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Vsebina predmeta

 Uvod

 Operacijski sistem

 Procesi, niti, scheduling

 Medprocesna komunikacija, sinhronizacija

 Pomnilnik in upravljanje s pomnilnikom

 I/O naprave in gonilniki

 Hramba podatkov, datotečni sistemi

 Podatkovne baze in transakcije

 Razvoj programske opreme

 Porazdeljeni sistemi

 Virtualizacija

2



3

Poglavje 1

UVOD



Literatura

 Andrew S. Tanenbaum

 Modern Operating Systems

 Abraham Silberschatz

 Operating System Concepts

 William Stalling

 Operating Systems Internals and 

Design Principles

 Wikipedija
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Programska oprema v 

komunikacijskih sistemih
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Kaj so telekomunikacije?

telekomunikácija -e ž (á) nav. mn. 

1. izmenjava, posredovanje informacij na daljavo z elektromagnetnimi
sistemi: omogočiti telekomunikacije;
mednarodna zveza za telekomunikacije; radijska, telefonska 
telekomunikacija 

2. sredstvo, ki omogoča tako izmenjavo, posredovanje informacij: 
prenos informacij po telekomunikacijah
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TK in programska oprema

 Kaj so telekomunikacijski sistemi?

 Strojna oprema (angl. hardware)

 Začetki ~1800 (telegraf)

 Programska oprema

 Kaj je programska oprema? (angl. software)

 "Pamet sistema" 

 Pojem programska oprema prvič uporabljen ~1960

 Programska oprema bo "pojedla" svet

 (Citat: Marc Andreesen, 2011)

 Ne samo telekomunikacije

 temveč tudi medicino, promet, proizvodne procese, bivalna okolja
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Software

 Pojem "software" prvič uporabljen 1960
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Prej / potem
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1980

Namenska 

strojna oprema

2010

Generičen ARM računalnik.

Telefon je ena od "aplikacij"



Telekomunikacijski sistem

 Telegraf (1804)

 Električen prenos podatkov

 Morse code, Baudot code  baud = simbol/sekundo
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Telekomunikacijski sistem

 Prenos govora

 Fiksen telefonski sistem

 Začetki 1877; mehansko delovanje (preklapljanje žic)
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Telekomunikacijski sistem

 Oddajanje slike in zvoka

 Radiodifuzni sistem

 Komercialni začetki 1912; analogno oddajanje
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Zgodovina telekomunikacij

 Skozi večino zgodovine

 Analogna strojna oprema

 Zajem podatkov s tipko

 Zajem zvoka z mikrofonom

 Zajem slike z analogno kamero

 Modulacija

 Prenos po zraku ali po žicah

 Demodulacija

 Izpis na trak, predvajanje na zvočniku ali prikaz slikovni cevi

 Omejena pamet sistema

 Direktne fizične povezave (telegrafska linija)

 Usmerjanje klicev na roke (telefonski operatorji)
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Digitalizacija

 Prodrla v vse sisteme

 Podatki  Paketni sistemi

 Telefonija  Digitalna telefonija (ISDN) in kasneje IP telefonija

 Televizija  Digitalna televizija (DVB) in IP televizija (IPTV)

 Digitalne sisteme je enostavno upravljati z računalniki

 Internetni sistemi (na osnovi protokola IP)

 So v resnici računalniška omrežja

 IP telefonija je prenos paketov med računalniki (VoIP odjemalci, VoIP

strežniki)

 IP televizija je prenos IP paketov ki nosijo informacije o sliki med 

računalniki (terminali, strežniki)

 Celotna komunikacija v paketnih sistemih bazira na 

računalniški opremi

 Danes je skoraj vsak gradnik sistema računalnik

 Mobilni telefon je računalnik, telefon pa samo ena od aplikacij
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Zgodovina telekomunikacij
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~1880

1982

zadnja "telefonistka" 

zamenja službo

1912

2011

Slovenija ukine 

analogno TV oddajanje

1946

Prvi digitalni računalnik

Analogna telefonija              

*1988 ISDN †2025

*1990 VoIP

Analogna radiodifuzija       

*1994 DVB         

*1999 IPTV            

*1989  Svetovni splet

1900 20001950 2020

Zdaj 

smo tu

*1974 Internetni protokol (v4)       

