorist ja
protsessisisesest loogilisest aadressist
● Mälutarve väiksem
● Otsimisaeg suurem
● Otsimise kiirendamiseks paisktabel leheküljetabeli ees (muidugi ka TLB)

Jagatud mäluleheküljed
● Koodi sisaldavaid lehekülgi on mõtet jagada
● Võimalik siis, kui kood on taassisenetav (reentrant) - ei modifitseeri iseennast. Enamus
tänapäeval kirjutatavat programmikoodi, mis on binaarfailides, on alati selline, et teda saab
read-only-na mällu map’da ja sealt täita. Ta ei ole ennast modifitseeriv. Erijuhul võib mällu
konstrueerida ennast modifitseerivat koodi. Näiteks mällu konstrueerida kood, mis on
seotud konkreetsete andmetega, näiteks, meil on krüpto šiffer ja krüpto võti, me võime võtta
ja asendada krüpto võtme konstandid krüpto šifri koodi sisse ja genereerida sellest osalise
väärtustamise kaudu uue koodi, mis oskab ainult konkreetse võtmega konkreetset krüpto
algoritmi arvutada, lootuses, et see võiks kiirem olla.
● Jagatud lehekülg on nähtav mitme protsessi aadressiruumist
● Sissekirjutatud aadressidega kood peab igas protsessis samal virtuaalaadressil asuma
● Positsioonist sõltumatu kood (PIC - Position Independent Code) võib igas protsessis olla
erineva virtuaalaadressi peal
● Tänapäeval on enamik jagatud teeke positsioonist sõltumatud
● Igal protsessil oma andmed ja enamasti ka mingi osa mittejagatud koodi
● Pööratud leheküljetabelite puhul on jagamine raskem
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SEITSMES LOENG 18.10
Segmenteerimine
● Segmenteerimine on mäluhalduse skeem, kus ei kasutata mitte ühte suurt pidevat loogilist
aadressiruumi, vaid paljusid segmente. Kasutajaprotsessi aadressruum koosneb mõnest
hulgast segmentidest. Iga mälu pöördusega käib kaasas segmendi number. Teoorias tore,
aga praktikas hammustasid nad programmeerijaid sellega, et nad olid 64 kB suured.
● Läheb paremini kokku paljude kasutajate mõttemaailmaga
● Programm on komplekt segmente. Segment on loogiline ühik, näiteks
○ Põhiprogramm
○ Protseduur, funktsioon, meetod
○ Objekt
○ Lokaalsed muutujad, globaalsed muutujad
○ Magasin
○ …
Segmenteerimisega arhitektuur
● Loogiline aadress on paar <segmendi number, nihe>
● Segmenditabel - seab igale segmendi numbrile vastavusse mälutüki:
○ Baas - segmendi alguse füüsiline aadress
○ Limiit - segmendi pikkus
● Segmenditabeli algus näidatakse vastava registriga (STBR)
● Segmenditabeli pikkus kah enamasti registris (STLR) - sisuliselt on tegemist maksimaalse
kasutatava segmendi numbriga
● Mälu jagatakse tervete segmentidega kaupa(first-fit, best-fit näiteks), seega tekib
fragmenteerumine
● Segmente saab protsesside vahel jagada
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Aadresside teisendamine segmenteerimisel

Näiteks segmenteerimisest
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Segmenteerimine ja mälukaitse
● Mälukaitse läheb üsna loomulikku rada - enamasti on tervel segmendil sama kaitsetase,
seega seome loabiti(d) segmenditabeli kirjega:
○ Valid - kas segment on kasutusel
○ lugemise/kirjutamise/koodi täitmise lubamise bitid (suvalises kombinatsioonis)
Segmenteerimine koos lehekülgedega
● MULTICS lahendas välise fragmenteerumise probleemi segmenditabelite lehekülgedeks
jagamisega - iga segmenditabeli kirje oli viide vastava segmendi leheküljetabelile
● Sarnane kombineeritud lähenemine on tänapäevalgi kasutusel
● Intel’i 386 (tegelikult kogu edasine x86 haru) kasutab kah segmenteerimist ja lehekülgi
mõlemaid, kuid üksteise järel: segmenditabelist saadakse tulemusena mingi aadress ning
sellele rakendatakse kahetasemelist leheküljetabelit
● Mõlema head küljed on ära kasutatavad, natukese mälu ja keerukuse (OS ja protsessor)
hinnaga
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VIRTUAALMÄLU
Taust
● Virutaalmälu - kasutaja loogilise mälu füüsilisest mälust lahti sidumine
○ Ainult osa protsessi poolt vajavast mälust on korraga füüsilises mälus
○ Loogiline aadressiruum saab seega olla oluliselt suurem kui füüsiline aadressiruum
○ Aadressiruume (aadressiruumide osi ) saavad protsessid omavahel jagada
○ Võimaldab efektiivsemalt protsesse luua
● Virtuaalmälu saab realiseerida kahel viisil
○ Lehekülgedega laadimine nõudmisel (demand paging)
○ Segmentide laadimine nõudmisel (demand segmentation)
Lehekülgede laadimine nõudmisel
● Iga lehekülg laaditakse mällu alles, siis, kui seda esimest korda vaja läheb
○ Vähem I/O pöördumisi
○ Vähem mälu vaja
○ Kiirem reaktsiooniaeg
○ Rohkem protsesse
● Lehekülge vajatakse, kui keegi selle lehekülje poole pöördub
○ Vigane lehekülje aadress ⇒ lõpetame protsessi
○ Lehekülg pole mälus ⇒ toome ta mällu ja jätkame
● Sarnane lehekülgede saalimisele, aga “laisem” mällu toomisel
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Kehtivuse lipp
● Kuidagi on riistvaraliselt vaja vahet teha, kas lehekülg on mälus või mitte
● Seome iga leheküljega kehtivuse lipu (valid-invalid flag)
● 1 - mälus, 0 - pole mälus
● Algul kõigil lehekülgedel 0 (algul ei too üldse ühtegi lehekülge mällu)
● Aadresside tõlkimisel vaatab riistvara seda bitti
○ Kui kehtivuse lipp on 0, siis genereerib riistvara leheküljele pöördumise vea (page
fault)
Leheküljele pöördumise viga
● Kui lehekülje poole üldse kunagi pöördutakse, siis esimene pöördumine genereerib
leheküljele pöördumise vea (püünise)
● OS vaatab oma leheküljetabelit ja otsustab, kas lehekülge polegi olemas või tuleb see
lihtsalt mällu tuua
● Mällu toomine:
○ Otsida vaba füüsilise mälu kaader
○ Lugeda lehekülg kettalt sellesse kaadrisse
○ Panna leheküljetabelis lehekülje kehtivuse lipp püsti
○ Taaskäivitada viimase protsessorikäsk (see, mis püünise genereeris) - raskem kui
pealtnäha tundub
■ Käsu algusaadressi kindlaks tegemine. Selleks oleks tegelikult vaja
riistvaratuge
■ Autoinkrement
■ Üks käsk võib mitu püünist genereerida enne edukat täitmist
Mitu erinevat lehekülge üks käsk peaks katsuma, enne kui ta täidetud saab? Mitmesse
lehekülge võiks puutuda ühe käsu täitmine? Kõigepealt käsk ise tuleb mõne aadressi pealt
lugeda, võib olla ta luges mälus kusagilt, võib olla ta kirjutas mällu kuhugi, ehk vähemalt 3.
Kui meil süsteem toetab mittejoondatud lugemisi, siis iga mälupöördus võib puutuda 2
mälulehekülge, ühe lõppu ja teise algust. Niiet 3-st on saanud äkitselt 6 lehekülge, üks käsk
võib puudutada juba 6-te lehekülge. Kas võiks veel rohkem? Otseselt mitte.
Lehekülgede asendamine
● Mis saab, kui pole ühtegi vaba füüsilise mälu kaadrit?
● Leida mälulehekülg, mis pole aktiivselt kasutamisel
● Saalida see lehekülg välja
● Saalida selle asemel vajalik lehekülg
● ⇒ lehekülgede asendamine
○ Mis algoritmi järgi valida asendatav lehekülg?
○ Kuidas on selle algoritmi jõudlusega?
● Sama lehekülge võidakse mällu tuua palju kordi
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Nõudmisel laadimise jõudlus
● Page fault’ide osakaal p (0 ≤ p ≤ 1)
○ P = 0 ⇒ pole leheküljepöörduse vigu
○ P = 1 ⇒ iga mälupöördus põhjustab leheküljepöörduse vigu
● Efektiivne juurdepääsuaeg (Effective Access Time)

𝐸𝑇𝐴 = (1 − 𝑃) ∙ 𝑚𝑎 + 𝑝 ∙ 𝑝𝑓𝑡
●
●
●
●

ma = mälupöörduse aeg
pft = page fault’i käskude kulu + lehekülje väljasaalimise aeg + lehekülje
sissesaalimise aeg + käsu taaskäivitamise aeg
Domineerib lehekülje saalimise aeg
Lehekülge pole vaja välja saalida, kui teda pole modifitseeritud!

Protsesside loomine
● Virtuaalmälu annab võimalusi efektiivsemaks protsesside loomiseks:
● copy-on-Write
○ Vanem- ja lapsprotsess jagavad esialgu leheküljetabelid
○ Leheküljed on mõlema jaoks read-only, esimesel kirjutamisel tehakse kummalegi
koopia
○ Efektiivsem protsesside loomine, eriti exec() tegijatele
● Aadressiruumi kaudu nähtavad failid (Memory-mapped files)
○ mmap() primitiiviga seatakse faili sisu kättesaadavaks mingis aadressivahemikus
○ Esimene pöördumine loeb andmed mällu, faili sulgemine kirjutab kettale, vahepeal
võib kah kirjutada
○ read()/write() vs mmap()
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Lehekülgede asendamine
● Mälu ülehõivamine (overallocation, overcommiting) - lubame protsessidele kokku rohkem
mälu kui olemas on
● Kui reaalselt ka rohkem kasutatakse, tuleb lehekülgi asendama hakata
● Kasutame lehekülgede juures uut lippu dirty - märgib, et lehekülg on mälus modifitseeritud
ja seega tuleb välja saalida enne vabastamist
● Viib lõpuni loogilise ja füüsilise mälu eraldamise - nüüd võivad nad sõltumatuse suurustega
olla
Lehekülje asendamise protsess
● Otsime kettalt sisse saalimiseks vajaliku lehekülje
● Otsime vaba füüsilise mälu kaadri:
○ Kui leiame, kasutame seda
○ Kui ei leia, valime leheküljeasenduse algoritmiga ohvriks mingi lehekülje, mida välja
saalida ning saalime välja
● Loeme vajaliku lehekülje (värskesse) vabasse kaadrisse
● Uuendame leheküljetabeleid
● Taaskäivitame protsessi
Leheküljeasenduse algoritmid
● Tahame madalaimat page fault’i arvu
● Ette on antud kasutatavate kaadrite arv
● Algoritmide võrdlemiseks anname neile ette mingeid mälupöördusmustreid (näidisstringe)
ja arvutame leheküljepöörduste vigade arvu
● Võime mäluaadresside pöördused grupeerida lehekülgede pöördusteks
● Üldiselt, mida rohkem kaadreid on kasutada, seda vähem leheküljepöörduste vigu tekib
(aga mitte päris alati)
FIFO leheküljeasendusalgoritm
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Optimaalne algoritm
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LRU (Least Recently Used)

LRU algoritm

LRU realiseerimine
● Iga leheküljega seome mälupöördusaja loenduri (ajatempli)
○ Suurendatakse igal pöördusel sellele lehele
○ Ohvriks valitakse vähima loenduriga lehekülg
○ Kulukas realiseerida (vaja kontrollida kõiki lehekülgi)
● Halda leheküljele pöördumisel tõstame selle magasini tippu
○ Leheküljele pöördumisel tõstame selle magasini tippu
○ Ohvriks valitakse magasini põhjas olev lehekülg
○ Samuti kulukas realiseerida (nõuab 6 viida muutust)
LRU lähendused
● Kasutuse bitt (reference bit)
○ Iga leheküljega seome lipu, algul 0
○ Lehekülje kasutamisel paneme lipu 1-ks
○ Ohvriks valime ühe nullise lipuga lehekülgedest (näiteks FIFO algoritmiga)
● Teine šanss (second chance, clock)
○ Vajame kasutuse bitti
○ Käime lehekülgi läbi tsükliliselt (nagu kellaosutiga)
○ Kui kestuse bitt on 1, nullime ära, aga jätame lehekülje mällu
○ Ja nii tsükliliselt
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Loenduriga algoritmid
● Loendame lehekülje kaudu tehtud mälupöörduste arvu
● LFU (Least Frequently Used) - ohvriks valime vähima loenduri väärtusega lehekülje
● MFU (Most Frequently Used) - baseerub kaalutlusel, et vähim loenduri väärtus tähendab
ilmselt, et lehekülg toodi just mällu ja on värske
● Kumbki pole eriti laialt kasutusel
● Leidub situatsioone, kus LFU on efektiivsem kui LRU (failisüsteemide cache’d näiteks).
Otse mälupöörduse jaoks raske kasutada, sest meil on vaja loendurit kuskil pidada.
Füüsilise mälu haldus
● Kuipalju ja missuguseid füüsilise mälu kaadreid eri protsessidele anda?
● Igal protsessil minimaalne ja maksimaalne lehekülgede arv
● Miinimum tuleb riistvara nõuetest — mitu lehekülge suudab üks masinakäsk puutuda
(näiteks 6: 2 lehekülge käsu enda jaoks, 2 lähteaadressi ja 2 sihtaadressi jaoks)
● Kaks põhilist hõivamise skeemi:
○ Fikseeritud lehekülgede arvud (võrdne või proportsionaalne)
○ Prioriteediga leheküljehõivamine (suurema prioriteediga protsess võib väiksema
prioriteediga protsessi lehekülgi välja tõrjuda)
● Globaalne asendus — kaadri võib võtta kogu mälust
● Lokaalne asendus — kaadrit saab võtta ainult oma mälust. Näiteks kui on kehtestatud
resident size limiit. Resident size on see palju põhimälu ta võtab.
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KAHEKSAS LOENG 25.10
Pekslemine (thrashing)
● Kui protsessil pole piisavalt lehekülgi, on lehekülje pöördusvigade sagedus väga suur
● Madal protsessorikasutus
● Op.süsteem leiab seetõttu, et võib protsesse juurde tuua, kuna protsessoriaega on
● Lisatakse veel protsesse, läheb veel aeglasemaks
● Pekslemine - protsess tegeleb peaaegu ainult saalimisega
● Lehekülgede saalimine töötab sellepärast, et korraga kasutatakse tegelikult ainult mingit
kindlat hulka lehekülgi
● Pekslemine tekib siis, kui see vajalik lehekülgede hulk ei mahu eraldatud kaadritesse ära.
Kui RAM’i on 8 GB, kui suur võiks olla saalimisala? Vähemalt 8 GB. Kui ma rakendusi
saalima hakkan, kui suur siis võiks saalimisala olla? Hirmus palju ei ole mõtet panna, aga
2-3 RAM-i on paras. Serveri puhul oleneb, mida see server teeb, mõne serveri puhul ei ole
üldse vaja swap’i, teiste puhul üldiselt 2 korda RAM’i.
Ennetav laadimine ja saalimine
● Lehekülgede eellaadimine
○ Protsessi käivitamisel või sisse saalimisel loetakse sisse terve töökomplekt
○ Sisse saalimisel tuuakse sisse ka ümberkaudseid lehekülgi
○ Kui leheküljed on kettal järjestikku, on mitme lehekülje korraga sisse lugemisel palju
efektiivsem kui ükshaaval
○ Võib laadida kasutuid lehekülgi, mis omakorda võib põhjustada vajalikke
lehekülgede eemaldamist
● Ennetav lehekülgede saalimine
○ Kui vaba mälu on vähe ja masin vaba, kirjutatakse järgmisena väljasaalitavatest
lehekülgedest koopia kettale
○ Mäluvajadusel saab mälus oleva koopia kiirest vabastada
○ Kui mälus lehekülge muudetakse, võib väljasaalitud unustada
Muud
● Lehekülje suuruse muutmine
○ Sisemine fragmenteerumine
○ Leheküljetabeli suurus
○ I/O kulu
○ Lokaalsus
● TLB ulatus - mälu hulk, mille TLB suudab katta (TLB kirjete arv x lehekülje suurus)
● TLB ulatus võiks ideaalis ära katta töökomplekti
● Lisaks lehekülje suuruse muutmisele võib sisse tuua eri suurusega leheküljed ( ⇒
tarkvaraline TLB täitmine)
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Soovitused programmeerimiseks
● Programmeerimisel tuleks arvestada lokaalsusega
○ Korraga puutuda vähem mälu, lähestikku asuvad mälualasid
○ Suuri mälutükke läbida järjestikku
● Lehekülgede lukustamine. Op.süsteem võib lukustada lehekülgi saalimise vastu.
○ I/O jaoks
○ Äsja sisse saalitud lehekülgede lukustamine
○ Reaalajaprotsesside jaoks
○ Kasutaja poolt juhitav lukustamine on reeglina privilegeeritud operatsioon
RIISTVARASUHTLUS
● Riistvarasuhtlus (pordid, DMA,...)
● Katkestused
● Süsteemsed siinid
● Arvutivälised siinid ja pordid
● Salvestusseadmete liidesed
● Rakenduste liidesed sisendi ja väljundi jaoks
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Riistvarasuhtlus
Igasugune IO poole pöördumine on priviligeeritud.
● Port IO vs MMIO (Memory Mapped I/O). IO port tähendab seda, et on spetsiaalne käsk
masinal, loe sisendseadmeid või kirjuta seadmele midagi välja. Selleks ei tehta mitte
mälutsükleid, vaid IO seadmete tsükleid, sisuliselt on siinil üks bitt vahel, kas tegu on IO
aadressiga või mäluaadressiga. IO port on siis selline, kuhu protsess mingi käsuga midagi
kirjutab või sealt midagi loeb, tulemus tuleb protsessori sisse või läheb protsessori sees
sinna. Üks käsk, üks lugemine. Memory mapped I/O on see, et seadme mingi registrite
plokk tehakse nähtavaks RAM’na. Protsessorile paistab nii kui oleks mälu lugemine. Teda
tohib puhverdada.
● Seadme registrid, saab lugeda seadme staatust.
● Vookontroll
● PIO (Programmed I/O) vs DMA/DVMA (seade pöördub otse mälu poole)

