Systemy Operacyjne

Ó Janina Mincer

Zarz¹dzanie pamiêci¹ pomocnicz¹
Pamiêæ g³ówna: zwykle za ma³a, ulotna
Pamiêæ pomocnicza: s³u¿y do trwa³ego przechowywania
du¿ych iloci danych

Noniki: tama, dysk magnetyczny, dysk optyczny

Struktura dysku

g³owice
czytaj¹co-pisz¹ce

cie¿ka

ramiê

cylinder

Dysk o nieruchomych g³owicach: osobna g³owica dla
ka¿dej cie¿ki (bêben: dysk z jednym cylindrem)
Dysk z ruchom¹ g³owic¹

·
·

Sektor: najmniejszy blok, który mo¿na zapisaæ/odczytaæ z
dysku

cie¿ka: zbiór wszystkich sektorów na pojedynczej
powierzchni le¿¹cych w tej samej odleg³oci od osi obrotu
dysku
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Cylinder: zbiór wszystkich cie¿ek le¿¹cych w tej samej
odleg³oci od osi obrotu dysku na dysku w wieloma
talerzami

Adres dyskowy: nr napêdu, nr powierzchni, nr cie¿ki

·

(cylindra), nr sektora

·
·

seek time): czas przesuniêcia

Czas przeszukiwania (ang.

g³owicy na w³aciw¹ cie¿kê (nast. elektronicznie wybiera
siê w³aciw¹ powierzchniê)

Czas oczekiwania (ang.

latency time): czas oczekiwania

a¿ g³owica znajdzie siê nad w³aciwym sektorem (to dysk
siê krêci!); okrelony przez prêdkoæ rotacji dysku

Czas transmisji - czas potrzebny na odczytanie/zapisanie
danych

Jednostka transmisji: sektor lub grupa sektorów
SO traktuje dysk jak jednowymiarow¹ tablicê: nry bloków
rosn¹ wzd³u¿ sektorów na cie¿ce, nast. wzd³u¿ cie¿ek w
cylindrze, nast. od cylindra 0 do ostatniego

s - liczba sektorów na cie¿ce
t - liczba cie¿ek w cylindrze
(powierzchnia j, cylinder i, sektor k)
b = k + s (j + i t)

×

×

®

blok

b

Zarz¹dzanie wolnymi obszarami dyskowymi
System przechowuje informacje o wolnych blokach
dyskowych:
1.Mapa bitowa
Ka¿dy blok jest reprezentowany przez jeden bit (0

·

wolny)
wzglêdnie szybko mo¿na odszukaæ
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ma³o wydajne, gdy nie mo¿na przechowywaæ mapy w
pamiêci g³ównej

2.Lista powi¹zana
Ka¿dy wolny blok zawiera wskanik do nastêpnego
wolnego bloku
Ma³o wydajna - aby przejrzeæ listê, trzeba odczytaæ ka¿dy
blok
3.Grupowanie

n adresów
wolnych bloków; n-ty wolny blok zawiera kolejne n

Przyk³ad: Unix przechowuje w superbloku
adresów itd.

n
2
1
0
superblok
n
2
1
0

4.Zliczanie
W ka¿dym wêle listy pamiêta siê adres kolejnego
ci¹g³ego obszaru i liczbê bloków wchodz¹cych w sk³ad
tego obszaru

Przydzia³ miejsca na dysku
1.Przydzia³ ci¹g³y

·

Plik zajmuje ci¹g³y obszar na dysku
minimalna liczba operacji dyskowych
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przydzia³ okrelony za pomoc¹ adresu pocz¹tku i liczby
bloków
prosta implementacja dostêpu sekwencyjnego i
bezporedniego
trudno znaleæ miejsce na nowy plik (strategie: pierwszy
pasuj¹cy, najlepszy pasuj¹cy; fragmentacja zewnêtrzna)
trudno rozszerzaæ plik (ew. trzeba z góry podaæ rozmiar
pliku)
kompresja

2.Przydzia³ listowy

·
·
·
·
·
·

Plik stanowi powi¹zan¹ listê bloków dyskowych
przydzia³ okrelony za pomoc¹ adresu pierwszego i
ostatniego bloku
³atwe tworzenie i rozszerz. pliku, nie ma fragm. zewn.
niepotrzebna kompresja ani deklarowanie rozmiaru
pliku
dostêp praktycznie tylko sekwencyjny
du¿o miejsca zajmuj¹ wskaniki
podatne na awarie

Odmiana przydzia³u listowego tablica przydzia³u plików

FAT), np. MS-DOS, OS/2

·
·
·
·
·
(

po jednej pozycji dla ka¿dego bloku dyskowego
indeksowana numerami bloków
przydzia³ okrelony za pomoc¹ numeru pierwszego
bloku pliku
pozycja w tablicy zawiera numer nastêpnego bloku
zero oznacza wolny blok