*1998 IPv6               



Telekomunikacije danes

 Vsaka od teh

naprav je

računalnik

 opremljen

s komuni-

kacijskim

modulom

 Večina

funkcio-

nalnosti je

izvedena

v obliki

programske

opreme



Telekomunikacije danes

 Internet-scale computing

 Google 2M, Amazon 2M, MS 1M, FB 250k serverjev 

 Googlovi datacentri (slika)
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Izzivi telekomunikacij

 Potrebna visoka zanesljivost

 112 klic mora vedno delovati

 Fizično nedostopna oprema (npr. komunikacijski satelit)

 Obvladovanje infrastrukture na veliki skali 

 Porazdeljeni sistemi

 Masivna vzporednost

 Obvladovanje velikih količin podatkov

 Big data, Internet-of-things

 Hramba in transport

 Odziv v zagotovljenem času

 Real-time sistemi

 Multimedijski sistemi
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Kratka zgodovina računalništva

 1906 – Vakumska cev (elektronka) (ZDA)

 1919 – FlipFlop spominska vrata (VB)

 1924 – “IN” (“AND”) logična vrata (Nemčija)

 1939 – Ustanovitev HP-ja – Začetek “Silicijeve doline” 

 1939 – Prvi seštevalnik z elektronkami

 1946 – ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

 eden prvih popolnoma elektronskih računalnikov (ZDA)
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Kratka zgodovina računalništva

 Prvi digitalni elektronski računalnik: ENIAC (1946)

 Zasnovan za izračun balističnih tabel, vendar splošno programabilen

20



Zgodovina računalništva

 1949 – EDSAC – prvi popolnoma funkcionalen računalnik 

zasnovan po von Neumannovih idejah (arhitektura) –

začetek modernega računalništva

 1954 – FORTRAN - prvi višji programski jezik

 1959 – Programski jezik COBOL

 1960 – CER-10 – računalnik z elektronkami, razvit na 

inštitutu Mihajlo Pupin v Beogradu – Prvi računalnik v SFRJ

 1962 – Spacewar! – prva računalniška igrica (DEC PDP-1)

 1963 – Zasnovana računalniška miška

 1965 – Programski jezik BASIC

 1965 – Paketna komutacija (packet switching) – začetek 

računalniških omrežij – ARPA (ZDA)

 1965 – Prvi „superračunalnik“ – CDC 6600
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Začetki sodobnega računalništva
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Vir: AP PhotoUstanovitev Intela 1965



Kratka zgodovina računalništva

 1967 – IBM razvije ‚floppy‘ disketo

 1966/1967 – CER 200 in CER 22 – prvi tranzistorski 

računalnik v SFRJ

 1969 – ARPANET – omrežje ameriške vojske in ameriških 

univerz – zasnova interneta

 1970 – Operacijski sistem UNIX (Bell Labs)

 1971 – Prvi mikroprocesor (Intel 4004)

 1971 – TI – prvi prenosni računalnik – (kalkulator)

 1972 – Programski jezik C (Dennis Ritchie)

 1973 – Protokoli TCP/IP, protokol Ethernet

 1974 – Intel 8080 (2MHz, 0.64MIPS), Motorola MC6800

 1975 – MicroSoft (Bill Gates in Paul Allen)

 1975 – Prvi namizni računalnik (IBM 5100)
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Kratka zgodovina računalništva

 1976 – Apple I (Steve Wozniak, Steve Jobs)

 1978 – Intel 8086 – prvi “x86” mikroprocesor

 1980 – CP/M, MS-DOS/PC-DOS,  Pac-Man

 1981 – IBM Personal Computer

 1982 – Commodore 64

 1982 – Intel 80286

 1984 – Richard Stallman začne projekt GNU

 1984 – Apple Macintosh

 1985 – Intel 80386 DX (33MHz, do 4GB naslovljivega spomina)

 1985 – Microsoft Windows, 1987 – Microsoft Windows 2

 1991 – Linux Kernel

 1993 – Pentium, Doom, Windows NT 3.1, MP3,...