Katkestused
● Pollimine vs katkestused
○ Kummalgi oma head ja vead
Katkestus on kallis
● Püünised on protsessorisisesed katkestused
● Jagatavad katkestused vs palju katkestusi
● Signaali tõusva frondiga vs nivooga edastatavad katkestused
● Katkestus kui teade
● Maskeeritavad ja mittemaskeeritavad katkestused (NMI). kui mingi tegevus on pooleli, siis
keelan korraks katkestused ära või lasen muud kriitilised asjad ära teha ja luban
katkestused tagasi.
● Katkestuste ühekaupa maskeerimine kui vookontrolli vahend. Näiteks kui ma võrgukaardi
katkestuse ära maskeerin, ei luba seda, siis võrgukaart saab aru, et ta ei saa oma andmeid
protsessorile edasi anda, protsessor on hõivatud, ja ta ei võta uusi pakette vastu või võtab
vastu ainult nii palju, kui tema pisikesse mällu mahub ja rohkem võrgust vastu ei võta. Kui
protsessor suudab uuesti andmeid vastu võtta, siis maskeerib lahti katkestused.
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Katkestuste prioriteedid
● Võime erinevatele katkestustele anda erinevad prioriteedid
● Suurema prioriteediga katkestus võib vahele segada väiksema prioriteediga katkestuse
teenindamisele
● Prioriteetidega katkestused kui vahend vookontrolliks tuumas
● Prioriteetide programmeerimine katkestuste kontrollerisse on lisakulu

Ülevaade vanast PC-arvutist

Ülevaade PC-arvutist
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Ülevaade kaasaegsest PC-arvutist

Süsteemsed siinid
● Vana PC: ISA, EISA, MCA, VLB
● PnP, ISAPnP, muu PnP
● Kaasaeg: PCI perekond
● PCMCIA / PC Card, ExpressCard, CompactFlach, …
● SoC (System on a chip) sisemised siinid
PCI (Peripheral Component Interface)
● Algselt 32-bitine, 33MHz
● 64-bitine 66 MHz PCI
● AGP - Advanced Graphics Port (PCI + IOMMU)
● Mitu pinget
● PCI-X (32 või 64-bitine; 33, 66, 100, 133, 266 ja 533 MHz)
● PCI Express (PCI-E)
○ Kuni 32 jadakanalit paralleelselt
○ Üks kanal (lane) 250 MB/s, 2.5 5 GT/s
○ PCI-E 2.0: 5GT/s, 3.0: 8GT/s, 4.0: 16 GT/s
● CSA - Communication Streaming Architecture
● Hotplug, ThunderBlot, cPCI
● SATA Express
Flash-mälu liidesed
● MTD (Memory Technology Devices) - flash-kivide madala taseme liidesed (NAND, NOR
tavaliselt)
● (EEPROM,) Flash BIOS
● I2C, SPI stiilis liidesed
● CompactFlash
● MMC/xD
● SD/SDIO
● …
● Enamus liideseid on kasutatavad ka IO-seadmetel
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Arvutivälised pordid
● Jadapordid - RS-232 (tavaline serial), RS-422 (0.15..460 kbps)
● Paralleelport - IEEE-1284 (kuni Mbps)
● PS/2 - spetsiaalne jadaport
● Muud spetsiaalsed jadapordid (klaviatuur, JTAG, ...)
ÜHEKSAS LOENG 01.11
Arvutivälised siinid
● ADB - Apple Desktop Bus (10 kbps). Eeskätt klaviatuurid ja hiired.
● USB - Universal Serial Bus
○ 1.1 ja 12 Mbps (UHCI, OHCI)
○ 480 Mbps (EHCI, USB 2.0)
○ 4.8 GBPS (XHCI, USB 3.0)
○ 10 Gbps (USB 3.1)
○ 20 Gbps (USB 3.2)
○ Wireless USB (WUSB) - 53..480 Mbps
● FireWire (IEEE-1394)
○ 400 Mbps, 800 Mbps, (1600 Mbps, 3200 Mbps)
○ OHCI
Salvestusseadmete liidesed
● SCSI - small computer system interface - tegelikult terve protokollivirn erinevate
transpordikihtidega
● IDE (integrated drive electronics) / ATA (AT Attachment)
● ATAPI - ATA Packet Interface
● FibreChannel - füüsiline kanal SCSI, IP jms jaoks; tegelikult omaette võrk
● Serial ATA
○ AHCI kui universaalne riistvaraliides SATA kontrolleritele
● SAS - serial attached SCSI
● Oma kontroller PCI-Express liidesega
○ SSD; AHCI; NVMe
SCSI
●
●
●
●
●

Füüsiline kanal ja sideprotokoll on omavahel sõltumatud
Füüsiliseks kanaliks oli esialgu paralleelkaabel
FC, USB, FireWire, iSCSI,...
Palju seadmeid samal siinil (tavaliselt kuni 8 või 16)
○ Adresseerimine: (bus, target, LUN)
Märgistatud käskude järjekord (TCQ - Tagged Command Queuing). Me ei saada mitte ühte
käsku, vaid saadame nii palju kui puhvrisse mahub ja kettas ise vaatab, mis järjekorras ta
need kõige kiiremini tehtud saab.
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IDE/ATA standardid

Mitu IO per second suudab tavaline kõvaketas teha? Tavaarvuti ketas 100, läpaka ketas 50 ja
kiirserveri ketas 200 IOPS-i. SSD puhul 10 000 IOPS-i.
Võrguliidesed
● Eelajalugu: PIO. Iga bait loeti protsessorisse ja kirjutati sealt mällu.
● Tänapäev: DMA (otsemälupöördus) - joondus mälus!
● Scatter-gather DMA, võrgukaart loeb mitmest kohast kokku ja saadab välja.
● Checksum offloading
● Interrupt mitigation
● Segmentation offloading (TX/RX)
● Full TCP offloading
● Multiqueue. Milleks on ühele võrgukaardile vaja mitu järjekorda? Siin on 2 põhjust: esimene
on see, et me suudaks rakenduse mitme protsessori tuuma peale, teine on lihtsam, igale
virtuaalmasinale võiks kätte anda oma võrguketta, siis ei pea tarkvaras mingit vahendamist
tegema.
● Mitu virtuaalset seadet (VFIO)
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Tuuma I/O alamsüsteem
● I/O planeerimine, elevaatorid
● Puhverdamine
○ Erinevad kiirused
○ Topeltpuhverdamine (double buffering)
○ Erinevad plokisuurused
○ Vahemälu (cache)
○ Spuuling (spooling)
● Veatöötlus (error vs keerulisemad asjad)
● Seadmete numbrid (seadme klass ja seadme alamnumber) - vanasti tabelina, uuemal ajal
dünaamilisem
Rakenduste liides sisendile- väljundile
● Programmeerimisliidesed seadmeklasside kaupa
● Seadmedraiverite kiht peidab ära erinevate seadmete, siinide jms omapärad
● Seadmed erinevad mitmetes aspektides:
○ Plokkseadmed vs märkseadmed
○ Järjestikpöördus vs otsepöördus
○ Sünkroonne vs asünkroonne režiim
○ Jagatav või ühele kasutajale korraga. Jagatavad seadmed on näiteks kettad, ühe
kasutaja seadmed on näiteks klaviatuur, hiir, DVD jm.
○ Kiirused erinevad paljude suurusjärkude poolest. Aeglasemad seadmed on hiir,
klaviatuur, kiiremad on näiteks monitor.
○ Lugemiseks, kirjutamiseks, lugemiseks-kirjutamiseks. Read-only seade on näiteks
hiir, write-only seade näiteks monitor.
○ Plokkseadmed: failisüsteem vs otsejuurdepääs (raw I/O)
Tegelik andmete lugemine/kirjutamine
● read()/write() süsteemifunktsioonid - kopeerivad ühe andmepuhvri tuuma ja
kasutajaprogrammi vahet
● readv()/writev() süsteemifunktsioonid - kopeerivad terve listi puhvritest, sobiva puhvrite
joonduse korral kasutatav zero-copy I/O jaoks
● mmap() süsteemifunktsioon sobib ka otsepöördusseadmete kujutamiseks
● ioctl() süsteemifunktsioon - tagauks otse draiverisse rakenduste tasemelt. Igal draiveril oma
ioctl’id
Blokeeruv ja mitteblokeeruv I/O
● Mida teeb süsteemifunktsioon, kui tema kaudu tehtav I/O aega võtab?
○ Blokeeruvad süsteemifunktsioonid - protsess/lõim blokeeritakse kuni operatsiooni
lõppemiseni või vea saamiseni (sünkroonne liides)
○ Mitteblokeeruvad süsteemifunktsioonid - protsessile tagastatakse tulemus, mis
ütleb, et käsk on nüüd töös, hiljem saab pärast tulemuse teada (asünkroonne liides)
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Asünkroonse I/O liidesed
● Palju liideseid asünkroonsuse realiseerimiseks:
○ Callbackid
○ AIO teegid
○ select() / poll()
○ epoll()
○ SIGIO
○ POSIX reaalajasignaalid failipideme numbriga
○ I/O completion prots
○ kevent/kqueue
○ /dev/poll/
KÜMNES LOENG 08.11
Jõudlus
● Protsesside kontekstivahetuste arvu minimeerimine
● Andmete kopeerimiste arvu vähendamine
● Katkestuste sageduse vähendamine suuremate plokkide kaudu transportimise abil
● Interrupt mitigation
● Protsessori cache efektiivsuse suurendamine sarnaste objektide pakktöötluse abil
● Paralleelsuse tööd riistvarasse
● Balansseerida protsessori, mälu alamsüsteemi, siinide ja I/O seadmete jõudlus, et osa
süsteemist tühikäigul ei oleks
Graafikaliidesed
● Esimene põlvkond lihtsalt rastergraafika kaadripuhvriga
● Rastergraafika tasemel kiirendusoperatsioonid - line, box, fill, blit…
● Vektorgraafika (3D → 2D)
● DMA+IRQ järjekord
Graafika-APId
● MSDOS - puudub
● Macintosh, Amiga - “toolbox” ROM’is, opsüsteem laiendas seda
● Windows - GDI, hiljem GDI+; lisaks DirectX
● UNIX - X11, hiljem lisaks OpenGL, nüüd Linuxis ka Wayland X11 asemel OplenGL all
● MacOS X - Quartz (terve pere), Quartz Extreme (sisemiselt vektor)
● Windows Vista - Windows Presentation Foundation ehk Avalon (sisemiselt vektor)
● Igal aknal oma puhver (pluss nende kombineerimine) või üks ühine kaardipuhver
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SALVESTUSSÜSTEEMID
Pöörleva ketta struktuur
● Ketas kui loogiliste plokkide jada
● Plokkidele seatakse vastavusse sektorid
● 512 (520) baiti, sisemine plokisuurus on tänapäeval enamasti 4096 baiti
○ Enamasti näidatakse ühilduvuse huvides opsüsteemile 512-baidist sektorit
○ On ka 4096 välja paista laskuvad kettaid (4Kn - 4K native). Op.süsteem peab
sellega arvestama ja IO-d ainult 4 kB kaupa tegema.
● Sektorite ringi paigutamine vea korral
● Silindrid, rajad, sektorid - pöörleva ketta siseasi
Ketta parameetrid

SSD-seadmed
● SSD - solid state drive (flash-mälu plokkseadme liidesega)
● Seek tasuta, ülekandekiirus arvestatav kuni väga hea
● Piiratud kirjutamisel arv samale sektorile (DWPD kui mõõt)
● Toite kadumisel terve erase block kaotsis ühe sektori asemel
● Wear leveling - meetodid kogu kettapinna ühtlaselt vananemise tagamiseks
● Fragmenteerumine wear leveling’u tegemisel vs kehv wear leveling
● TRIM lisakäsk mittevajalike alade vabastamiseks (et ei oleks vaja vana seisu kirjutamisel
lugeda)
● Vajalik plokkide joondamine earse block mahule
● OS: unustada pöörlemist eeldavad IO planeerijad
Ketaste ühendamine
● Otse arvuti külge
○ (S)ATA, SAS/SCSI, NVMe, FireWire, USB…
● Salvestivõrgu kaudu
○ SAN - Storage Area Network
○ Oma protokollistikuga võrk salvestusseadmete ja serverite vahel
○ Switched FibreChannel, FC-AL (kuni 32G, standard kuni 128GB)
○ IP võrk (+1G/10G/40G/100G Ethernet jms) ja iSCSI
○ Infiniband (kuni 300G, madal latents) + RDMA
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Kettapöörduste planeerimine
● Opsüsteem vastutab kettapöörduste efektiivsuse eest
○ Läbilaskekiirus suureks
○ Viivitus väikeseks
● Pöördusajal kaks olulist tegurit:
○ Raja otsimine - aeg sõltub sellest, kui palju on pead vaja liigutada
○ Rajalt sektori otsimine (keskmine pool pööret)
● Läbilaske maksimaalne kiirus sõltub kettaseadmetest
● Opsüsteem tahab liigse positsioneerimise välja optimeerida, et läbilase oleks maksimumi
lähedane
● Kui meil on ketta kärjekorda kogunenud päringud mingitele sektoritele, mis järjekorras neid
täita, et viivitus (lugemispea poolt läbitud vahemaa) oleks vähim?
Klassikalised kettapöörduste planeerimise algoritmid
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Kettapöörduste planeerimise algoritmid Linuxis
● NOOP (ainult päringute kokku kleepimine)
● Deadline (prioriteediklassid vastavalt interaktiivsusele, näljutamise vastu tähtaeg). Sobib
hästi andmebaasiserveri sorti asjadele.
● CFQ (päringud jagatakse klassidesse ja võetakse klassidest vaheldumisi; oskab arvestada
I/O prioriteetidega)
● MQ-Deadline, Kyber, BFQ - mitme järjekorraga variandid
Las tegeleb IO planeerimisega NOOP.

