
Operációs rendszerek 

ZH gyakorlás



2

1.Folyamatok (áttekintés)

• Állapotok

– várakozik:

• P3: IO1

• P5: IO1

• P7: IO2

– futásra kész: P2, P4, P6

– fut: P1
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1.Folyamatok (ábra)
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1.Folyamatok PCB definíció

• PCB
– folyamat azonosítója
– szülők, gyerekek azonosítója
– folyamat állapota
– folyamathoz tartozó összes tárterület leírása (mutatók, 

virtuális tárkezeléshez tartozó adatok, cím transzformáció)
– a folyamat által használt egyéb erőforrások leírása (pl. 

nyitott állományok)
– regiszterek tartalma
– várakozó folyamatoknál: várt esemény leírása
– ütemezéshez információk (prioritás, várakozási idő)
– statisztikák
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1.Folyamatok IOCB definíció

• IOCB

– művelet kijelölése (írás, olvasás, ...)

– tárterület címe (ahonnan, ahova a művelet 
végrehajtandó)

– I/O készülék egyéb adatai (mágneslemez 
szektorcíme, stb.)

– átviendő adatmennyiség

– állapotjelző
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2. Kritikus szakasz definíció

• Kritikus szakaszoknak nevezzük a program 
olyan (általában osztott változókat használó) 
utasításszekvenciáit, amelyeknek egyidejű 
(párhuzamos) végrehajtása nem megengedett. 

• Versenyhelyzet elkerülésére a kritikus 
szakaszok kölcsönös kizárását biztosítani kell. 
(Ha az egyik folyamat már a kritikus 
szakaszában van, akkor más folyamat nem 
léphet be a (természetesen saját) kritikus 
szakaszába.)
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2. Kritikus szakasz kritériumok

1. Biztosítsa a kölcsönös kizárást
• Egy időben csak egyetlen folyamat hajthatja végre a 

kritikus szakaszban lévő utasításokat.

2. Haladjon
• Ha nincs folyamat a kritikus szakaszban, de van több 

belépő, akkor az algoritmus ezek közül véges idő alatt 
kiválaszt egyet és beengedi a kritikus szakaszba.

3. Folyamat várakozása korlátozott legyen (ne éheztessen)
• Csak véges számú esetben előzhetik meg.
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3. Holtpont definíció

• Folyamatok egy halmaza akkor van 
holtponton, ha a halmaz minden folyamata 
olyan eseményre* vár, amelyet csak egy 
másik, ugyancsak halmazbeli (várakozó) 
folyamat tudna előidézni. (* Esemény 
általában valamilyen erőforrás felszabadulását 
jelenti.)
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3. Holtpont feltételek

1. Kölcsönös kizárás
• Egy erőforrást egyszerre legfeljebb egy folyamat használhat.

2. Foglalva várakozás
• Van olyan folyamat, amely lefoglalva tart erőforrásokat, 

miközben más erőforrásokat kér (és azokra várakozik).

3. Nem elvehető erőforrások vannak a rendszerben.
• Az erőforrást a folyamat csak önszántából szabadíthatja fel.

4. Körkörös várakozás
• Létezik egy olyan {P0, P1, ..., Pn} sorozat, amelyben P0 egy P1 

által lefoglalva tartott erőforrásra vár, Pi egy Pi+1 által foglaltra, 
végül Pn pedig egy P0 által foglalt erőforrásra vár.
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3. Holtpont

• Kiküszöbölés: 2, 3, 4

• Biztonságos állapot
– Létezik az összes folyamatot tartalmazó biztonságos sorozat

• Biztonságos sorozat
– A folyamatok olyan {P0,P1, ..., Pn} sorozata, ahol bármelyik Pk

folyamat erőforrásigénye kielégíthető a rendelkezésre álló, valamit 
a többi Pi (i < k) folyamat által használt (és majdan felszabadított) 
erőforrással.

• Kommunikációs holtpont
– Holtponthelyzet nemcsak erőforrás-használat miatt alakulhat ki, 

hanem folyamatok tetszőleges olyan együttműködése során, amely 
a folyamatok körkörös várakozásra vezet.

– Például kliens-szerver architektúrájú rendszer, ahol az ügyfelek és a 
szolgáltatók is folyamatok. Az ügyfél-szolgáltató lánc záródik.
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4. Szemafor műveletek

• P(s)

– megvizsgálja, hogy szabad-e a kritikus 
szakasz, ha igen, akkor belép

• V(s)

– a kritikus szakaszból történő kilépésnél a 
jelzőt átállítja és ezzel a kritikus szakaszt 
szabaddá teszi



12

4. Szemafor felhasználás

• Előidejűség (U1 előbb mint U2)
s := 0
P1 : ... U1; V(s); ...
P2 : ... P(s); U2; ...