 1994 – Linux kernel verzija 1 (stabilna)
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Moorov zakon

 Gordon Moore, soustanovitelj Intela

 Slika iz ~1980
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Moorov zakon

 Moore že leta 1970 napovedal:

 Da se bo gostota tranzistorjev na čipih podvojila vsakih 18 mesecev

 Procesorji so postali zmogljivejši, manjši in cenejši
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Primer

 Raspberry Pi

 Računalnik za <50 eur

 10 let Moorovega zakona na eni sliki

 Večje kapacitete na manjšem prostoru

 Ter nižja cena
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iPhone 4S Apple iMac G3

l. 2011 l. 2001

2x 1000 MHz 600 MHz

512 MB RAM 256 MB RAM

64 GB 40 GB

960× 640 800 × 600

$800 $1300



%
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Hitrost merimo v MIPS

(Millions of Instructions Per 

Second)
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Joyev zakon

 Bill Joy, soustanovitelj SUN Micosystems (1983)

 Predvideval, da se bo frekvenca procesorjev podvojila vsako leto
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Konec Joyevega

zakona

Zakaj?



Zakaj ni hitrejših čipov?

 Večja frekvenca pomeni tudi večjo potrebno moč



 Potrebna moč linearno narašča s frekvenco

 Večja moč bolj segreje čip in mu s tem krajša življenjsko dobo

 Overclocking: povečevanje frekvence CPU nad priporočeno

 Potrebno dobro hlajenje!

 Največji navdušenci uporabljajo vodo ali tekoči dušik za podiranje 

hitrostnih rekordov
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Alternativa višjim frekvencam

 Če čipov ni več mogoče pospešiti, jih lahko uporabimo več

 Večjederni procesorji (multi-core)

 Večprocesorski sistemi (multi-processor)

 Gruče več računalnikov (clusters)

 Računska moč, ki jo lahko kupi 1 EUR, se še vedno 

povečuje

 Vendar pa nam uporaba več procesorjev zaplete življenje

 Razmišljati moramo o vzporednosti

 Širitev navzgor (scaling up) vs. širitev navzven (scaling out)

 Nakup močnejšega računalnika vs. nakup več računalnikov
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Povečevanje števila jeder
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Svet je že vzporeden in porazdeljen

 Različni procesi potekajo vzporedno

 Tako v družbi kot v telekomunikacijah in informatiki

 Mikroprocesor v vašem avtu deluje neodvisno od ostalih avtomobilov

 Vzporedno delovanje brez medsebojne komunikacije

 Število vzporednih sistemov se vse hitreje povečuje

 Strežniki

 Prenosniki

 Mobilni telefoni/

računalniki

 Naprave za Internet

stvari (Internet of 

Things)
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Število računalnikov na 100 ljudi

 Graf prikazuje št. osebnih računalnikov za ZDA

 Danes že >100

 Osebni računalnik

je namizni ali

prenosni računalnik

 Tudi tablice in 

pametni telefoni so

računalniki

 >2 računalnika

na osebo?

 Nismo šteli CPE v

 televizijskih

sprejemnikih

 avtomobilih

konzolah

 gadgetih
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Glavne težave programske opreme

 Svet je vzporeden

 Programska oprema mora omogočati vzporedno delovanje

 ter distribuirano delovanje (na več računalnikih)

 To zahteva dobro komunikacijo

 Nekateri scenariji potrebujejo predvidljiv (in hiter) odziv

 Delovanje v realnem času

 Soft real-time in hard real-time

 Določeni procesi so kritični ("mission critical")

 Potrebna je visoka zanesljivost delovanja

 Kakšen izpad še lahko toleriramo (99,999% je 5 minut izpada /leto)

 Programska oprema postaja vedno bolj kompleksna

 Kako obvladujemo njeno načrtovanje, pisanje in vzdrževanje

 ter uporabo zastarele ("legacy") programske opreme
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Problematike vzporednosti

 Poznane že iz vsakdanjega sveta

 Sinhronizacija

 5 kolegov gre skupaj v kino

 Kako se dogovorimo kdo bo kupil vstopnice za kino?

Kako preprečimo, da bi jih kupili preveč?

 Nekoga določimo? Kaj če obtiči v prometu?

 Ali rečemo, naj kupi karte, kdor pride prvi?

 Kako poskrbimo, da ne čakam jaz tebe, ti pa mene?

 "Smrtni objem"

 Primeri: 

 Promet (slika)

 Oba potrebujeva selotejp in 

škarje; jaz imam selotejp, 

ti pa škarje
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Problematike porazdeljenosti

 Kako lahko komuniciramo na daljavo

 Če sporočilo potrebuje določen čas?

 Čas je sorazmeren z razdaljo

 Zakaj: omejitev svetlobne hitrosti, omrežne zakasnitve

 Komunikacija EUUS cca 100 ms ali več.