73

Ketaste ette valmistamine
● Madala taseme formaatimine (füüsiline formaatimine, low level formating) - sektorimärkide
radadele kandmine
○ Tänapäeval ei paista reeglina opsüsteemile enam kätte
● Partitsioneerimine - ketta osadeks jaotamine
○ MBR partitsioonitabelid - katavad kuni 2T, ketta alguses
○ EFI GUID Partition Table ehk GPT - katavad üle 2T, ketta lõpus
○ VTOC, Unixite disklabelid…
● Loogiline formaatimine ehk failisüsteemi tekitamine
● Bootloader’i installimine
● Vigaste kettaplokkide leidmine ja meelde jätmine
Madala taseme formaatimine
● Cylinder skew - erinevate radade sektorid on üksteise suhtes nihkes

●
●

Aitab vähendada pöördumisviivitust järjestikuste sektorite lugemisel mitmelt rajalt

Madala taseme formaatimine
● Vahelejätt (interleaving) - sektorid paigutatakse üle ühe

●
●
●
●

Aitab vältida olukorda, kus eelmise sektori andmete ülekandmise ajal liigub lugemispea üle
järgmise sektori
Aeglasema ülekandekanali puhul kasutatakse ka üle kahe vahelejättu
Pole vajalik, kui kontroller puhverdab kogu raja tervikuna
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ÜHETEISTKÜMNES LOENG 15.11
Saalimisala haldamine
● Saalimisala - protsesside või lehekülgede salvestusruum virtuaalmälule
● Eraldi kettal/partitsioonil
● (eelallokeeritud) failis
● Saalimisala protsessi kogu virtuaalmälu kohta (BSD UNIX)
● Saalimisala reaalselt välja saalitud mälulehekülgede kohta (Solaris, Linux, ...)
● RAM-is peab saalimisala kohta kaart olema
RAID massiivid
● RAID - redundant array of inexpensive disks
● Paralleelsuse kaudu kiiruse ja töökindluse suurendamine
● Peegeldamine (mirroring, shadowing). Dubleerime andmed mitme ketta peale. Probleem
selles, et kulub palju kettaid.
● Paarsusinfo laiali jagamine (interleaved parity)
○ Bitikaupa
○ Plokikaupa
● Parandusaeg peab mõistlik olema. Paranduse ajal kipub RAID’i jõudlus madalaks minema.
Kui see pikalt kestab, siis vabalt võib juhtuda, et mõni ketas selle ajaga sureb veel ära.
● Kuumvaru (hot space), ketaste kolimine. Kui süsteem avastab, et mõni ketas on tuksis, siis
süsteem võtab kasutusse kuumvaru ja sünkroniseerib andmed sinna.
● Tarkvaraline vs riistvaraline RAID. Riistvaraline RAID - mingi kontroller, mille peal olev
protsessor tegeleb probleemidega.
● NVRAM vahemälu. See on akutoidel. Kui vool ära läheb, siis cache on akutoitel kuni vool
tagasi tuleb, andmed kaotsi ei lähe.
RAID 0
● RAID 0 - mitmest kettast ühe suure tegemine (striping)
● Virtuaalne ketas koosneb vöötidest (stripe), igas vöödis k sektorit. Kui on random
accessi’ga andmebaas, siis keeratakse stripe suurus väikseks, et liiga suurte plokkidena ei
peaks lugema ja kirjutama. Kui on suurte failidega lineaarne lugemine, kirjutamine, siis
keeratakse stripe suurus suuremaks, et vähem IO operatsioone peaks sama IO kohta
tegema.
● Vöödid on jagatud n ketta vahel

●
●

Kõrvuti olevate vöötide lugemine võib toimuda paralleelselt. Ma võin korraga lugeda ühelt
kettalt strip0 ja teise ketta pealt strip1.
Parandab jõudlust, kuid kahandab töökindlust. Kuidas on kirjutamise jõudlusega? Sõltub
kirjutusmustrist. Mõne juures on sama kiire, mõnes mustris saab paralleelselt kirjutada kõigi
ketaste peale
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●

Kui süsteem loeb ketast sektorhaaval, siis pole efektiivsuses võitu.
Kasulik süsteemides, kus töökindlus ei ole oluline, aga kiirus on. Näiteks ajutiste
andmetega töötamine.

RAID 1
● RAID 1 - peegeldamine (sama info mitme seadme peal). Jagame samuti mitmeks plokiks,
aga dubleerime sama info mitmele kettale. RAID ei ole varundus, varundus peaks olema
midagi masina välist. Peegel ei päästa selle eest, kui näiteks kettale kirjutamise ajal vool
ära läheb ja tekib IO error.

●
●
●

Säilivad RAID 0 eelised (paralleelselt lugemine on võimalik)
Vööt loetakse sellelt kettalt, kust parasjagu kiirem on
Kirjutamised peavad toimuma kõigil ketastel, aga saab teha korraga

RAID 2
● RAID 2 - mälu stiilis veaparanduskoodid (ECC - error correcting code). Masina mälule ja
servermasinates protsessori cache’le näiteks kasutatakse riistvaralist veaparanduskoodi.
ECC kood suudab parandada 1-bitiseid ja avastada 2-bitiseid vigu ning nendest avastatud
vigadest raporteerib siis tarkvarale ka, et op.süsteem saaks öelda, et kuule selle timmi
seest on juba 10 ECC viga tulnud, sa tahad seda välja vahetada millalgi. Rohkem kui 2bitine viga võib jääda avastamata.

●
●
●
●
●

Vöödid on väikesed (bitid, baidid või sõna suurused)
Lisaks salvestatakse Hammingi kood. Näiteks 3-bitis arvutame 2-bitise veaparanduskoodi.
See suudab taastuda ühe ketta veast ja avastada kuni 2 ketta vigasid.
Ühe ketta veast suudab taastuda
Vajab logaritmilise arvu lisakettaid
Harva kasutusel kahel põhjusel: esiteks selline biti, baidi või sõna tasemel RAID’i tegemine
tähendaks mitte meie traditsioonilisi 512 baidi plokiga kettaid, vaid madalamal tasemel
RAID’i jaoks ketaste kokku ühendamist. Teiseks logaritmiline arv lisakettaid kipub olema
palju, kui me saame juurde tuua lisaeelduse, et me teame, missugune ketas katki läks,
näiteks ketas ise annab IO error’i, sest tal on lisad kontrollsummad veel, siis meil ei ole nii
palju lisakettaid vaja (logaritmilist arvu), siis me saame ühe lisakettaga hakkama.
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RAID 3
● RAID 3 - bitihaaval paarsuskontroll

●
●

●
●
●

Vöödid on väikesed (bitid, baidid või sõna suurused)
Kasutab ära seda, et lugemisveast saab ketas ise aru, mitte ei anna valesid bitte. Kui mingi
ketas annab vea, siis me teame, et selle ketta sisu tuleb taastada paarsusinfost ja
ülejäänud ketastest.
Liiasuse saavutamiseks leitakse tegelike andmete XOR (paarsusinfo)
Paarsusinfo jaoks vaja lisaketast
Suudab taastuda ühe ketta veast

RAID 4
● RAID 4 - plokihaaval paarsuskontroll. Meil on n+1 ketast n ketta mahu jaoks, üks on siis
paarsuskontrolli jaoks. Suudame taastuda ühe suvalise ketta veast, aga meil on siin natuke
probleeme.

●
●
●
●

●

Sarnane RAID 3-ga, kui vöödisuurus suurem
Read-modify-write
Iga kirjutamisoperatsioon jõuab paarsusinfo korrigeerimiseks kõikide ketaste lugemist
Alternatiivselt arvutatakse paarsusinfo vanast andme- ja paarsusinfost (2 lugemist). Sellisel
juhul nihkub palju koormust paarsusketta peale, isegi kui me ei nihuta seda koormust
paarsusketta peale, siis ikkagi, mida-iganes me kirjutame, me peame kirjutama ka
paarsusketast, seega kirjutamise jõudlus 5-ketasel RAID4-l sisuliselt piiratud meil ühe ketta
kirjutamisega ja kirjutamise jõudlus kukub n korda. Sellepärast RAID4 praktikas eriti ei
kohta.
Paarsusketas võib osutuda pudelikaelaks
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RAID 5
● RAID 5 - plokihaaval hajutatud paarsuskontroll

●
●
●

Nagu RAID 4, aga paarsussektorid on hajutatud ketaste vahel
Väldib eraldi paarsuskettaga seotud jõudlusprobleemi
Read-modify-write endiselt jõudlusprobleemiks
○ Logiv RAID - žurnaal väikeste kirjutamiste jaoks
Miks RAID5 praktikas ei kasutata? Esiteks modify-write jõudluse mure ja teiseks on taastumine
natuke riskantne, et kui meil on tänapäeva suured kettad, siis selle juures mingisuguse bitivea
peale komistame taastamise käigus mõnelt muult kettalt, selle tõenäosus kasvab juba mõnes
situatsioonis täitsa arvestatavaks.
RAID 6
● RAID 6 - kahemõõtmeline paarsuskontroll

●
●
●
●

Nagu RAID 5, aga liiasust arvutatakse kahe erineva funktsiooni abil
Vajab kahte lisaketast
Suudab taastuda kahe ketta vigade korral
Read-modify-write probleem on olemas, aga ta on töökindlam. Kui üks ketas ära sureb ja
selle taastamise käigus teine ketas ka vea annab, siis asi ei ole veel katki. Võtame uue
ketta ja see suudab taastuda rõõmsalt kahe ketta vigadest.

Meil on seniks RAID 0 kuni RAID 6, mis neist kõige parem tundub? RAID 0 ilmselt ei ole eriti
töökindel ja RAID 2, RAID 3, RAID 4 ei ole eriti head. RAID 5 kasutamine RAID 6 asemel on ainult
sel juhul, kui teil on näiteks riistvaraline RAID’i kontroller, mis RAID 6-t ei oska või RAID 6 jaoks
litsentsi pole või on nii vähe kettaid, et 6 kipuks kõik ära sööma, siis võib RAID 5 olla. Nüüd
taandub valik RAID 1 ja RAID 6 vahel. RAID 1 on see häda, et ta on küll väga hea ja töökindel, aga
pool ruumi läheb raisku, kui mul on 8 ketast, ma saan neist 4 jagu ruumi kasutada. Kui see asjaolu
ei ole probleemiks ja tahaks head töökindlat lahendust, siis RAID 1, aga kui meil on ruumi napilt,
siis pigem RAID 6, kuid selle juures kipub jõudlus kehvem olema.
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RAID 0+1
● RAID 0+1 - peegeldatud stripe’id

●

Kannatab ühest peegli poolest kasvõi mitme ketta viga, aga teine pool peab terveks jääma

RAID 1+0
● RAID 1+0 - stripe’itud peeglipaarid

●
●

Kannatab ühe ketta viga igast peeglipaaist
Keskmiselt kannatab vigu rohkem kui RAID 0+1, aga kaks veaga ketast võivad ka RAID
1+0 maha võtta

RAID riistvaras ja tarkvaras
● Enamus RAID tasemeid saab realiseerida nii riistvaras kui tarkvaras
○ Missuguseid ei saa? RAID 2 ja RAID 3 oma biti, baidi ja sõna suuruse ja
veaparanduskoodiga kipub olema asi, mida on vaja riistvaras teha. Tarkvaratasemel
on tänapäeva ketastel liides lihtsalt plokitase, sellepärast me ei saa RAID 2 ja RAID
3 lihtsalt tarkvaras teha nii, et sellel mõtet ka oleks.
● Riistvaras:
○ CPU koormust vähemaks
○ Liiasusega andmed liiguvad üle siini 1 korra
● Tarkvaras:
○ CPU võib olla kiirem kui RAID kontrolleri protsessor
○ Op.süsteemi RAID on kergemini hallatav ja vähemate ühilduvusprobleemidega
● HostRAID, BOIS RAID- tarkvaraline RAID draiveris, et op.süsteem ei kasuta oma RAID’i
vahendeid, vaid tema näeb seda plokkseadme draiverit, aga see realiseerib siis RAID. Siin
on üldiselt mõlema halvad omadused koos, jõudlusmured on samasugused nagu
tarkvaralisel RAID’il. Haldusmured on ka kõik samasugused olemas. Üks hea põhjust, miks
neid hostRAID’e kasutatakse on:
○ Võimalus boot’ida muudelt RAID-idelt kui RAID 1
○ Hädalahendus kui op.süsteem RAID-i ei saa kasutada
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RAID failisüsteemi tasemel
● Liiasust ei pea realiseerima plokkseadme tasemel, vaid võib teha ka failisüsteemi siseselt
● Anname komponent-plokkseadmed otse failisüsteemi hallata
● Failisüsteemi draiver jagab üksikute failide plokke laiali vastavat liiasuspoliitikale
● Pole fikseeritud vöödisuurust, seega saab optimeerida seda paigutust kettal, niimoodi, et
mõni stripe on suurem ja mõni on väiksem.
● Saame ellimineerida read-modify-write jõudlusprobleemi copy-on-write mehhanismi ja
täisplokkide kirjutamisega
● Pioneer: Sun ZFS
● Tänapäeval on sarnane ka näiteks Linuxi Btrfs
LVM - logical volume management
● Idee: abstraheerida salvestussüsteemi välja füüsilised kettad
● Algus: kogu füüsilise ketta peal oli üks failisüsteem
● Areng: füüsilise ketta partitsioonideks jagamine. Iga partitsiooni peal oli eraldi failisüsteem.
● (RAID: peegeldamine, striping,...)
● Samm edasi: peidame füüsilised kettad üldse ära, näitame ülespoole ainult loogilisi “köiteid”
● Need köited võivad tegelike ketaste osade vahel suvaliselt jaguneda
● Tegelikud kettad jagame väikesteks tükkideks, mida saab köideteks grupeerida loogilisteks
plokkseadmeteks. Meil on siis mingi hulk physical volume’sid ja need moodustavad kokku
volume grupi ja selle volume grupi seest saame jagada logical volume niipalju kui tahame.
Sinna volume gruppi saame alati füüsilisi kettaid juurde panna.
LVM: näited
LVM pluss ongi see, et ma saan tulevikus failisüsteemi suurendada.
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LVM’i otsas me saame teha dünaamilist suurendamist, vähendamist. Me saame kettaid ära
vahetada niimoodi, et näiteks paneme uue ketta juurde ja kolime kõik vana ketta plokid uuele
kettale, siis võtame vana ketta üldse välja.
● Thin provisioning - virtuaalmasinatega tehti seda, et on 4 TB ketas, millest oli ainult natuke
kasutatud ja ta jättis ruumi ainult natukese jagu. Sama asja saab teha ka plokkseadmete
tasemel. Thin provisioning on viis, kuidas plokkseadmele antakse LVM-ist ainult need
plokid, mida ta tegelikult kasutab.
● Vahemälu SSD peal saab vabalt LVM-i otsa ehitada.
● LVM on põhilisi device mapper’i kasutusi. Device mapper võimaldab teha mingisugustes
plokkseadmetest mingisuguste teiste omadustega plokkseadmeid.
● Multipathing - kui mul on kettakast, millel on dubleeritud kontrollerid ja serveril on
dubleeritud võrguliidesed, keskel on mingid switch’id, mõlemad kontrollerid on ühendatud
switch’i külge, kõik kaardid on ühendatud kõikide switch’ide külge, ühesõnaga mul on mitu
sõltumatut teed kontrollerist (kontrolleriteni (?)).
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FAILISÜSTEEMI LIIDES
● Faili mõte
● Juurdepääsumeetodid
● Kataloogistruktuur
● Failisüsteemide monteerimine
● Failide jagamine
● Kaitse
Faili struktuur
● Ei mingit - baitide või sõnade jada, see on rakenduse enda asi, kuidas ta seda
interpreteerib.
● Lihtne kirjestruktuur
○ Read
○ Fikseeritud pikkusega kirjed
○ Erineva pikkusega kirjed
● Keerukamad struktuurid
○ Formaaditud dokumendid (OLE objektiivoog, ASN.1, ...)
○ Segmentidest koosnev käivitatav fail
● Keerulisemaid formaate saab lihtsamate abil esitada
● Kelle kontrolli all on formaat?
○ Op.süsteemi. Op.süsteem peab tundma käivitatavaid programme
○ Rakendusprogrammi
Faili atribuudid
● Nimi - ainus inimloetaval kujul olev metainfo
● Tüüp - vajalik süsteemides, mis toetavad erinevat tüüpi faile
● Sisemine identifikaator - näiteks i-kirjed UNIXis
● Asukoht - kuskohas fail kettal asub
● Maht - faili pikkus
● Kaitse - juurdepääsuõigused
● Omanikuinfo - turvalisuse ja arvepidamise tarvis
● Muutmise, lugemise, loomise ajad - monitooringuks
● Metainfo hoitakse enamasti kataloogistruktuuris
● Harud (streams)?
● Kasutaja defineeritavad atribuudid
Operatsioonid failidega
● Loomine
● Kirjutamine
● Lugemine
● Positsioneerimine failis (seek)
● Kustutamine
● Pikkuse muutmine (truncate, fallocate)
● Kõrgema taseme operatsioonid on realiseeritavad nende kaudu
● Avamine ( → failipide, FCB, ...)
● Sulgemine
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KAHETEISTKÜMNES LOENG 22.11
Pöördusmeetodid
● Järjestikune pöördus - modelleeritud lindiseadme järgi
○ Read next
○ Write next
○ Rewind
○ Puudub rewrite (ülekirjutamine nii, et tagapool andmed säilivad)
● Otsepöördus - modelleeritud kettaseadme järgi
○ Read n
○ Write n
○ Position to n
○ Read next
○ Rewrite n
● n = suhteline ploki number (faili alguse suhtes)
● Järjestikpöördust saab simuleerida otsepöörduse abil
Kataloogistruktuur
● Kusagil peab olema nimekiri failidest
● Lihtsamail juhul on iga seadme alguses kataloog selle seadme failide kohta