• Randevú (U1 és U2 egyszerre)
s1 := 0; s2 := 0
P1 : ... V(s1); P(s2); U1; ...
P2 : ... V(s2); P(s1); U2; ...

• Kölcsönös kizárás
s := 1
P1 : ... P(s); U1; V(s); ...
P2 : ... P(s); U2; V(s); ...
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5. Ütemezés egyszerű

• FCFS
– A futásra kész folyamatok a várakozási sor végére kerülnek, az 

ütemező a sor elején álló folyamatot kezdi futtatni. 
– Nem preemptív.
– Egyszerűen megvalósítható
– Konvoj hatás (egy hosszú CPU löketű folyamat feltartja a mögötte 

várakozókat).

• RR
– Preemptív algoritmus, az időosztásos rendszerek valamennyi 

ütemezési algoritmusainak az alapja. 
– Folyamatok időszeletet kapnak (time slice). 

• Ha a CPU löket nagyobb mint az időszelet, akkor az időszelet végén az 
ütemező elveszi a CPU-t, a folyamat futásra kész lesz és beáll a várakozó 
sor végére. 

• Ha a CPU löket rövidebb, akkor a löket végén a folyamatokat 
újraütemezzük.
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5. Ütemezés prioritásos

• SJF
– Nem preemptív algoritmus, a futásra kész 

folyamatok közül a legrövidebb löketidejűt indítja.
– Nincs konvoj hatás, optimális körülfordulási idő, 

optimális várakozási idő.

• SRTF
– Az SJF preemptív változata
– Ha egy új folyamat válik futásra késszé 

• akkor az ütemező újra megvizsgálja a futásra kész 
folyamatok, illetve az éppen futó folyamatot hátralévő 
löketidejét 

• és a legrövidebbet indítja tovább.
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5. Ütemezés prioritásos

• HRR
– Az SJF algoritmus változata, ahol a várakozó 

folyamatok öregednek. A kiválasztás (a löketidő 
helyett) a

(löketidő + k*várakozási idő)/löketidő

képlet szerint megy végbe, ahol k egy jól megválasztott 
konstans.

• (SMQ)
• (MFQ)
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5. Ütemezés többprocesszoros

• Heterogén rendszer
– különböző processzorok, ezért egyenkénti futásra kész 

sorok.

• Homogén rendszer
– futásra kész folyamatokat közös sorokban tárolja.
– szimmetrikus multiprocesszoros rendszer:

• Minden CPU saját ütemezőt futtat, amely a közös sorokból 
választ. A sorok osztott használatához a kölcsönös kizárást 
biztosítani kell!

– aszimmetrikus multiprocesszoros rendszer:
• Az ütemező egy dedikált CPU-n fut, ez osztja szét a 

folyamatokat a szabad CPU-k között.
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6. Ütemezés időtengely

• 0 P3
• 1 P1
• 2 P1
• 3 P1
• 4 P5
• 5 P1
• 6 P1
• 7 P2
• 8 P2
• 9 P2
• 10 P3
• 11 P3
• 12 P3
• 13 P4
• 14 P4
• 15 P3
• 16 P3
• 17 P3
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6. Ütemezés definíciók, számítás

• Átbocsátó képesség (throughput)
– Az OS időegységenként hány munkát futtat le.
– Érték: 5/18=0,27 ms

• Átlagos körülfordulási idő (turnaround time)
– Egy munka a rendszerbe helyezéstől számítva mennyi idő alatt 

fejeződik be.
– Érték: (6+5+18+2+1)/5=32/5=6,4 ms

• Átlagos várakozási idő (waiting time)
– Egy munka (vagy folyamat) mennyi időt tölt várakozással (futásra 

kész állapot, várakozó állapot, felfüggesztett állapotok, (long-term) 
előzetes várakozás).

– Érték: (1+2+11+0+0)/5=14/5=2,8 ms
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7. Lapszervezés
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8. SCAN ismertetés

• Az aktuális mozgási iránynak megfelelő 
kéréseket szolgálja ki; irányváltás, ha 
nincs több ilyen kérés.

• Jellemzők:
– közepes válaszidő

– nagy átbocsátás

– kis szórás

• Sajátossága, hogy a középső cilindereket 
többször látogatja meg.
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8. SCAN példa

Várakozó sor: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Jelenlegi fejpozíció: 53, csökkenő felé halad

0 14 37 53 6567 98 122 124 183 199

Össz út: 208 cilinder