 100 ms je veliko; računalnik v tem času opravi več milijonov operacij

 Če nimamo zagotovila, da je sporočilo sploh prišlo

 Težave z omrežjem

 Če nimamo zagotovila, da je prejemnik sploh živ

 Napaka na ciljnem računalniku / sistemu
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Problematika pravočasnega odziva

 Industrijski robot

 Ko senzor zazna oviro, se mora robot ustaviti

 Neželena zakasnitev 100 ms pri hitrosti 10 cm/s pomeni 

1cm globoko udrtino v pločevini

 Srčni spodbujevalnik

 Pri 100 bpm je en cel utrip dolg 

samo 600 ms

 Neželena zakasnitev 10 ms 

pomeni popolno odpoved 

spodbujevalnika

 ABS sistem v vozilu

 Sistem za pristajanje letala

 Spremljanje temperature v jedrski elektrarni
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Tipi odziva v realnem času

 Hard real-time

 Zamujen rok pomeni popolno odpoved sistema

 Rezultat, ki pride prepozno, je neuporaben

 Povsod, kjer je možna fizična škoda ali ogrožanje življenja

 Primer: industrijski robot

 Firm real-time: 

 zamujen rok poslabša kvaliteto

 rezultat ki pride prepozno, je neuporaben

 Primer: avdio dekoder v telefonu

 Podatki, ki so dekodirani prepozno, so neuporabni

 Vendar lahko toleriramo določeno število odpovedi

 Soft real-time

 zamujen rok samo poslabša kvaliteto storitve

 Rezultati so uporabni tudi, če pridejo prepozno
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Problematika zanesljivosti

 Klic na 112

 Odpoved telefonske centrale ima lahko smrtne posledice

 Mars rover

 Skupen strošek: 2.5 milijardi USD

 Ne moremo pritisniti 

gumba za reset, 

če gre kaj narobe

 Posamezni programi se 

ne smejo motiti med seboj

 Eksperiment vs. 

komunikacija

 Prioriteta: takojšen odziv

na detekcijo ovire (real-time)

 Prioriteta: ohranjanje 

komunikacije z zemljo

(program za usmerjanje

antene se ne sme obesiti)
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Arhitekture računalnikov



Arhitekture računalnikov

 John von Neumann

 Madžarsko/ameriški matematik in fizik

 Leta 1945 opisal arhitekturo računalnika 

s skupnim vodilom

 Vodilo = bus (lat. omnibus: za vse)

 Številne alternative

 Celični avtomati

 CUDA

 Nevronske mreže (IBM TrueNorth)

 Kvantni računalniki
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CPU MEM I/O



Von Neumanova arhitektura

 Arhitektura s skupnim vodilom
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Gradniki von Neumanove arhitekture

 Procesor

 Pomnilnik

 Vhodno-izhodne enote

 Vodila

 V praksi se 

vodilo razširi na 

več vodil

 Podatkovno

vodilo

 Naslovno 

vodilo

 Kontrolno

vodilo
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Procesor

 Centralna procesna enota (CPE)

 (ang. Central Processing Unit oz. CPU)

 "Možgani" računalnika

 Interpretira ukaze

 Sestavljena iz 

 kontrolne enote, ki nadzoruje izvajanje

 Aritmetično-logične enote, ki izvaja ukaze in računske operacije

 Hitrega pomnilnika: registrov, L1 in L2 cache

 Registrov danes med 8 in ~100
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CPE

Kontrolna

enota

Aritmetično

logična enota

PC IR MAR MBR

L1

L2

...



Procesor

 Registri

 Programski števec (Program Counter – PC)

 Register v procesorju, ki kaže na naslednjo inštrukcijo, ki naj se izvede

 Pri sekvenčnem izvajanju se linearno povečuje

 Pri preskokih ali podrutinah pa se vsebina zamenja na novo lokacijo

 Inštrukcijski register (IR)

 inštrukcija, ki se trenutno izvaja

 Register pomnilniškega naslova (Memory Addres Register—MAR)

 Naslov pomnilnika za naslednje branje/pisanje

 Register pomnilniškega bufferja (Memory Buffer Register—MBR)

 Vsebina, ki naj se zapiše oz. je bila prebrana iz pomnilnika

 Registri za komunikacijo z V/I napravami
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Pomnilnik
 Delovni pomnilnik

 Hierarhija pomnilnikov

 Registri

 L1 in L2 cache

 RAM (random access memory)

 Trajni pomnilnik

 "non-volatile memory"

 SSD diski

 Trdi diski

 Optični diski

 Magnetni trakovi

 Zakaj hierarhija?