●

Kataloogis on iga faili kohta kataloogikirje (nimi, pikkus, aadress, omanik jne)

Operatsioonid kataloogiga
● Faili otsimine nime järgi (lookup)
● Faili loomine
● Faili kustutamine
● Kataloogi nimekirja vaatamine
● Failisüsteemi läbimine
Kataloogisüsteemi organiseerimine
● Ühest üldisest kataloogist kipub väheks jääma
● Efektiivsus - tahame faili kergesti üles leida
● Nimetamine - kasutajale mugavuse jaoks
○ Mitu kasutajat võivad tahta sama failinime kasutada
○ Sama fail võib esineda mitme erineva nime all
● Grupeerimine - tahame faile loogiliselt grupeerida mingite omaduste järgi
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Kahetasemeline kataloogistruktuur
● Igale kasutajale oma kataloog; tipptasemel on metakataloog, kus on vaid viited kasutajate
kataloogidele

●
●
●
●

Igal kasutajal oma sõltumatu nimeruum ainult oma failidega
Kas teiste kasutajate kataloogidesse näeb?
Kui näeb, siis kuidas sinna pöörduda? → kataloogitee
Kuskohas on süsteemsed programmid, mis kõigile näha on?

Puustruktuuriga kataloogid
● Arendame ideed edasi: laseme kataloogipuu suvalise sügavuse peale

●

Saavutame loogilise grupeerimise
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Puustruktuuriga kataloogid
● Kataloog on eritüübiline fail, mille sees on uued kataloogikirjed
● Kataloogipuu manipuleerimise operatsioonid olid algselt failioperatsioonid, hiljem eraldati
nad kataloogioperatsioonideks:
○ Kataloogi loomine (mkdir)
○ Kataloogi kustutamine (dmdir)
● Jooksva kataloogi mõiste (igal protsessil või globaalne)
○ Jooksva kataloogi muutmine (chdir), jooksva kataloogi küsimine
● Kataloogitee (absoluutne ja suhteline). Absoluutne kataloogitee on kas üldisest
failisüsteemi juurkataloogist Unix’ites või siis konkreetsest seadme juurikast alates nendel
op.süsteemidel, kus on seadmed olemas. Kataloogitee saab olla ka suhteline, kui meil on
parajasti jooksev kataloog, aktiivne kataloog mingis kataloogist, siis ma võin kirjutada
lihtsalt failinime, seda otsitakse sealt kataloogist, või kirjutan kataloog/kataloog/kataloog, kui
see ei alga juurikaga, siis see kogu kataloogipuu loetakse selle kataloogi all olevaks.
Linuxis absoluutsed kataloogid algasid “/”-ga, suhtelised ilma.
● Otsimistee (PATH), Desktop File
Veel operatsioone
● Veel operatsioone failidega:
○ sync - faili salvestusseadmele ära kirjutamine
○ mmap - faili lehekülgede mällu kujutamine
○ notify - muutustest teavituse tellimine
○ ioctl - muu süsteemispetsiifiline tegevus
○ sendfile, splice, muud optimeeringud
● Veel operatsioone kataloogidega:
○ move - liigutamine ringi kataloogipuus
○ notify, sync, ioctl
Tsükliteta graaf
● Puustruktuur keelab failide ja kataloogide jagamine erinevate harude vahel
● Kasutajad tahavad vahel jagamist (sama fail või kataloog on nähtav mitmes kataloogist)
● Puu asemel võtame kasutusele suunatud tsükliteta graafi
● Link - meetod alias-nimede tekitamiseks
○ Nimeviit (symbolic link, symlink). Nimeviit viitab mingile failile kuskil kataloogis.
○ Viit (harf link). Failisüsteemi sisene asi, kust mitmest kataloogist eri nimede alt
viidatakse samale failile. Kõik viidad sellel on võrdsed.
● Mis saab, kui viidatav objekt kustutatakse?
○ Kasutuskordade loendamine
○ Tagasiviidad linkide kustutamiseks
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Üldine graaf
● Viidad võivad tekitada kataloogistruktuuris tsükleid
● Tsüklite haldamine on problemaatiline, näiteks:
○ Failisüsteemi läbimisel
○ Faili kustutamisel - kasutuskordade loendamine ei aita
● Graafist tsükli leidmise algoritmid on kulukad, eriti kui arvestada igal sammul kettalt
lugemist
● Prügikoristus kettal on samuti kulukas
● Lahendus: mitte lubada viitamist kataloogidele
● Nimeviitade korral on tsüklid tavaliselt siiski lubatud
○ Failisüsteemi läbimisel piiratakse nimeviitadega saadavat sügavust
Failisüsteemi monteerimine
● Monteerimine, ühendamine, ingl. k. mounting
● Failisüsteem tuleb enne kustutamist monteerida, et ta nimeruumis nähtavaks saaks
● Failisüsteem monteeritakse mingisse kindlasse punkti olemasolevas nimeruumis
● Enamasti on monteerimispunktiks tühi kataloog
● Mis saab, kui monteeritakse mittetühja kataloogi peale?
○ Viga
○ Katab vana sisu kinni kuni lahti monteerimiseni
● Erinevatel protsessidel võib nimeruum (namespace) olla erinev
○ Monteeritud on erinevad failisüsteemid
● Ühendusmonteerimine (union mount). Kui kataloogil millegi peale monteerimisel vanasti
sisu ei jäänud nähtavaks, siis union mounti idee on see, et jääb nähtavaks nii vana sisu, kui
uus sisu.
Failisüsteemid
● Monteerida saab failisüsteemi
● Failisüsteem võib olla mingil plokkseadmel, võrgus või üldse käigu pealt kokku pandud
● Kokku üks suur virtuaalne failisüsteem (VFS)
● Eriotstarbelised failisüsteemid - procfs, kernfs, usbfs, autofs.
Failide jagamine
● Sama faili tahavad vahel mitu kasutajat/protsessi korraga kasutada
● Kuidagi tuleb faile konsistentsena hoida
● Siin kasutatakse erinevaid semantikaid:
○ Lukustamine (kohustuslik ja soovitav; opportunistic locking)
○ Eksklusiivne avamine
○ Atomaarsus - kas üksikute lugemis-kirjutamisoperatsioonide tasemel või sessiooni
(open ja close vahel) tasemel. Kui ma kirjutan faili 4 kB ploki ühest protsessist, siis
teine protsess näeb kas seda seisu või sellest 4 kB-st polnud veel midagi kirjutatud
või seda seisu, kus 4 KB oli juba kirjutatud, aga mitte mingit vahepealset seisu. See
on siis lugemis-kirjutamis tasemel atomaarsus. Sessiooni tasemel atomaarsus, et
kui mina avan faili, siis mina näen seda seisu, mis oli faili avamise hetkel, kui teised
sinna juurde ka midagi kirjutavad, siis see mulle nähtavaks ei saa, kui ma sulgen
faili ja avan uuesti, siis ma saan uue hetkeseisundi nähtavaks.
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Kaitse
●
●
●
●
●
●

Igal failisüsteemi objektil (failid, kataloogid, ...) on omanik
Omanik saab määrata objektile juurdepääsuõigused
Loabitid UNIXis
ACL (access control list) - üldisem
Juurdepääs kasutajate, gruppide lõikes ja ülejäänutele
Alternatiiv: failide või kataloogidega paroolide sidumine

FAILISÜSTEEMIDE REALISEERIMINE
Failisüsteemi kihiline struktuur
● Rakendusprogrammid
● Loogiline failisüsteem - tegeleb metainfoga (kataloogistruktuur, faili kontrollplokid)
● Failide organiseerimise meetod - teab failide asukohtadest, loogilistest ja füüsilistest
plokkidest, vabast ruumist
● Plokkseadmete tase - plokkide I/O haldus, puhverdamine ja järjekorrad
● Seadmedraiverid - tõlgivad üldisi I/O käske seadme käskudeks ja suhtlevad seadmega
● Seadmed, kuhu asjad salvestatakse
Mida üks failisüsteem kettal hoiab?
● (partitsioonitabel - väljaspool konkreetset failisüsteemi). Iga partitsioon on omaette
plokkseade.
● Alglaadeplokk (UFS: boot block, NTFS: partition boot sector) - op.süsteemi buutimiseks
vajalik info
● Failisüsteemi juhtplokk - konkreetse failisüsteemi detailne info (plokkide arv, vabade
plokkide arv ja asukoht, vabade failikirjete arv ja asukoht, ...). UFS puhul superblock, NTFS
puhul MFT (master file table)
● Kataloogistruktuur - kataloogipuu hoidmiseks
● Failide kontrollplokid (FCB - file control block) - detailid iga konkreetse faili kohta. UTS
puhul i-kirje, NTFS puhul asub MFT sees tabelis
Mida failisüsteem mälus hoiab
● (Monteerimispunktide tabel)
● Monteeritud failisüsteemide tabel. Mis seade on kuhu kataloogi alla ette monteeritud.
Seade väljaspool konkreetset failisüsteemi.
● Viimati kasutatud kataloogistruktuuri kirjed (ja muu metainfo) puhverdamine mõttes
● Puhverdatud andmeplokid
● Süsteemne avatud failide tabel - avatud failide FCB-de koopiad
● Iga protsessi avatud failide tabel
○ UNIX: failideskriptorid (file descriptor)
○ Win32: failipidemed (file handle)
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Virtuaalne failisüsteem
● Objektorienteeritud lähenemine paljude failisüsteemide realiseerimisele samas
op.süsteemis
● VFS laseb sama süsteemifunktsioonide liidest kasutada paljudel erinevatel failisüsteemide
tüüpidel
● Rakendusprogrammid liidestuvad VFSiga, mitte konkreetse failisüsteemiga
● VFS pakub konkreetsetele failisüsteemidele omakorda madalama taseme liidese, mida
need kasutavad oma info süsteemile edastamiseks
● Konkreetseid failisüsteemi tüüpe võib vaadelda kui alamklasse, mis realiseerivad sama
liidese
● VFS realiseerib ära selle osa funktsionaalsusest, mis on failisüsteemidele ühine ja antud
op.süsteemis kohustuslik
Virtuaalne failisüsteem

Kataloogide realiseerimine
● Lineaarse nimekirjana
○ Lihtne realiseerida
○ Aeglane suure failide arvu juures
● Paisktabelina
○ Otsing on kiirem
○ Fikseeritud suurus; kollisioonid
● Puuna (tihti näiteks B-puud)
○ Otsing on kiire
○ Efektiivne
○ Keeruline programmeerida
● Kombineeritud (puu + paisksalvestus)
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Kataloogide realiseerimine
● Muutuva pikkusega failinimede käsitlemine

Ruumi hõivamine
● Kuidas konkreetsele failile kettaplokke jagada?
● Kolm põhilist meetodit:
○ Pidev tükk
○ Lingitud paigutus
○ Indekseeritud paigutus
Pideva tükina hõivamine
● Iga fail katab mingi pideva plokkide jada kettal
● Lihtne - ainult esimese ploki number ja faili pikkus plokkides on vaja meelde jätta
● Otsepöördus suvalise ploki poole
● Raiskab ruumi (dünaamiline ruumihaldus probleem nagu mälu juures). Mälu juures tekib
väline fragmenteerumine. Tulemusena me saame edaspidi ainult pisikesi faile sinna
kirjutada. Lahenduseks on siis spetsiaalne failisüsteemi defragmenteerimine ehk
tihendamine.
● Näide defragmenteeritud sebrast:
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●
●

Fail ei saa kasvada (või on kasvamine keeruline/aeglane)
Mitmed uuemad failisüsteemid (XFS, JFS, Veritas File System, QFS, Ext4) kasutavad
pideva paigutuse modifitseeritud varianti:
○ Kettaruumi jagatakse ulatuste (extent) kaupa. See on üks sidus ala. Fail koosneb
ühest või mitmes ulatusest.
Kus võiks tänapäeval leiduda? Manussüsteemid.
Lingitud paigutus
● FCB-s on esimese ploki number
● Iga ploki sisse pannakse järgmise ploki number
● Tekib ahel (lõpetab spetsiaalne number - nil)

Lingitud paigutus
● Vaba ruumi ei raisata (pole fikseeritud pikkusi)
● Lihtne realiseerida
● Otsepöördust pole - ahel tuleb iga kord algusest läbida
● Klastrid - hõivamine ruumi mitme sektori kaupa
● Õrn vigade suhtes (ahel läheb kergesti katki)
Lingitud paigutus - FAT
● FAT (file allocation table) - viitade tabel on eraldi kettaosas
● FAT tabel on reeglina puhverdatud mällu
○ Liigse positsioneerimise vältimiseks
○ Saame ka otsepöörduse
● Ruumi hõivatakse klastrite kaupa (4kiB-64kiB)
● Kasutusel DOS-is, eemaldatavatel seadmetel
● FAT12, FAT16, FAT32, TFAT, ExFAT, pikad failinimed
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KOLMETEISTKÜMNES LOENG 29.11
Indekseeritud paigutus
● Tehtud efektiivsema otsepöörduse jaoks
● Kõik plokkide viidad tuuakse kokku ühte kohta
● Iga FCB-ga seotakse viitade plokk - viidad kõigile selle faili plokkidele
● Raiskab ruumi viitadele tervete plokkide kaupa, aga välist fragmenteerumist pole
● Lingitud indekseerimine: ahel indeksiplokkidest
● Mitmetasemeline indeks: indeksiplokkidest tehakse puu. Kui meil on väga suur fail, siis
suure pideva tüki hõivamine viitade jaoks kipub kallis olema, seega teeme
mitmetasemelised indeksid, ehitame indeksiplokkidest puu; ühe-, kahe-, kolmetasemelised
näiteks ja kolmanda taseme pealt viitame failiblokkidele.
● Kombineeritud skeem: natuke plokke viidatakse otse, natuke 1-tasemelise puuna, edasi 2tasemelise puuna ja ülejäänud 3-tasemelise puuna (UFS)
● Aukudega failid
Kombineeritud indekseeritud paigutus