3.Przydzia³ indeksowy
Ka¿dy plik ma w³asny blok indeksowy bêd¹cy tablic¹
adresów bloków dyskowych
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przydzia³ okrelony za pomoc¹ adresu bloku
indeksowego
pozycja o numerze

i w tym bloku wskazuje i-ty blok

pliku
prosta implementacja dostêpu sekwencyjnego i
bezporedniego
nie ma fragmentacji zewnêtrznej
wskaniki zajmuj¹ wiêcej miejsca ni¿ przy przydziale
listowym (zwykle czêæ bloku indeksowego jest
niewykorzystana)

·
·
·

Jak organizowaæ bloki indeksowe?
lista bloków indeksowych
indeks wielopoziomowy
schemat ³¹czony

Przyk³ad: Unix
0
1
2

10
11
12

Maksymalny rozmiar pliku:

· ×
·

×

2

10 1KB + 256 1KB + 256

×

w i-wêle 32 bity na rozmiar pliku
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Szeregowanie ¿¹dañ do dysku
czas obs³ugi ¿¹dania = czas przeszukiwania +
czas oczekiwania + czas transmisji

·
·
·
·

Charakterystyka ¿¹dania dyskowego:
operacja wejcia czy wyjcia
adres dyskowy
adres w pamiêci
wielkoæ transmisji

W systemie wieloprogramowym w kolejce do dysku mo¿e
oczekiwaæ wiêcej ni¿ jedno ¿¹danie

Przyk³ad: ruchoma g³owica dysku o 200 cie¿kach (0..199)
obs³uguje ¿¹danie do cie¿ki 143, a poprzednio zakoñczy³a
obs³ugê ¿¹dania do cie¿ki 159. W kolejce czekaj¹ ¿¹dania
(w kolejnoci przybycia):
86, 147, 20, 177, 94, 160, 102, 175, 130

Strategie szeregowania ¿¹dañ dyskowych:
1.FCFS
Obs³uga w kolejnoci przybywania ¿¹dañ
20

·

86

94

102 130 143 147

prosta implementacja
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sprawiedliwa (brak zag³odzenia)
akceptowalna przy ma³ym obci¹¿eniu; przy du¿ym daje
d³ugi redni czas obs³ugi, choæ ma³¹ wariancjê

2.SSTF (ang.

Shortest Seek Time First)

Do obs³ugi wybiera ¿¹danie z najmniejszym czasem
przeszukiwania wzglêdem bie¿¹cej pozycji g³owicy

20

·
·
·
·

86

94

102 130 143 147

160

175 177

przepustowoæ lepsza ni¿ przy FCFS; redni czas
obs³ugi krótszy dla redniego obci¹¿enia, ale wariancja
wiêksza
nie jest optymalny
mo¿liwe zag³odzenie; skrajne cie¿ki s¹
dyskryminowane
akceptowalny w sysemach wsadowych, ale nie
akceptowalny w systemach interakcyjnych

3.SCAN (winda)
G³owica startuje od jednego koñca dysku i przemieszcza
siê w kierunku przeciwnego, obs³uguj¹c ¿¹dania do
mijanych cie¿ek, a¿ dotrze do drugiego koñca. Wówczas
zmienia kierunek ruchu

20

86
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mniejsza wariancja ni¿ dla SSTF
z chwil¹ gdy g³owica zmienia kierunek, tu¿ przed
g³owic¹ bêdzie stosunkowo ma³o ¿¹dañ do obs³u¿enia
najczêciej spotykana w praktyce strategia
dobra z punktu widzenia trzech miar (przepustowoæ,
redni czas obs³ugi, wariancja czasu obs³ugi), choæ
skrajne cie¿ki nadal nieco dyskryminowane

4.C-SCAN
Jak SCAN, ale ¿¹dania s¹ obs³ugiwane tylko podczas
ruchu g³owicy w jednym kierunku (dysk traktowany jak
powierzchnia cykliczna)

20

·
·
·

86

94

102 130 143 147

160

175 177

mniejsza wariancja czasu oczekiwania
¿adne cie¿ki nie s¹ dyskryminowane
badania symulacyjne wykaza³y, ¿e najlepiej po³¹czyæ
SCAN (przy ma³ym obci¹¿eniu) z C-SCAN (przy
du¿ym obci¹¿eniu)

5.LOOK i C-LOOK
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Warianty (praktyczne) SCAN i C-SCAN - g³owica
przesuwa siê do skrajnego ¿¹dania (nie cie¿ki!) w
ka¿dym kierunku
6.F-SCAN (N-Step SCAN)
Ruch g³owicy jak w SCAN, ale s¹ obs³ugiwane tylko te
¿¹dania, które nadesz³y przed rozpoczêciem ruchu w

·
·

jeszcze mniejsza wariancja

·
·

ma sens jedynie w systemach w du¿ym obci¹¿eniem

danym kierunku
nie ma zag³odzenia w sytuacji, gdy stale nadchodz¹
¿¹dania do bie¿¹cej cie¿ki

7.Tworzenie kolejek do sektorów
optymalizacja rotacyjna

Efektywnoæ algorytmu szeregowania mo¿e zale¿eæ od
metody przydzia³u miejsca na plik, rozmieszczenia na
dysku katalogów i bloków indeksowych (gdzie
umieszczaæ?)
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