 Ko gremo navzdol

cena pada

 Žal pada tudi hitrost

 Raste pa kapaciteta
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Oznake slojev (L1, L2,…)
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Lastnostni različnih tipov pomnilnika

50

 Primerjava:

 Register: kar imate v spominu (~0.5s)

 L2 Cache: kar imate napisano na listu, založenem na mizi (25s)

 RAM: kar imate v fasciklu v omari (4 min)

 SSD disk: Kar lahko najdete v Vatikanski knjižnici (14h)

 Trdi disk: Kar lahko najdete po 2 mesecih meditacije v Tibetu (57 dni)



Delovni pomnilnik

 Seznam zaporednih lokacij (naslovov), ki hranijo vsebino

 Naslovni prostor

 Vsebina

 Inštrukcije

 podatki
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Naslovno vodilo

Nadzorno

vodilo

Podatkovno vodilo



Vhodno-izhodne enote

 Preko njih računalnik komunicira z okolico

 Edini način, da računalniku nekaj sporočimo, 

ali da računalnik nekaj sporoči nam

 Lastnosti V/I enot (Input-output units – I/O)

 Okolica je načeloma počasnejša od računalnika

 Primer: tipkovnica

 Pri delu z napravami je potrebno to upoštevati (asinhronost)

 V von Neumanovem modelu I/O naprave nadzira CPU

 To troši dodatne vire

 Primeri V/I enot:

 Trdi diski, CD in DVD pogoni, 

 USB  naprave

 Ethernet in WiFi kartice
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Povzetek

 Von Neumannova arhitektura
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MAR MBRIR

Inštrukcija 

"write"

"naslov 2"

"beseda X"



V praksi

 Hierarhija vodil; osnovni koncept še vedno enak
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Druge arhitekture

 Celični avtomati (angl. Cellular automata)

 Avtonomne celice, ki se obnašajo po določenih pravilih

 Končen nabor stanj posamezne celice 

 Diskreten čas (koraki)

 Obnašanje celice določeno kot odziv na njeno soseščino

 Primer: Game of Life

 https://www.youtube.com/watch?v=C2vgICfQawE
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Moorova soseščina Von Neumanova soseščina

https://www.youtube.com/watch?v=C2vgICfQawE


Druge arhitekture

 CUDA

 Compute Unified Device Architecture

 Paralelna platforma podjetja NVIDIA

 Razvijalcem daje neposreden dostop do grafičnih procesorjev

 Omogoča GPGPU: "General Purpose GPU Computing"

 Grafične kartice opravljajo izračune, potrebne za izris 3D 

grafike

 Izjemno veliko (milijoni) izjemno preprostih operacij vsako sekundo

 Potreben izris 60 fps

 V mnogo primerih je potrebno isto operacijo izvesti več tisočkrat 

(npr. na vsakem pikslu)

 Grafične kartice so postale masivno vzporedne

 do nekaj 1000 jeder (danes tipično 96 do ~4000)

 Jedra pa so veliko šibkejša kot CPU 

(samo nekaj MHz namesto GHz)
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Primer CUDA arhitekture

 Podatke naložimo

v pomnilnik GPU

 CPU naroči GPU 

kakšno operacijo

naj izvede na 

podatkih

 Poberemo podatke

iz pomnilnika GPU
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Druge arhitekture

 IBM TrueNorth

 Zgleduje se po organizaciji možganov

 4096 jeder na enem čipu

 Vsako jedro sposobno simulirati milijon nevronov in 256 M sinaps

 Sistem "usmerjevalnikov" omogoča komunikacijo med posameznimi

nevroni
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Kvantni računalniki

 Uporaba kvantnih fenomenov za obdelavo podatkov

 Bit nadomestimo s qubit-om

 Bit = binary digit: 0 ali 1

 Predstavljen z napetostnim nivojem ali magnetno domeno

 Qubit = quantum bit: 0, 1, ali karkoli vmes

(superpozicija oz. linearna kombinacija)

 Predstavljen z osnovnim delcem (npr. elektron)