Vaba ruumi haldus
● Kuidagi tuleb meeles hoida, missugused kettaplokid on vabad
● Bitivektoriga: iga ploki kohta on bitt (1, kui plokk on vaba)
○ Bitte on niipalju kui failisüsteemis kasutatavaid andmeplokke
○ Otsimisel leitakse esimene 0-st erinev sõna ja selle seest esimene nullist erinev bitt
○ Võtab suhteliselt palju ruumi
○ Pidevaid alasid on lihtne leida
● Ahelana
○ Ahel on plokkidest endist või eraldiseisev (nagu FAT’il)
○ Sidusaid alasid on raske leida
● Grupeerimine
● Loendamine
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Efektiivsus ja jõudlus
● Failisüsteemi efektiivsus ja jõudlus sõltuvad paljuski andmete paigutusest kettal ja
kataloogialgoritmidest
● Näide: UFS ja silindrigrupid ning i-kirjade laiali jaotamine. Mõne on siis selles, et jagame
ketta järjestikused omavahel lühikeste seek’iga kättesaadavad alad mingiteks
silindrigruppideks, iga silindrigrupi algusse paneme i-kirjete tabeli ja iga silindri i-kirjete
jaoks ruumi allokeerime vaikimisi samast silindrigrupist, et oleks seek’imist vähem, et ketas
jaguneb meil mingisugusteks silindrigruppideks.
● Näide: faili viimase kasutuse aja (atime) pidevalt kettale kirjutamine või kirjutamata jätmine
● Kettapuhvrid (disk cache) - mäluosa, mis on eraldatud kettal olevate sagedasti kasutatavate
andmete puhverdamiseks
● Free-behind ja read-ahead - tehnikad järjestikpöörduse optimeerimiseks. Näiteks, kui
rakendus ise ütleb, et ma kavatsen siit lugeda, siis op.süsteem teab, et ta võib ette lugeda
suurema plokina valmis ja kui on korra ära loetud, siis ta võib vanu tagant unustada ja
kergesti minema visata ja neid ei ole mõtet puhverdada. Näiteks vanasti CD kirjutamine.
● fadvise() ja madvise() süsteemifunktsioonid, millega saab op.süsteemile vihjata, mis sorti
kasutus siin on, kas siin on don’t need, will need, random access, kuidas seda kasutatakse,
näiteks kui andmebaasi faili kohta ütleb andmebaas fadvisor’iga, et see fail on mul random
access, siis ei ole mõtet read-ahead’i teha, see raiskab IO bandwidth’i ja jõudlust see
tõenäoliselt see juurde ei anna.
● Sünkroonsed ja asünkroonsed kettaoperatsioonid. Mida tähendab sünkroonne? Rakendus
ütleb write, selle peale minnakse ja kirjutatakse andmed otse kettale ära ja selle peale
write-funktsioon tagastab midagi. On kindel, et write kirjutatud andmed on kettale jõudnud.
Asünkroonne tähendab, et mina kirjutan muudkui write, write, write ja siis lähevad mällu
kuhugi puhvrisse, sealt kirjutatakse hiljem kunagi kettale puhvrisse neid ning ei ole kindel,
millal nad kettale jõuavad ja mis järjekorras. Asünkroonsed failisüsteemid on oluliselt
kiiremad. Ühest poolest me tahame, et sünkroonsuse poolt tagatud, et andmed säiliksid ja
teiselt poolt me tahame, et asünkroonsuse poolt, et kiire oleks. Me tahame mõlemat.
Kuidas saaks? Paneme spetsiaalsed sünkroonsed kirjutamised kuhugi vahele, enamus
kirjutamisi on asünkroonsed ja vahepeal tuleb barjäär, mis ütleb, et nii, enne seda kettale
kirjutatud peab ka kettale olema jõudma.
● Mäluketas (RAM disk). Kõige lihtsalt RAM disk on selline, et allokeerime mingi piirkonna
põhimälust nagu plokkseadme, teeme sinna failisüsteemi ja kasutame seda.
Ramfs hoiab kõike mälus, lihtsalt viitadega viidatud.
Tmpfs hoiab mälus, viitadega viidatud ja kui mälu hakkab väheks jääma, siis saalib välja. Saale
alasse page faili satub see tmpfs-i sisu, kui mälus ruumi pole, kui mälus ruumi on, jääb ta ainult
mällu.
Lehekülgede puhverdamine
● Ingl. k page cache
● Esimene vahemälu on kettaseadmes - vähemalt 1 rada tuleb puhverdada
● Sellest jääb väheseks, ketta andmeid tuleb mälus ka puhverdada (puhverdame
kettaplokkide tasemel)
● Samm edasi: hoiame infot mälus failidega seotult - iga mälus olev lehekülg on mingi faili
seest või swap’ist (saalimisalast)
● Unifitseeritud virtuaalmälu - sama lehekülgede puhvrit kasutatakse nii failide lehekülgede
kui protsesside andmete jaoks
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●

●

Topeltpuhverdamine vs unifitseeritud vahemälu. Meil võib olla põhjusi, miks meil
topeltpuhverdamist vaja on. Näiteks riistvara seadmed ei oska kogu mälu adresseerida ja
me peame kopeerima kuhugi madalama aadressi peale puhvri selleks, et seda sealt
seadmesse saata. Või muud põhjused. Mõnikord on topeltpuhverdamist vaja, pigem me ei
soovi seda, et kui me saame ilma hakkama, siis on ilma kiirem.
Kuidas jagada mälu kettapuhvrite ja protsesside lehekülgede vahel? Et kui mälu hakkab
otsa saama, mida ma siis teen? Siin ei ole universaalset vastust, on ainult mingid
heuristikad. Alati ei saa op.süsteem nende heuristikatega hästi hakkama.

Taastumine vigadest
● Osasid andmestruktuure puhverdatakse mälus kiiruse huvides
● Aeg-ajalt tuleb seda kettale kirjutada
● Vahel läheb vool enne ära või juhtub muu jama. Näiteks andmed, mis olid mälus, jäid
kettale kirjutamata.
● Kirjutamisoperatsiooni pooleli jäämisel võivad erinevad struktuurid kettal omavahel sünkrost
väljas olla. Mingi metainfo ütleb ühte moodi ja faili kataloog ütleb teistmoodi ja failiplokid on
kirjutatud hoopis kolmandat moodi.
● Vaja parandada (enne järgmist monteerimist näiteks)
● Alati ei saa parandada ⇒ varundamine
● Inkrementaalne varundamine
Vigade parandamine
● Failisüsteemi kooskõla kontrolliks on süsteemsed utiliidid
○ UNIX: fsck (fsck failisüsteem)
○ DOS: CHKDSK
○ Windoes: ScanDisk
● Failide/kataloogistruktuuri kooskõla kontrollimine
○ Näiteks kas failile viitavate linkide arv on sama, mis loenduris?
● Plokkide kooskõla kontrollimine
○ Iga plokk peab olema kasutusel täpselt ühe faili või kataloogi poolt või siis vabade
plokkide nimekirjas
● Muu metainfo kooskõla kontrollimine
Varundamise meetodid
● Plokkseadme tasemel
○ Varundatakse üksteise järel plokkseadme kõigi andmeplokkide sisu
○ Lihtne realiseerida, kiire
○ Vigased plokid on probleemiks
○ Ebaefektiivne lindi kasutus (varundatakse ka vabad plokid)
○ Konsistentsed seisu saamise vajadus
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●

Failide tasemel
○ Varundatakse rekursiivselt mingi kataloogi alla jääv puu
○ Toetab inkrementaalset varundamist. Näiteks kord nädalas, reede õhtul läheb tööle,
täis backup, töötab poolteist ööpäeva ja iga nädalapäev tehakse ainult
inkrementaalne backup failidest, mis on eelmisest inkrementaalsest backup’ist
alates muutunud.
○ Hoiab ruumi kokku
○ Võib probleeme tulla spetsiifilisemate failiatribuutudega, kui backup programm neid
ei oska.

Logivad failisüsteemid
● Ingl. k. (log-structured | log-based | logging | journaling)
● Idee võetud andmebaasidelt: kuidas hoida kettal igal ajahetkel konsistentne seis
● Näiteks: NTFS, Veritas VxFS, Solarise UFS, Linuxi Ext3
● Logi võib olla andmetega samal plokkseadmel või kiiruse huvides teisel seadmel
● Mitut sorti logimist:
○ Ainult metaandmete logimine
○ Metaandmete muutuste järjestamine
○ Täislogimine, kus ka andmelogid käivad läbi transaktsiooni logid. See on aeglasem,
kuna ta peab kõik andmed topelt kirjutama.
○ Softupdates - natuke teistmoodi lähenemine, kus nähakse hulga vaeva sellega, et
järjestada ära kirjutamise operatsioonid mälus ilusti, et kui nad selles järjekorras
kettale kirjutatakse, siis kettal on alati konsistentne seis.

Logivate failisüsteemide tööpõhimõte
● Transaktsioon - mingi fikseeritud metainfo muutus või fikseeritud hulk andmeplokkide
muutusi
● Peetakse logi transaktsioonide kohta - kõik transaktsioonid kirjutatakse järjest logisse
● Taustal mängitakse logi maha päris failisüsteemi peal
● Iga transaktsiooni pärisfailisüsteemi kirjutamise järel kustutatakse see transaktsioon logist
● Crash’i järgsel monteerimisel mängitakse logist maha seal olevad terved transaktsioonid ja
keritakse tagasi poolikud
● Modifikatsioon: faasipuudel põhinevad failisüsteemid, “tantsivad puud”. Faasipuu on siis
põhimõtteliselt see, et meil on mingisugune puu, mis viitab kõigile meie ketta plokkidele, kui
me mõne ketta ploki ja mõne metainfo ploki sealt ära muudame, siis ehitame kõrvale uue
puu, mis viitab kogu uuele seisule, osa alampuid on samad, mõned alampuud on erinevad
ja tipp on ilmselt erinev. Ehitamegi siis kõrvale uue nii-öelda copy-on-write tehnoloogiaga,
uuel andmed kirjutame teise kohta, ehitame nende peal puu valmis ja siis transaktsiooni
commit on see vahetame puu tipu ainult ära. Taustal peab siis vabastama vana puu tippe
ka kunagi.
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NFS - network file system
● Originaalselt Suni (ONC+) võrgufailisüsteem, prakstikas de facto standard UNIX’ite vahel
failide jagamiseks
● SunRPC (ONE RPC) üle UDP (LAN puhul) või TCP (WAN puhul)
● Klient omab failisüsteemidraiverit, mis oskab suhelda serveritega
● Server ekspordib oma failisüsteemist mingeid osi, klient monteerib need oma failisüsteemi
mingisse kataloogi
● Rakendusprogrammidele läbipaistev
● Monteerimine pole läbipaistev, serveri nimi (nimed) ja asukoht serveris on vaja ette anda
(VFS tabel)
● Eeldab samu kasutajakontosid kõigis kasutatavates masinates
NFS: protokollid
● Monteerimise protokoll - annab esialgse failipideme jagatud kataloogi tipu kohta, kui see on
kliendile lubatud
● Failiedastuse protokoll - teades failipidet, saab teha failioperatsioone ja pidemeid
alamkataloogidele
● Muud protokollid - lukustamine, quota, …
● Automaatne monteerimine (kodukataloogid; naabermasinad /net alla; ...)
NFS: failide jagamise protokoll
● Saab RPC kaudu süsteemifunktioonidele analoogseid protseduuriväljakutseid
● Faile eristatakse failipidemete järgi
● Olekuvaba (stateless) failiserver
● Kataloogist saab alamkataloogise ja failide kohta failipidemeid edasisteks operatsioonideks
● NFS v2 on sünkroonne, v3 laseb eriliidese järgi kasutada ka asünkroonset liidest
● NFS v4 on ühend NFS v3 ja Windowsi SMB-st, ühendades mõlema omadusi (olekut
säilitav)
Näide: Ext2 perekond
● Oli pikka aega Linuxi põhiline failisüsteem
● Järglaseks oli Ext3
○ Andmeformaadid on samad
○ Spetsiaalne i-kirje transaktsioonide logiga
○ Kataloogisisesed B-puud
○ Vähem superploki koopiaid
● Tänapäevaks asenduseks on Ext4
○ Ulatustega paigutus
○ Suuremad mahud
○ Hilistatud paigutus (delayed allocation)
○ Täpsemad ajatemplid
○ Kiirem fsck
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Näide: Ext2 failisüsteem
● Ketas (plokkseade) on jagatud plokirühmadeks (block group)
● Failisüsteemi paigutus kettal:

●
●

Superplokk - ext2 metainfo (plokisuurus, plokkide arv, ...)
Rühmadeskriptor - bititabelite asukoht, vabade plokkide ja i-kirjete arv, rühmas olevate
kataloogide arv

Näide: Ext2 failisüsteem
● Igale objektile failisüsteemis vastab i-kirje
● I-kirje pikkus on 128 baiti
○ Ext3 toetab ka 256-baidiseid i-kirjeid, ext4 256+
● I-kirjes on metainfo objekti kohta (v.a. objekti nimi) ja ning viidad andmeplokkidele
● Objekti metainfo sisaldab
○ Objekti tüüpi (fail, kataloog, nimeviit, . . . ) ja õigusi
○ Omanikku ja gruppi
○ Faili suurust baitides
○ Viimase lugemise/kirjutamise/i-kirje muutmise aegu
○ I-kirjele viitavate viitade arv
Näide: Ext2 failisüsteem
● I-kirjes on kokku 15 viita andmeplokkidele
○ 12 otseviita ja 3 viita kaudset viita (vastavalt ühe-, kahe- ja kolmetasemeliseks
indekseerimiseks)
○ Kuni 60-märgine nimeviit ei kasuta andmeplokke, vaid viitade välju
● Kõik i-kirjed tekitatakse failisüsteemi loomisel, hiljem nende arvu muuta ei saa
● On spetsiaalseid programme, mis monteerimata failisüsteeme suurendada ja vähendada
oskavad, ka ext2 jaoks (resize2fs)
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Näide: ext2 failisüsteem
● Ploki suurus 1-8 kB
● Faili suurust piirab viitade maksimaalne arv i-kirjes ja 32-bitine plokkide arv

●
●

32-bitine 512-baidiste sektorite arv piirab varasemates Linuxi versioonides kõigi
plokkseadmete suuruse 1 TB peale
Veel varasem piirang piiras 32.bitistel arhitektuuridel kõigis failisüsteemides faili
maksimaalse suuruse 2G-ga

Näide: NTFS
● MFT (Master File Table) — kogu ülejäänud ketta indeks
● Ruumi jagatakse klastri kaupa, klaster 0.5 – 4 KB (32/64 KB)
● Logiv failisüsteem
● Kataloogid B-puudena
● Indekseeritud paigutus, indekseeritakse ulatusi
● Suvaline atribuutide hulk failidel
● Residentsed ja mitteresidentsed atribuudid
● Failinimed Unicode, tõstutundlikkus sõltub liidesest
● Reparse point — nimeviited, failisüsteemide monteerimine, . . .
● Harudega failid
● Pakkimine, krüptimine, kettakvoodid, ACL
NTFS erifailid
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KIIRÜLEVAADE ARVUTIVÕRGUST
ISO/OSI 7-kihiline mudel

Füüsiline kiht
● Physical layer
● Riistvara bitivoo ülekandmiseks
○ Elektriimpulsid
○ Valgus
○ Raadiosignaalid
● Signaalivood, sagedused
● Kaablid, pistikud
Kanalikiht
● Data link layer
● Andmepakettide kapseldamine bitivoo sisse
● Kaadrite sünkroniseerimine
● Vookontroll
● Veaparandus
● Kaadrite märgistaminetüüpidega
Võrgukiht
● Network layer
● Tee otsimine võrgus rohkem kui kahe seadme vahel
● Kommuteerimine ja marsruudi leidmine
○ Igale paketile eraldi
○ Ühe korra virtuaalse kanali loomisel
● Võrgusõlmede adresseerimine
● Pakettide edastamine erinevate võrkude vahel
● Pakettide tükeldamine ja kokkupanek
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Transpordikiht
● Transport layer
● Andmete läbipaistev transport kahe rakenduse vahel
● Vajadusel garanteerib andmete järjestuse
● Vajadusel garanteerib andmete uuesti saatmise
● Tegeleb otspunktide vahelise vookontrolliga
● Ummistuste lahendamine
Seansikiht
● Session layer
● Seansihaldus kahe osapoole vahel:
○ Loob, haldab ja lõpetab loogilisi seansse
● Tegeleb ka seansside jätkamisega vea korral
Esituskiht
● Presentation layer
● Andmete esituskujust sõltumatu tõlkekiht
● Tegeleb andmete kodeeringuga, struktuurse esitusega
● Krüpteerimine
● Nn. süntaksikiht
Rakenduskoht
● Application layer
● Rakendusprogrammide spetsiifilised protokollid
● Iga rakendus saab defineerida oma protokolli
● Kõik ülejäänud aspektid on rakenduskihi hallata
Internet ja OSI mudel
● Füüsiline kiht - igasugused, näiteks Ethernet, Wifi
● Kanalikiht - MAC aadressidega arvutite adresseerimine, Etherneti 802.3 kaadriformaat,
ARP protokoll IP ja MAC cast’avuse leidmiseks
● Võrgukiht - IP: pakettide ruutimine õigesse võrku
● Transpordikiht: TPC (töökindel baidivoog), UDP (sõltumatute datagrammide saatmine)
● Kolm ülemist kihti kokku sulanud rakenduskihiks
● Aegajalt on seansihaldust või esituskihi funktsionaalsust võimalik rakenduse protokollis
eristada
IP võrgumask
● Võrgumask näitabki, missugused bitid antud võrgus fikseeritud on
● Näiteks levinuim 255.255.255.0 = 3 baidi fikseeritud (/24). See tähendab, et fikseeritud on 3
baiti ehk 24 bitti.
● 255.255.254.0 = 11111111 11111111 11111110 00000000 = /23 (laiem võrk). Viimased 9
bitti varieeruvad.
● 255.255.255.240 = 11111111 11111111 11111111 11110000 = /28 (kitsam võrk). Viimased
4 bitti varieeruvad.
● Igas võrgus on eritähendusega aadressid “kõik nullid” (vanasti kasutusel leviaadressina) ja
“kõik ühed” (leviaadress tänapäeval)
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Võrgumaski lihtne peast arvutamine
● Olu meil võrgumask 255.255.255.224 kujul, tahame seda bittide arvu ja seda, mitu hosti on
antud võrgus (koos leviaadressidega)
● Arvutus on lihtne peast tehtav:
○ 255 ja 0 väärtused on triviaalselt kõik 1-d või kõik 0-d, need saab baidi kaupa kokku
arvutada
○ Neist erinev maski bait 224 = 256 (kogu arv 0st 255ni) - 32 (256 ja 224 vahe)
○ Seega on antud võrgus 32 eri IP-d
○ 32 = 25 , seega on hostiosa pikkus 5 bitti
○ Maskis jääb võrguosale seega sellest baidist 8-5=3 bitti
○ Seega on numbriliseks maskiks /27 (sest 8+8+8+3=27)
Teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi
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NELJATEISTKÜMNES LOENG 06.12
Võrguliidesed
● Ühel arvutil võib olla üks või mitu erinevat füüsilist võrguliidest
● Lisaks on tavaliselt kasutusel lokaalne arvutisisene võrguliides (loopback)
● Enamasti on igal liidesel oma aadress
○ Mitmesse L3 võrku ühendatud arvutil peab olema igal liidesel aadress vastavast
võrgust
Mis on rakenduse ja mis OS-i realiseerida?
● Tavalahendus on realiseerida protokollivirna kihid 2-4 op.süsteemis
○ Rakenduste isoleerimine üksteise eest
○ Pordinumbrite hõivamine
○ Soklite jagamine protsesside vahel
● Alternatiiv: transpordikihi (4) kasutajarakendusse toomine
○ Vookontroll ja protokolli parsimine op.süsteemi seest protsessi sisse (end-to-end
mudeli laiendamine parema skaleerimise huvides)
○ Op.süsteemi peab jääma minimaalne demultipleksimine ja jagatud ressursside
haldus
● Rakenduskiht on pea alati kasutaja tasemel, Internetis koos sellega ka seansi- ja esituskiht
Edastusviisid
● Ainuedastus - (unicast) - andmepaketi saatmine üle võrgu ühelt saatjalt ainult ühele
vastuvõtjale
● Leviedastus (broadcast) - andmepaketi saatmine üle võrgu ühelt saatjalt kõigile
võrgusõlmedele mingis piirkonnas
● Multiedastus (multicast) - andmepaketi saatmine üle võrgu ühelt saatjalt valitud vastuvõtjate
rühmale
● Suvaedastus (anycast) - andmepaketi saatmine üle võrgu ühelt saatjalt rühma lähimale
vastuvõtjale
Ethernet
● Ethernet on tänapäeval protokollide pere, kus on sama kaadri formaat kuid erineva meedia
ja kiirusega sidekanalid (kuni 100 Gbit/s seni standarditud)
● Lisaks alguse ja lõpu markeritele sisaldab üks Etherneti kaader:
○ Sihtseadme MAC aadress
○ Saatja MAC aadress
○ Mittekohustuslik VLAN tag (mitme loogilise võrgu tegemiseks samas kaablis)
○ Andmeosa pikkus
○ Andmeosa (42-1500 baiti)
○ Kaadri kontrollsumma (32-bitine CRC)
GPON - see tähendab, et aktiivse seadme abil, mis mitmesse kohta laiali jagab on kuskil kaevus
või sidekarbis passiivseade, mis jagab seda erinevatele klientidele laiali ja harud sealt lähevad
erinevate klientideni ja ige kliendi seade oskab välja lugeda tema liikluse sealt.
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MAC-aadress
● Teise arvuti adresseerimiseks 2. kihi (L2) võrgus peab tema aadress teadma (näiteks MACaadress Etherneti-laadsete protokollide puhul)
● MAC- Medium Access Control
● 48-bitine idee poolest unikaalne seadme identifikaator
● Näitkes 00:0a:e4:7e:a5:e0
● Igal võrguliidesel on aadress tootja poolt sisse programmeeritud
● Koosneb tootja prefiksist ja unikaalsetest baitidest tootja piires
● MAC-aadress ei paista kohtvõrgust kaugemale
IP
●
●
●

●

ARP
●
●
●
●
●
●

Internet Protocol
Palju kohtvõrke on kokku ühendatud, IP-aadresside järgi leitakse tee läbi mitme võrgu õige
seadmeni
IPv4 kasutab 32-bitiseid aadresse
○ 127.0.0.1 = 01111111 00000000 00000000 00000001
○ 192.0.2.1 = 11000000 00000000 00000010 00000001
IP-aadress jaguneb kaheks: võrguosa (3 baiti) ja hostiosa (viimane bait)
○ Võrguosa bitis on sama L2 võrgu piires kõigil hostidel samad
○ Hostiosa bitid tagavad sama L2 võrgu piires unikaalsuse

Kui L2 võrgus tahab arvuti IP-aadressiga Y arvutile IP-aadressiga X paketti saata, on vaja
leida sihtarvuti MAC-aadress, et ainult talle saata teisi segamata
Selleks on IPv4 juures ARP (Address Resolution Protocol)
ARP päringu puhul kisab klient L2 leviaadressile päringu, et “Kes teist on X? Öelge seda
palun Y-le”
Kui X enda kohta päringut kuuleb, vastab ta Y-le
Y saab nüüd X-le üle L2 IP-paketti saata
Lisaks hoiab Y seda kirjet mõne aja meeles oma ARP tabelis

IP (mars)ruutimine
● (Mars)ruuterid edastavad liiklust mitme võrgu vahel
● Paketi teekonna igal sammul otsustab selle sammu ruuter, kuhu pakett edasi saata
● Selleks on ruutingutabelid sihtvõrkudega, kust valitakse iga paketi puhul sobivate hulgast
kõige pikema maskiga, kirje, näiteks:
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●
●
●
●

192.168.0.5 → saadetakse eth0
199.168.2.5 → saadetakse 10.0.0.1
192.168.1.5 → saadetakse 10.0.0.2
192.168.2.5 → saadetakse 10.0.0.5

IP-vahemike jaotamine
● Hierarhiline:
○ ISP saab suure ploki, näiteks /16 kuni /19
○ ISP jagab igale kliendile väiksema ploki, näiteks /24
○ Iga klient võib oma võrku jagada alamvõrkudeks, näiteks /28
● Klient võib osta otse teenusepakkujast sõltumata IP ploki ja selle maailmale mitme ISP
kaudu kättesaadavaks teha
○ Kõrgema käideldavuse jaoks
○ AS (autonomous system) - osapool, kellel on otse oma teenusepakkujast sõltumata
IP-vahemik ja kes korraldab selle ühendamist teiste AS-ide kaudu
Ruutinguinfo levitamine
● Staatiline ruuting - seadmesse konfigureeritakse ruutingutabel administraatori poolt
● Dünaamiline ruuting - ruuterid vahetavad omavahel infot kättesaadavate võrkude kohta ja
arvutavad ise, kust kaudu mingi võrk kõige otsem kättesaadav on
● “Core routers” - Interneti tuumik, mis koosneb ruuteritest, mis teavad kõigi võrkudega
asukohti ilma vaikeruutingut kasutamata
● Sisemised ruutinguprotokollid (IGP - interior gateway protocol) - kasutamiseks
organisatsiooni sees optimaalse tee leidmiseks, näiteks RIP ja OSPF
● Välised ruutinguprotokollid (EGP - exterior gateway protocol) - kasutamiseks
organisatsioonide vahel suuremate plokkide granulaarsusega, näiteks BGP
IP-aadresside jagamine kohtvõrgus
● Staatiline - igale seadmele eraldatakse IP käsitsi ning konfigureeritakse seade seda
kasutama
● Dünaamiline - seade saab käivitamisel omale ajutise aadressi automaatselt
● DHCP (dynamic host configuration protocol) - protokoll aadressi, domeeninime, staatiliste
ruutingute ja muude parameetrite küsimiseks
● DHCP server teab, mis IP-aadress missugusele MAC-aadressile vastavuses on (seos võib
olla ajutine või permanentne)
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ICMP
● Internet control message protocol
● Ühelt arvutilt teisele saadetavate juhtsõnumite protokoll
● Näiteks:
○ echo request (ping)
○ echo reply (pong)
○ redirect (teine ruuter on otsem)
○ time exceeded
○ destination unreachable, network unreachable
○ destination unreachable, host unreachable
○ destination unreachable, administratively prohibited
○ destination unreachable, fragmentation needed but DF set (seda ei tohi filtreerida!)
UDP
●
●
●
●
●
●
●
●
●

User datagram protocol
Lähtearvuti mingilt protsessilt sihtarvuti mingile protsessile teate saatmine
Lihtne (ainult fragmenteerimine)
Pole töökindel (iga pakett võib kaotsi minna)
Olekuvaba (ei mingit korduvsaatmist ega järjestust)
Kiire (ei vaja puhverdamist)
Sobib ka ühesuunaliseks suhtluseks (leviedastuse ja multiedastuse puhul)
UDP ise ei sisalda ummistuste vältimist (congestion control)
Sobib nii lihtsate päring-vastus tüüpi protokollide kui reaalajavoogude jaoks

UDP port
● Eristamaks arvutis mitut protsessi, on side kummaski otspunktis lisaks IP-aadressile
kasutusel 16-bitised pordinumbrid

●

Enamus UDP-d kasutavates rakendusprotokollides on teenuse pordinumber fikseeritud,
kliendi pordinumber dünaamiline ning server vastab sellele kliendi pordile, kust päring tuli
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TCP
●
●
●
●
●
●
●

Transmission control protocol
Lähtearvuti mingilt protsessilt sihtarvuti mingile protsessile baidivoo kahesuunaline
edastamine
Pakettide piirid pole fikseeritud, tükeldus võib teel muutuda
Töökindel (iga andmetükki kviteeritakse, katkiminekul saadetakse mingi aja pärast uuesti)
Järjestatud (andmed jõuavad rakendusele kohale samas järjekorras nagu teisest
rakendusest saadeti, TCP puhvedrab vajadusel kuni vahepealsed andmed kah kohal on)
Raskekaalulisem kui UDP - vajab ühenduse loomist andmete saatmiseks, tegeleb
ummistuste vältimisega
Tegeleb vookontrolliga (et üks rakendus ei saadaks rohkem kui teine jõuab vastu võtta)

TCP detailid
● Selgelt ainult kahele osapoolele (ainuedastus)
● Ühenduse loomine: SYN, ACK, AYN+ACK
● Aknaga protokoll (kui palju andmeid on korraga teel) vookontrolliks
● Kummaski suunas sõltumatute loenduritega baidivoog oma loenduritega
● Slow start - ühenduse algul hakatakse kiirust järjest kasvatama kuni mõõdetakse ära
teekonna läbilaskevõime
TCP pordid
● Side kummaski otspunktis on protsesside eristamiseks lisaks IP-aadressile kasutusel 16bitised pordinumbrid

●
●
●

Kahe protsessi vahel võib olla mitu sõltumatut TCP ühendust erinevate kliendiportidega
Igal teenusel on enamasti fikseeritud serveri pordinumber
Kliendi pordinumber on tavaliselt juhuslik

Võrguaadresside tõlkimine - NAT
● IPv4 aadressidega on kitsas käes, vaja on aadresside kasutamist optimeerida
● Tahame sisevõrgu struktuuri teiste eest ära peita
● Tahame, et sisevõrgu masinad ei oleks väljast otse nähtavad
● lahendus(?): kasutame sisevõrgus privaataadresse, mis Internetis ei esine
● Vahel on siiski vaja pakette sise- ja välisvõrgus vahet liigutada
● Lahenduseks on aadresside tõlkimine ruuteris. Tõlkimist on kolme moodi:
○ Staatiline: n - n tõlgitakse terve aadressiplokk
○ Dünaamiline: n -m, m < n avalikke aadresse on vähem
○ Tõlkimine porte kasutades: n - 1 kõik siseaadressid 1 väliaadressiks, varieeritakse
lähtepordi numbrit
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NAT tehnoloogia
● Standarditega on paika pandud aadressivahemikud, mida võib vabalt oma sisevõrkudes
kasutada:
○ 10.*.*.*
○ 172.16.*.* – 172.31.*.*
○ 192.168.*.*
● Neid aadresse Internetis ei ruudita
● Aadresse tõlkiv ruuter modifitseerib ühe osapoole IP aadressi (tõlgib ühe suuna andmed
ning tõlgib tagasi vastused)
● Lähteaadressi maskeerimise abil saame varjata klientarvutit (algatajat) → SNAT
● Sihtaadressi maskeerimise abil saame varjata serverarvutit → DNAT
● SNAT ja DNAT võib samas ruuteris ka järjest rakendada
SNAT näide

DNAT näide

NAT probleemid
● Teeb katki TPC/IP mudeli, kus ainult ühenduse otspunktid teavad detaile
● Sunnib peale mingit osaliselt fikseeritud marsruudi otspunktide vahel
● Toob sisse ühe katkimineku punkti
● Toob sisse ühildumatuse paljude protokollidega
● Ei lahenda IPv4- aadresside kitsikust
AGA:
● Leevendab IPv4 aadresside kitsikust
● Aitab lihtsalt ja praktiliselt võrku turvalisemaks teha
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VIIETEISTKÜMNES LOENG 13.12
IPv6
●

●
●
●
●

Uus võrgukihi protokoll 128-bitine aadressidega:
○ 2001:bb8:2002:2400:209:3dff:fe11:e8c5/64
○ 2002:5abf:a1ac:2::1/64
○ ::1/128 (Localhosti aadress IPv6 jaoks)
ARP asemel multiedastusel põhinev neighbour discovery
Samad TCP, UDP ja enamus rakendustaseme protokolle
Uued ICMPv6, DHCPv6
Lisaks DHCPv6-le võimalus olekuvabalt aadresse konfigureerida (DHCP on põhiliselt
olekusäilitus server?)
○ Igale kohtvõrgule /64, ruuter reklaamib prefiksit
○ Host paneb oma aadressi kokku prefiksist ja 64-bit kohalikust osast (MAC või
juhuslik). Näiteks ta võib selle tuletada 48-bitisest MAC-aadressist ja panna sinna
mingit padding’ut juurde või ta võib selle päris juhuslikult genereerida või võib see
käsitsi administraatori poolt antud olla, aga võrgu osa tuleb siis automaatselt
ruuterilt. Ruuter kisab perioodiliselt võrku ruuter advertisement’i oma prefiksiga ja
saab panna sinna lisainfot nagu nimeserverid või lisaruutingud, ja lisaks, kui uus
masin tuleb võrku, teeb ta siis aadressi avastamise, milleks ta siis küsib
broadcast’iga või multicast’iga, et “kuulge, kes siin ruuter on, jagage mulle prefiksit”,
siis ta ei pea ootama, millal ruuter hõikab selle, vaid ruuterid kohe hõikavad oma
prefiksid selle peale välja. Selle peale host, kui ta oma aadressi genereerib, peab ta
tegema topeltaadressi tuvastuse ja proovib, vaatab, kas sellist aadressi võrgus juba
kasutusel on ja kui ei ole, siis võtab selle endale kasutusele.