 “Ket notacija”: |0>, |1>

 Stanje: α |0> + β |1>

 α in β sta kompleksni števili 

in predstavljata amplitudo verjetnosti

 Vrednost qubita je kjerkoli med

2 stanjema (z določeno verjetnostjo)

 Bit je lahko samo na severu in jugu krogle

 Qubit je lahko kjerkoli na površju krogle

 N qubitov predstavlja superpozicijo 2^N stanj
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Kvantni računalniki

 Vroče področje raziskav in razvoja

 Uporabni računalniki še več let v prihodnosti

 Potrebne temperature blizu absolutne ničle (~20 mK)

 Kvantni procesor

 bo zahteval povsem drugačno arhitekturo računalnika

 Zametki: Podjetje D-Wave

 Čip s 512 qubiti

 http://www.dwavesys.com/

 Simulator

 http://www.quantumplayground.net/
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Poglavje 2

OPERACIJSKI 

SISTEM



Izvajanje inštrukcij



Inštrukcijski cikel

 Iz dveh korakov

 Preberi inštrukcijo (fetch)

 Izvrši inštrukcijo (execute)

 Inštrukcijski cikel = branje + izvrševanje
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Start Konec

Preberi 

naslednjo

inštrukcijo

Izvrši

inštrukcijo

Branje

("Fetch")

Izvrševanje

("Execute")



Inštrukcije v strojni kodi

 Machine code

 Prvotne računalnike so programirali kar v strojni kodi

 Jezik, ki ga govori procesor

 Procesor govori jezik ničel in enk (bit = BInary digiT)

 Procesor ne razume ukaza add()

 Razume pa npr. ukaz 00000101

 Vsak procesor ima svoj nabor inštrukcij v strojni kodi 

(instruction set)

 To nam zaplete življenje, če želimo, da naš program teče na različnih 

procesorjih

 Tipične inštrukcije, ki jih pozna procesor

 Aritmetične in logične operacija (seštevanje, množenje, deljenje)

 Delo z registri in pomnilnikom 

 Kontrola poteka programa (preskoki, pogojni preskoki)

 Sodobni Intel procesorji poznajo >200 inštrukcij
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CISC in RISC

 Dva pogleda

 Complex Instruction Set Computer

 Reduced Instruction Set Computer

 Ali je bolje imeti več specializiranih inštrukcij

 Kjer potrebujemo manj korakov, da nekaj naredimo

 Vendar jih je težje programirati

 Intel x86: osebni in prenosni računalniki, strežniki

 Ali je bolje imeti manj inštrukcij, ki so splošne

 Potrebujemo več korakov

 Vendar se preproste inštrukcije izvajajo hitreje

 ARM: pametni telefoni
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CISC ↓CISC ↑

RISC ↑RISC ↓



Primer računske operacije

 Kako procesor sešteje 2 števili?

 3+2=5

 Postopek

 Naloži število 3 iz pomnilnika v "akumulator" 

 Akumulator je eden od pogosto uporabljenih registrov

 Naloži število 2 iz pomnilnika in ga prištej akumulatorju

 Ta inštrukcija združuje 2 inštrukciji ( CISC)

 LOAD + ADD

 Shrani rezultat iz akumulatorja nazaj v pomnilnik
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Primer izvajanja programa

 Prvi stolpec

 Branje v IR

 Drugi stolpec

 Izvrševanje tega 

kar je v IR

 Inštrukcija

 00000001 = 1 = load

 load to accumulator

 00000010 = 2 = store

 store accumulator

to memory address

 00000101 = 5 = add

 add to accumulator

 Izvrši se tista 

inštrukcija ki je v PC

 Program counter
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Težava s strojno kodo

 Nerazumljiva na prvi pogled

 Če ne poznamo inštrukcij težko uganemo kaj so

 Neobvladljiva za večje programe

 Neprenosljiva med različnimi arhitekturami

 Oz procesorji z različnimi inštrukcijskimi nabori

 Delna rešitev za prvi in drugi problem

 Zbirnik
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Zbirnik

 Assembler

 Poenostavlja programiranje v strojni kodi

 Strojno kodo zamenjamo z mnemoniki

 Ukazi, ki se jih lažje zapomnimo kot strojno kodo

 Primer za x86: http://ref.x86asm.net/geek.html

 Uvedemo labele

 Predstavljajo naslove v kodi, kamor želimo skočiti

 Primer ukaza

 Vsak ukaz v zbirniku se pretvori v en ukaz v strojnem jeziku
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labela mnemonik operand komentar

Naslov ali podatki

http://ref.x86asm.net/geek.html


Primer programa v zbirniku

 Prevajanje

 nasm -f elf helloworld.asm

 Povezovanje (linking)

 ld -s -o helloworld helloworld.o

 Povezovalik združi več objektnih datotek v en kos strojne kode
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Primer: prevedena strojna koda

 Mnemoniki

 BAhex = 10111010bin = MOV

 CDhex = 11001101bin = INT

 E9hex = 11101001bin = JMP (relative)
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Prevajalnik je labelo zamenjal 

z dejansko spominsko lokacijo
(odvisno od oddaljenosti inštrukcije se zgodi kratek ali dolg skok)

=

Hello world!\n

len = 14dec = Ehex



Povezovanje

 Programska koda je prevedena

v ločene objektne datoteke

 Povezovalnik poveže objektne

datoteke v izvršljivo datoteko

 Razporedi program v naslovni prostor

 Skrbi, da se ujemajo vse reference 

med posameznimi datotekami
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Hierarhija programskih jezikov
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Basic, Java, Lisp, Pascal, ...

Ruby, PHP,...



Tolmačenje vs. prevajanje

 Tolmačenje

 Prevajanje
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Interpreter

(python)

Izvorna_koda.py

Podatki.txt

Rezultat

Izvorna_koda.c Prevajalnik (gcc)

strojna koda

Podatki.txt

Rezultat



Java: prevajanje v bitno kodo

 Java bytecode

 Vmesna oblika, ki teče na virtualnem stroju

 Java Virtual Machine (JVM)

 Prednost

 Prevedemo enkrat, teče povsod

 Zaradi presnljivosti imajo številni

jeziki prevajalnik v JVM Bytecode

 Jruby, Jython, Scala, Clojure
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Prevajalnik

Izvorna koda

Bytecode

Java VM

Windows

Java VM

Linux ARM

Java VM

Linux x86



LLVM

 Low-level virtual machine

 Nizko-nivojski virtualni stroj

 Definira vmesnike (frontende in backende)

 Frontend prevajalnik prevede program v vmesno obliko – IR  

(Intermediate representation)

 IR je primerljiva z RISC zbirnikom z neskončnim številom registrov

 Zaradi preprostosti IR so možne številne optimizacije

 Enoten format LLVM IR olajša izdelavo prevajalnikov
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Operacijski sistem



Kaj je operacijski sistem

 Sloj med strojno opremo in aplikacijami

 Obstaja zato, da nam olajša življenje
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Strojna oprema

Operacijski sistem

Aplikacija

Lepi in preprosti

vmesniki

Grdi in zapleteni 

vmesniki



Primer: disketa

 Medij iz 1970

 Do ~2000-ih

 1.44 MB (!) podatkov

 (prve diskete: 

samo 360 kb)

 Lep primer, ker je 

preprost

 Mnogo preprostejši

od trdega diska
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Kako deluje disketa

 Za delo z disketo uporabimo 16 ukazov

 Najbolj pogosti operaciji: branje in pisanje

 Za vsako potrebnih 13 parametrov

 naslov bloka ki ga želimo prebrati

ali zapisati, 

 število sektorjev, 

 tip zapisovanja, 

 razmak med sektorji,…

 Prižiganje in ugašanje motorja

 Če je vedno prižgan, se disketa obrabi

 Če ga prepogosto ugašamo, pride do zakasnitev 

pri branju/pisanju

 Vse to so stvari, ki jih programer noče početi

 Kar programer hoče, je "lep" vmesnik oz. abstrakcija

 Datoteka, ki jo odpreš in prebereš

80

Strojna

Oprema

kontroler

"grd" vmesnik



Primer abstrakcije diskete

 Dostop do diskete

 Primer s trdim diskom je še 10x bolj zapleten
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Strojna oprema

Operacijski sistem

Aplikacija

Lepi in preprosti

vmesniki

Grdi in zapleteni 

vmesniki

Prižgi motor, premakni glavo na sled 1, preberi sektor 2;

nadaljuj s sektorjem 3, 4, 5…; premakni glavo na sled 3…

Odpri datoteko A:\readme.txt



Nekaj besed o abstrakciji

 Abstrakcija (SSKJ):