IPv6 üleminek
● Ülemineku ajaks võetakse enamus võrkudes kasutusele nii IPv4 kui IPv6 aadressid
● Protokollid IPv6 tunneldamiseks üle IPv6 (automaatne tunneldamine: 6to4, Teredo,
ISATAP)
● API tasemel suudab IPv6 sokkel teenindada ka IPv4 ühendusi
○ IPv4-mapped aadressid ::193.40.36.2 kujul IPv4-aadresside tähistamiseks API-s
(aga mitte “traadil”)
○ Vastupidi ei saa
● IPv6 puhul on NAT tugevalt vastunäidustatud - aadresse jätkub, väldime NAT probleeme
kui võimalik. IPv4 jaoks oli NAT vajalik.
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Soklid
● Sokkel (socket) - programmeerimisliides (API) võrguga suhtlemiseks
● Sokkel on sidekanali otspunkt (näiteks TCP ühenduse kummaski otsas on vastaval
rakendusel sokkel)
● Sokli-API on protokollist sõltumatu, disainitud OSI mudeli järgi
● Pärit BSD Unixist, tänapäeval üldlevinud (+kohalikud täiendused eri OS-ides)
● Toetab palju protokolliperekondi
● Toetab voosokleid (stream socket) ja paketisokleid (datagram socket)
● Blokeeruvad ja mitteblokeeruvad soklid. Näiteks, kui sokli puhver on täis ja teine pool pole
vastu võtnud ning võrgust pole õnnestunud üle saata, siis kui saatja poolt soklipuhver täis
saab võib saatja blokeeruda sinna otsa. Mitteblokeeruvad soklid, mida saab kasutada palju
kaupa korraga ühe lõime või protsessi seest, näiteks teen 200 soklit 200 kliendiga
suhtlemiseks, ootan kõigilt nendelt sisendit mitteblokeeruvalt. Blokeeruva API-ga saab teha
lihtsaid järjestikuseid tegevusi ja vähe rohkemate asjadega tegelemiseks on vajalik
mitteblokeeruv.
● Lisaks nimelahendus (gethostaddr() jt, Interneti puhul kasutab DNS)
Soklite näited
● Kombineerime protokolliperekonna ja sokli tüübi:
○ PF_INET, SOCK_STREAM - TCPv4
○ PF_INET6, SOCK_STREAM — TCPv6
○ PF_INET, SOCK_DGRAM — UDPv4
○ PF_UNIX, SOCK_STREAM — Unixi sisene stream-sokkel protsesside vahel
○ PF_RAW, SOCK_DGRAM — Etherneti kaadrid toorkujul
Soklite API
● socket() abil saan loodud mingit sorti sokli ja saan tagasi mingi arvu
● connect() abil saan ühendada sokli kuhugi mujale
● send(), recv() saan ühendatud soklist andmeid saata ja vastu võtta
● sendto(), recvfrom() saan ühendamata soklist andmeid saata ja vastu võtta.
● shutdown(), close() close on üldine sulgemine, shutsown’iga saab sulgeda ainult ühe suuna
● bind() on sokli sidumine mingi aadressi või pordiga masina küljes.
● listen() on serversokli kuulama panek.
● accept() on kuulava sokli pealt ühenduse vastu võtmine.
● ioctl() on igasugused muud asjad, näiteks blokeeruvaks / mitteblokeeruvaks.
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Soklinäide: TCP

Soklinäide: tavaline UDP

Soklinäide: UDP ja sokli ühendamine
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SÜNKRONISEERIMINE
● Taust
● Kriitilise sektsiooni probleem
● Sünkroniseerimisriistvara
● Semaforid
● Klassikalised sünkroniseerimisprobleemid
● Kriitilised regioonid
● Monitorid
● Näited: Solaris, Windows, Linux
Taust
● Paralleelne juurdepääs jagatud mälule võib andmeid sodida
● Andmete konsistentsena hoidmiseks on vaja mehhanismi, et koostööd tegevaid protsesse
õiges järjekorras täita
● Jagatud mälu puhver n-1 kirjega oli lihtne, n kirjega veidi keerulisem
○ Näiteks lisame juurde loenduri (näitab, mitu elementi puhvris on, algul 0)
Näide: seesama piiratud puhver

Näide: piiratud puhver - tootja protsess

Näide: piiratud puhver - tarbija protsess
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Atomaarsed operatsioonid
● counter++ ja counter-- tuleb täita atomaarselt
● Atomaarne operatsioon on operatsioon, mida tehakse ära korraga ilma katkestamata
● Laused counter++ ja counter-- võidakse kumbki realiseerida kolme masinkäsuna:
○ register1 = counter
register2 = counter
○ register1 = register1 + 1
register2 = register2 - 1
○ counter = register1
counter = register2
● Sellised käsujadad erinevates protsessides võivad üksteisega vahelduda kasvõi 1 käsu
kaupa
● Mis on tulemus, kui counter = 5, üks protsess teeb counter++ ja teine samal ajal counter-- kas 4,5 või 6?
Võidujooks ja kriitiline sektsioon
● Võidujooks (race condition) – situatsioon, kus andmete kasutamisel mitme protsessi poolt
korraga sõltub tulemus ajalistest teguritest
● Võidujooksude vastu aitab protsesside sünkroniseerimine
● Olgu meil n protsessi võistlemas samade jagatud andmete pärast
● Iga protsessi koodisegmendist mingi jupp on kriitiline – see jupp, kus tegeldakse jagatud
andmetega
● Probleem: kindlustada, et kui üks protsess täidab oma kriitilist sektsiooni, siis teised
protsessid ei saa oma kriitilisi sektsioon täita
Kriitilise sektsiooni probleemi lahendus
● Vastastikune välistamine – kui protsess P täidab oma kriitilist sektsiooni, siis ükski teine
protsess ei tohi oma kriitilist sektsiooni täita
● Progress – kui ükski protsess ei täida oma kriitilist sektsiooni ja leidub mingi protsess, mis
soovib siseneda kriitilisse sektsiooni, siis kriitilisse sektsiooni siseneva protsessi valikut ei
saa lõpmatuseni edasi lükata.
● Piiratud ootamine – peab leiduma ülempiir sellel kordade arvul, mitu korda muud protsessid
sisenevad kriitilisse sektsiooni sel ajal, kui protsess on avaldanud soovi kriitilisse sektsiooni
siseneda ning seda soovi pole veel täidetud.
○ Eeldame, et iga protsess edeneb nullist suurema kiirusega
○ Protsesside omavahelise suhtelise kiiruse kohta mingeid eeldusi ei tee
Lahenduse kandidaate
● Eeldame ainult 2 protsessi 𝑃0 ja 𝑃1
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Kandidaat-algoritm 1
● Jagatud muutujad:
int turn = 0 (näitab, mitmes protsess võib kriitilisse sektsiooni minna)

●

Rahuldab vastastikuse välistamise tingimust, aga mitte programmi tingimust

Kandidaat-algoritm 2
● Jagatud muutujad:
Boolean flag[2];
Algselt flag [0] = flag [1] = false
● Flag [ i ] = true ⇒ 𝑃𝑖 on valmis sisenema kriitilisse sektsiooni

●
●

Rahuldab vastastikuse välistamise tingimust, aga mitte programmi tingimust

Kandidaat-algoritm 3
● Jagatud muutujad: mõlema eelmise algoritmi omad

●
●

Rahuldab kõiki meie tingimusi
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Pagari algoritm
● Kriitiline sektsioon n protsessi jaoks
● Enne kriitilisse sektsiooni sisenemist saab iga protsess numbri
● Vähima numbri saanu siseneb kriitilisse sektsiooni
● Võib juhtuda, et protsessid 𝑃𝑖 ja 𝑃𝑗 saavad sama numbri
●
●
●

Sel juhul teenindatakse protsessi, mille nimi (i või j) on väiksem
See skeem garanteerib alati monotoonselt mittekahaneva järjestuse: näiteks
1,2,3,3,3,3,4,5. . .
Jagatud muutujad:

Pagari algoritmi protsessile 𝑃𝑖

Sünkroniseerimisriistvara
● Atomaarne kontroll + omistamine:

●

Atomaarne vahetamine:
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Atomaarse operatsiooni kasutamine
● Jagatud muutujad:
Boolean lock = false

Semaforid
● Sünkroniseerimisvahend, mis ei vaja kogu ooteajaks hõivatud ootamist (busy wait)
● Semafor S - täisarvuline muutuja
● Ainsaks kasutusviisiks on kaks atomaarset operatsiooni:
○ Semafori võtmine (vajadusel ootamisega):

○

Semafori lahti laskmine:

Kriitiline sektsioon mitme protsessiga
● Jagatud muutujad:
semaphore mutex = 1
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Semafor kui üldine sünkroniseerimisvahend
● Tahame, et operatsioon B protsessis 𝑃𝑖 täidetaks alles pärast operatsiooni A täitmist
protsessis 𝑃𝑖
● Kasutame semafori (flag), initsialiseerime ta 0-ks

Semafori realiseerimine (1)
● Defineerime semafori kui struktuuri

●

Kasutame kahte lihtsat operatsiooni
○ block() blokeerib seda kasutava protsessi
○ wakeup(P) jätkub blokeeritud protsessi P

Semafori realiseerimine (2)
● Defineerime semafori operatsioonid nüüd nii:

●
●
●

Vajame endiselt atomaarsust
Atomaarsuses saavutame lühikese hõivatud ootamisega
Ise hõivatud ootamist ei kasuta
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Tupikud ja näljutamine
● Tupik - kas või enam protsessi ootavad lõpmatult sündmust, mida saaks põhjustada ainult
mingi teine ootav protsess
● Olgu S ja Q kaks semafori (algväärtustega 1)

●

Näljutamine - lõpmatu blokeerimine, kus mingi protsess jääb igaveseks semafori järjekorda
(näiteks LIFO järjekord ja suur koormus)

Semaforide tüübid
● Loendav semafor - täisarv võib suvalisi väärtusi võtta
● Binaarne semafor - täisarv võib olla ainult 0 või 1 (kohati lihtsamini realiseeritav)
○ Mutex - binaarne semafor vastastikuseks välistamiseks
● Loendavat semafori saab realiseerida binaarsete semaforide abil:
○ Andmestruktuurid:

○

C algväärtuseks olgu S algväärtus

Loendav semafor binaarsetest semaforidest
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Klassikalised sünkroniseerimisprobleemid
● Piiratud puhver
○ Fikseeritud pikkusega massiiv elementidest, tootja ja tarbija
● Lugejad ja kirjutajad
○ Üks (atomaarselt mitte kasutatav) andmestruktuur
○ Lugejad ja kirjutajad
○ Mitu lugejat saab korraga olla, kirjutaja tahab üksi olla
● Einestavad filosoofid
○ Palju ressursse, palju kasutajaid, iga kasutaja kasutab mitut ressurssi
Piiratud puhver semaforidega (1)
● Jagatud muutujad: semaphore full = 0, empty = n, mutex = 1;
● Tootja:

Piiratud puhver semaforidega (2)
● Tarbija protsess:
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Lugejad-kirjutajad (1)
● Jagatud muutujad:
Semaphore mutex = 1, wrt = 1;
Int readcount = 0;
● Kirjutaja:

Lugejad-kirjutajad (2)
● Lugeja:

Einestavad filosoofid
● 5 filosoofi ümber laua
● Iga filosoof mõtleb ja sööb vaheldumisi
● Riisi söömiseks on vaja pulki kummaltki poolt
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Filosoofide algoritm
● Jagatud andmed: semaphore chopstick[5]; (algselt 1)
● Filosoofi 𝑃𝑖 algoritm:

Kriitilised regioonid
● Semaforide kasutamine on keerukus - mis saab, kui programmeerija kasutab wait+signal
asemel signal+wait, wait+wait, signal+signal kogemata või unustab ühe üldse ära?
● Kriitiline regioon - kõrgema taseme sünkroniseerimiskonstruktsioon (peaks olema
lollikindlam)
● Jagatud muutuja defineerimine: v: shared T
● Muutujat v kasutatakse ainult konstruktsioonis
Region v when B to S
(kus B on tõeväärtusavaldis)
● S täitmise ajal ei saa teised protsessid kasutada muutujat v
● Täitmine blokeerub lisaks ka seni, kuni avaldis B täidetuks saab
● Näide: Java synchronized()
Näide: puhver kriitiliste regioonidega (1)
● Jagatud andmed:

●

Tootja:
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Näide: puhver kriitiliste regioonidega (2)
● Tarbija:

●

Kriitiliste regioonide teostus: näiteks mutex + semaforid tingimuse ootamiseks ja B
taasväärtustamiseks

Monitorid
● Kah kõrgema taseme sünkroniseerimiskonstruktsioon
● Laseb jagada operatsioone mingi andmetüübiga erinevate protsesside vahel

Tingimusmuutujad
● Et protsess saaks oodata monitoris, on vaja kasutada
tingimusmuutujaid:
condition x,y;
● Tingimusmuutuja lihtsustab mingi tingimuse tõeseks saamise kontrollimist
● Tingimusmuutuja ainsateks operatsioonideks on wait() ja
signal():
○ x.wait() tähendab, et protsess blokeerub, kuni mõni teine protsess kutsub välja
x.signal()
○ x.signal() tähendab, et äratatakse täpselt üks x taga ootel olev protsess. Kui
selliseid pole, siis ei tehta midagi (võrdle semaforiga!)
● Monitoris tekib ootel protsesside järjekord. Järjekorras saab kasutada prioriteete – wait(c)
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Ilma lukkudeta läbi ajamine
● Protsessid ootavad lukkude taga, lukud ise kulutavad ka aega – tahaks ilma hakkama
saada
● Locking cliff (Larry McVoy) – lukkudega on üle pingutatud, kui süsteemis on lihtsam lisada
uus lukk kui välja mõelda, kas mõni olemasolev lukk piisav on
● Atomaarsed muutujad
● Atomaarsed operatsioonid
○ Atomaarne vahetamine ning võrdlemine koos vahetamisega, näiteks CMPXCHG8B,
CAS
● Igale protsessorile oma koopia andmetest (per-cpu data)
● Lukustamist mitte vajavad algoritmid (näide: RCU – Read-Copy-Update)
● Mälubarjäärid (mb(), rmb(), wmb())
RCU
●
●
●
●

Mitme protsessori vahel jagatud andmete lugemiseks ilma lukkudeta
Andmete muutmisel tekitatakse uus kirje ja pannakse globaalne viit sellele viitama
Vanad kirjed, millele enam ei viidata, jäävad mõneks ajaks alles ja nendel kasutatakse
spetsiifilist prügikoristuse viisi
Linuxis on selleks prügikoristuse kohaks schedule() – RCU andmed tuleb lahti lasta
kontekstivahetuse ajaks, siis koristatakse need automaatselt

Näide: Solaris
● Realiseerib mitmeid erinevaid tüüpe lukke, et toetada paljusid protsesse, paljusid lõimi (ka
reaalajalõimi) ja paljusid protsessoreid.
● Kasutab adaptiivseid mutex’eid (busy wait mitme protsessori korral, blokeerumine ühe
protsessori korral) lühikeste koodilõikude üksteise eest kaitsmiseks
● Kasutab tingimusmuutujaid ja lugemis-kirjutamislukke pikemate koodilõikude jaoks
Näide: Solarise turnstile’id
● Kasutab lukkude (adaptiivse mutexi ja rwlock’i) juures lõimede nimekirju (turnstiles), et
meeles pidada luku järel ootavaid lõimi (+prior. pärimine)
● Turnstile’id pole seotud iga objektiga, vaid ainult nendega, kus on ootajaid
● Igal lõimel on oma turnst’ile. Kui ta on luku juures esimene blokeeruja, annab ta oma
turnstile’i lukule ja kui vabaneb, saab tagasi. Kui keegi teine tema vabanemisel järjekorda
jääks, siis antakse talle asemele kasutamata vaba turnst’ile.
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Näide: Windows
● Kasutab katkestuste maske üheprotsessorisüsteemidel ja spin-lukke (ingl. spinlock) mitme
protsessori süsteemidel
● Luku hoidjat välja ei tõrjuta
● Dispetšerobjektid – tuumaväliste lõimede sünkroniseerimiseks (käituvad nagu mutex’id või
semaforid)
● Dispetšerobjektid võimaldavad kasutada ka sündmusi (event) lõimedele soovitud
tingimustest teatamiseks (sarnane tingimusmuutujatele)
● Dispetšerobjektid on kas signaliseeritud (vabad) või signaliseerimata (kasutamisel lõim
blokeeruks) olekus
● Dispetšerobjektil blokeeruv lõim läheb objekti ootejärjekorda
● Objekti oleku muutusel signaliseerituks äratatakse järjekorrast üks (näiteks mutex’il) või
mitu (näiteks sündmusel) lõime
Näide: Linux
● Kaks põhilist tüüpi lukke: spin-lukud ja semaforid
● Spin-lukud kompileeritakse üheprotsessorilise tuuma puhul kui NO-OP
● Semaforidel on järjekord blokeerunud protsessidest
● Semafore kasutatakse tavaliselt mutex’ina
● Lisaks oli vanasti kasutusel BKL (Big Kernel Lock) – rekursiivne, tänapäeval eemaldatud
● RCU on kasutusel dentry cache, IPv4 ruutinguvahemälu, moodulite nimekirja,
failideskriptorite nimekirja, protsessorite kuumvahetuse juures ja mujal
KUUETEISTKÜMNES LOENG 20.12
Tupikud
● Süsteemi mudel
● Tupiku tingimused
● Tupikute käsitlemise meetodid
● Tupikute ennetamine
● Tupikute avastamine
● Tupikute taastamine
● Kombineeritud lähenemine
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Tupikute probleem
● Tupik - hulk blokeerunud protsesse, millest igaüks ootab mingi ressursi taga, mida kasutab
mõni teine neist protsessidest
● Näide: autod kitsal sillal

●
●

Näide: 4 ristmikku
Näide: kaks semafori A ja B, algväärtustega 1

Süsteemi mudel
● Ressursitüübid 𝑅1 , 𝑅2 , …, 𝑅𝑚
● Näiteks protsessoriaeg, mäluruum, välisseadmed
● Igast ressursist 𝑅𝑖 on 𝑊𝑖 instantsi
● Iga protsess kasutab mingit ressurssi niisuguses järjestuses:
○ Hõivamine (request)
○ Kasutamine
○ Vabastamine (release)
Tupiku tingimused
● Tupiku tekkimiseks peavad olema täidetud kõik järgnevad tingimused:
○ Vastastikune välistamine - mingit ressurssi saab korraga kasutada ainult üks
protsess
○ Hoidmine ja ootamine - mingi protsess hoiab vähemalt ühte ressurssi enda käes ja
ootab järgmise ressursi hõivamisel
○ Pole väljatõrjumist - ressursse vabastatakse ainult vabatahtlikult (pärast kasutamise
lõpetamist), neid ei saa jõuga käest ära võtta
○ Tsükliline ootamine - leidub hulk protsesse 𝑃0 , 𝑃1 , …, 𝑃𝑛 nii, et 𝑃𝑖 ootab 𝑃𝑖+1 taga
(0 ≤ 𝑖 𝑛 − 1) ja 𝑃𝑛 ootab 𝑃0 taga.
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Ressursigraaf
● Protsesside eraldatud ressursside esitamiseks
● Tippude hulk V ja servade hulk E
● V jaguneb kahte tüüpi tippudeks:
○ P = {𝑃1 ,..., 𝑃𝑛 } - süsteemi kõigi protsesside hulk
○ R = {𝑅1 ,..., 𝑅𝑚 } - süsteemi kõigi ressuritüüpide hulk
● Soovi serv (request edge) - suunatud serv 𝑃𝑖 → 𝑅𝑗
●

Kasutusserv (assignment edge) - suunatud serv 𝑅𝑗 → 𝑃𝑖

Tupiku ressursigraaf

Tsükliga tupikuta ressursigraaf

Ressursigraafid ja tupikud
● Graafis pole tsükleid ⇒ pole ka tupikud
● Graafis on tsükkel ⇒
○ Kui iga ressurssi on ainult üks, siis tupik
○ Kui mõnda ressurssi on mitu instantsi, siis on tupiku võimalus
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Tupikute käsitlemine
● Tupikute ennetamine ja vältimine - garanteerime, et süsteem ei satu kunagi tupikusse
● Tupikute avastamine - lubame süsteemi tupikusse sattuda, avastatud tupikud likvideerime
● Tupikute ignoreerimine - ignoreerime probleemi ja teeme näo, et tupikuid kunagi ei juhtugi
○ Kasutusel enamuse operatsioonisüsteemide poolt, näiteks UNIX
Tupikute ennetamine (1)
● Ingl. k deadlock prevention
● Põhiidee: piirame võimalusi ressursipäringute tegemiseks nii, et vähemalt üks neljast tupiku
tingimusest oleks alati väär
○ Vastastikune välistamine - pole vajalik jagatavate ressursside puhul, siiski
kohustuslik mittejagatavate ressursside puhul
○ Hoidmine ja ootamine - garanteerime, et kui protsess küsib mingit ressurssi, siis ta
ei omaks teisi ressursse
■ Laseme rakendusel kõik kasutatavad ressursid käivitamise alguses ära
küsida või lubame ainult siis uusi ressursse võtta, kui vanad on vabastatud
■ Ebaefektiivne ressursikasutus, võimalik näljutamine
Tupikute ennetamine (2)
● Pole väljatõrjumist - kui protsess hoiab ressursse ja küsib uusi, mida kohe ei saa, siis
anname vanad ressursid kah seni vabaks ja ta ootab nüüd ka nende järgi
○ Alternatiiv - kui küsitav ressurss pole vaba, aga selle on hõivanud mõni parajasti
ootel olev protsess, võtame selle talt ära
● Tsükliline ootamine - kasutame ressursside täielikku järjestust ja laseme igal protsessil
võtta juurde ainult sellist tüüpi ressursse, millest number pole väiksem ühestki
olemasolevast
Tupikute vältimine
● Ingl. deadlock avoidance
● Süsteem vajab lisainfot selle kohta, kui palju ja missuguseid ressursse protsessid tulevikus
kasutada tahavad
● Lihtsaim ja kasulikuim mudel käsib igal protsessil deklareerida maksimaalsed vajadused
ressursside kohta
● Tupikute vältimise algoritm uurib dünaamiliselt ressursitabelit, et ei saaks tekkida tsüklilise
ootamise situatsiooni
● Ressutsside hõivatuse oleku defineerivad vabade ja hõivatud ressursside arvud ja
protsesside maksimaalsed nõudmised neile
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Ohutud olekud (1)
● Kui protsess nõuab ressurssi, siis süsteem peab otsustama, kas allokeerimise tulemusena
oleks olek ohutu
● Olekut loetakse ohutuks, kui leidub ohutu järjestus protsessidest
● Protsesside järjestus <𝑃0 , 𝑃1 , …, 𝑃𝑛 > on ohutu, kui iga 𝑃𝑖 nõudmised saab rahuldada
selleks hetkeks vabade ning protsesside 𝑃𝑗 (j < i) poolt kasutatavate ressurssidega
○

Kui protsessi 𝑃𝑖 ressursivajadused pole koheselt rahuldatavad, siis 𝑃𝑖 ootab, kuni
ressursse kinni hoidvad protsessid 𝑃𝑗 on lõpetanud

○

Kui protsessid 𝑃𝑗 on lõpetanud, saab protsess 𝑃𝑖 vajaminevad ressursid oma

○

käsutusse ning vabastab need peale kasutamist
Seejärel saab protsess 𝑃𝑖+1 talle vajalikud ressursid jne.

Ohutud olekud (2)
● Kui süsteem on ohutus olekus ⇒ pole tupikuid
● Kui süsteem on ohtlikus olekus (s.t. pole ohutu) ⇒ tupikud on võimalikud
○ Siiski pole kõik ohtlikud olekud tupikud
● Tupikute vältimiseks garanteerime, et süsteem ei satuks ohtlikku olekusse
Ressursigraafi algoritm
● Kui igast ressursist on üks eksemplar, saab ohtlike olekute kindlakstegemiseks kasutada
modifitseeritud ressursigraafi
● Nõudmise serv 𝑃𝑖 → 𝑅𝑗 näitab, et protsess 𝑃𝑖 võib nõuda ressurssi 𝑅𝑗 (tähistame sinisega)
● Nõudmise serv muutub soovi servaks, kui protsess reaalselt nõuab seda ressurssi
(tähistame rohelisega)
● Ressursi vabastamisel läheb serv tagasi nõudmise servaks
● Nõudmised peavad ette teada olema
● Kui graafis leidub tsükkel, siis on tegemist ohtliku olukorraga
Ressursigraafi algoritmi näide
● Ohutus olekus oleva süsteemi ressursigraaf
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Ressursigraafi algoritmi näide
● Ressursi 𝑅2 andmisel protsessile 𝑃2 muutub olek ohtlikuks

Pankuri algoritmi eeldused
● Igast ressursist on palju instantse
● Iga protsess peab ette ära ütlema maksimaalse ressursikasutuse
● Ressursi küsimisel võib protsess ootele jääda
● Ressursid tuleb lõpliku aja jooksul tagastada
Pankuri algoritmi andmed
● Olgu n protsesside arv ja m ressursitüüpide arv
● Available — vektor pikkusega m. Available[j] = k tähendab, et ressurssi 𝑅𝑗 on saadaval k
tükki
● Max — n × m maatriks. Max[i, j] = k tähendab, et 𝑃𝑖 tohib küsida max. k instantsi ressursist
Rj
● Allocation — n × m maatriks. Näitab, kui palju ressursse hetkel protsesside poolt kasutusel
on
● Need — n × m maatriks. Näitab, kui palju ressursse on veel vaja töö lõpetamiseks
Need[i, j] = Max[i, j] − Allocation[i, j]
Pankuri algoritm ise
1. Olgu Work ja Finish vektorid pikkusega m ja n
2. Initsialiseerimine Work = Available, Finish[i] = false
3. Leiame sellise i, et kehtiksid •
● Finish[i] = false
● 𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖 ≤ Work
4. Kui sellist i ei leidu, mine sammule 6
5. Work = Work + 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖
Finish[i] = true
Mine sammule 3
6. Kui iga i korral Finish[i] == true, siis on süsteem ohutus olekus
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Pankuri algoritm - ressursi küsimine
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 — järgmisena küsitavate ressursside vektor
1. Kui 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 ≤ 𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖 , siis mine sammule 2; vastasel juhul viga, kuna protsess on
ületanud oma maksimaalsed ressursinõuded
2. Kui 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 ≤ Available, siis mine sammule 3; vastasel juhul peab protsess 𝑃𝑖 ootama,
kuna ressursid ei ole vabad
3. Simuleerime nõudmise täitmist:
Available = Available − 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖
Allocationi = Allocationi + 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖
𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖 = 𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖 − 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖
● Kui saadud olek on ohutu, siis anname protsessile need ressursid
● Vastasel juhul peab protsess ootama ning muutujate vanad väärtused taastatakse
Tupikute avastamine (1)
● Laseme süsteemi tupikusse, avastame selle ja kõrvaldame tupiku
● Kui igast ressursitüübist on üks eksemplar, siis kasutame ootamisgraafi
● Ootamisgraaf on ressursigraafi modifikatsioon, kust
○ ressursitipud on välja jäetud ja
○ vastavad servad on kokku viidud
● Aegajalt otsime sellest graafist tsükleid (operatsiooni keerukus on 𝑛2 )
Ressursigraaf ja ootamisgraaf

Tupikute avastamine (2)
Mitme ressursiinstantsi korral kasutame modifitseeritud pankuri algoritmi:
1. Olgu Work ja Finish vektorid pikkusega m ja n
2. Initsialiseerime Work = Available, Finish[i] = (Allocation[i] == 0) (i == 1..n)
3. Leiame sellise i, mille korral
● Finish[i] = false
● 𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖 ≤ Work
Kui sellist ei leidu, mine sammule 5
4. Work = Work + Allocationi
Finish[i] = true
Mine sammule 3
5. Kui Finish[i] == false, siis on protsess 𝑃𝑖 tupikus
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Tupikute avastamine (3)
● See, millal ja kui tihti tupikute avastamise algoritme kasutada, sõltub
○ Tupikute tekkimise tõenäosusest
○ Tupikutest mõjutatavate protsesside arvust
● Liiga sagedane kasutamine on ebaefektiivne
● Liiga harv kasutamine teeb keeruliseks tupikut „põhjustava“ protsessi leidmise
Tupikutest taastumine
● Protsesside termineerimine
○ Tapame kõik tupikusse sattunud protsessid
■ väga kulukas
○ Tapame tupikus protsesse ükshaaval, kuni tupik on kõrvaldatud
■ samuti üsna kulukas
■ millises järjekorras tappa (prioriteedid, juba kulunud aeg, ressursside
olemasolu/vajadus, . . . )?
● Ressursi väljatõrjumine
○ Valime ohvri tupikus oleva protsessi, mille katkestamine on kõige „odavam“
○ Kerime tagasi — pöördume tagasi mõnda ohutusse olekusse ja taaskäivitame
protsessi sealt
○ Näljutamine — võib juhtuda, et valime alati sama ohvri
Kombineeritud meetodid
● Grupeerime ressursid erinevatesse hierarhiliselt järjestatud klassidesse, näiteks
○ Põhimälu
○ Sekundaarne mälu
○ Protsessiressursid (I/O seadmed, failid, . . . )
● Klasside vahel kasutame tsüklilise ootamise ennetamist
● Iga klassi sees kasutame seal kõige paremini sobivat meetodit (s.t. kas ennetamist,
vältimist või avastamist)
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Eksami näide (12.01.2018)
1. Mismoodi kaitsevad tänapäevaste arvutite operatsioonisüsteemid tuumasisest koodi ja
andmeid rakendusprogrammide eest?
2. Mis on konteinerite põhiliseks miinuseks terve masina virtualiseerimisega võrreldes? Siin
võib küsida ka vastupidist (eeliseid).
3. Mida annab juurde leheküljetabeli tegemine 4-tasemelisest 5-tasemeliseks?
4. Kui mul on 12 identset kõvaketast, siis missuguse RAID-i taseme või tasemete
kombinatsiooni ma peaksin valima, et saavutada töökindlus kuni kolme suvalise ketta
suremise korral, kui muud parameetrid pole optimeerimise mõttes olulised?
5. Kui arvutil on IP-aadressiks 10.34.119.21 ja leviedastusaadressiks on 10.34.119.63, siis
mis on selle võrgu maskiks? Näita ka arvutuskäiku.

NB! Käesolev loengukonspekt on peamiselt aktiivse tudengi (Salme Ussanov) üleskirjutis
sügis 2018 loengutest (luges: Meelis Roos). Aine õppejõud on loengukonspektiga tutvunud
ja leidnud, et kvaliteet sobib jagamiseks kaastudengitega (kordamise eesmärgil), kuid
operatsioonisüsteemid kursuse õppejõud ei võta vastutust loengukonspektis leiduvate
võimalike vigade eest.
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