 -e ž (á) knjiž. proces odmišljanja: biti zmožen abstrakcije; znanstvena

abstrakcija; metoda abstrakcije

 Ločevanje ideje od detajlov

 Primer

 Pojdi v Frankfurt na sejem po knjigo

 Kupi avto

 Natoči bencin

 Pelji se do Frankfurta

 Parkiraj avto

 Vstopi na sejem

 Poišči knjigo

 Kupi knjigo
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 Poišči trgovca

 Izberi model

 Pojdi na testno vožnjo

 Plačaj avto

 Odpri imenik

 Vprašaj prijatelje

 Zberi seznam 

kandidatov

 Poišči telefonske 

številke

 Pokliči in se 

dogovori za 

termin



Nekaj besed o abstrakciji

 Abstrakcija omogoča

 Da stvari lažje razumemo

 Da stvari lažje naredimo

 Kako naredimo spletno aplikacijo?

 Vzamemo

 Bazo

 Spletni strežnik

 Programski jezik

 Ogrodje za razvoj

 Module za X, Y, Z

 Abstrakcija omogoča

 Da napišemo samo 10 vrstic visokonivojske kode 
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Kaj je baza? Vzamemo

 storage engine

 Transaction manager

 Cache manager

 …

Kaj je storage engine? 

 Definiramo podatkovne 

tipe

 Implementiramo 

queryjing engine

 Izdelamo indexing

engine

 …



Kompleksnost in abstrakcija

 Abstrakcija olajšuje izdelavo kompleksnih sistemov

 Vzamemo Linux, bazo, strežnik in module X, Y, Z

 Toda to povečuje kompleksnost sistema

 Kako najdemo napako?

 Primer iz življenja

 Težave z avtom, cca 1980

 Avto se zdi kompleksen, vendar je preprost

 Mehanik obvlada vse detajle in ga popravi 

 Težave z avtom, cca 2010

 Avto je neobvladljivo kompleksen

 Noben mehanik ne ve natančno kako deluje elektronika v vozilu

 Popravilo: mehanik zamenja nekaj senzorjev in procesor, ter upa da bo 

vse OK.

 Računalnik leta 1985 je za zagon potreboval 60 sekund

 Leta 2015 je 1000x hitrejši, torej bi se moral zagnati v 60ms
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Kompleksnost programske opreme
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Tri poglavitne naloge OS

 Narediti računalnik prijazen za uporabo 

(abstrakcija strojne opreme)

 Npr: dostop do grafičnega vmesnika vedno na enak način, ne glede 

na strojno opremo

 Dostop do diskov

 abstrakcija podatkov na disku – datotečni sistemi

 Upravljanje z vhodno/izhodnimi napravami

 Npr. tipkovnico, tiskalnikom

 Povečevanje učinkovitosti računalnika

 Upravljanje s procesi (razvrščanje, prioritete)

 Upravljanje s spominom (RAM-om)

 Zagotavljanje varnosti

 izolacija spomina, pravice dostopa do strojne opreme, do 

datotečnega sistema
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Operacijski sistem je kot vlada

 Operacijski sistem je za računalniške programe to, kar je 

vlada za ljudi

 "An operating system is similar to a government. Like a government, 

it performs no useful function by itself. It simply provides an 

environment within which other programs can do useful work."

~Silberschatz, Operating System Concepts

 Funkcije "vlade" v širšem pomenu besede

 Da zagotavlja "infrastrukturo", ki jo ljudje uporabljajo

 Cesta od točke A do točke B, pravosodni sistem

 Da regulira kaj kdo sme in česa ne 

 Ne smeš priti k sosedu v hišo in odnesti televizorja, ali se tam naseliti
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Definicija OS

 OS je dodeljevalec virov

 Upravlja z vsemi viri

 V primeru nasprotujočih si zahtev se pošteno odloča, da so vsi 

procesi zadovoljni

 OS je nadzornik

 Nadzira izvajanje programov

 Preprečuje napake in napačno uporabo računalnika

 Ni univerzalne definicije

 "Vse kar pride z novim računalnikom" ?

 Kje je meja med operacijskim sistemom in aplikacijami?

 Ali je MS Internet Explorer del OS ali ne?

 Edini program, ki ves čas teče:

 Jedro operacijskega sistema (angl. kernel)
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Zagon računalnika

 Veriga procesov

 Preprostejši proces požene kompleksnejšega

 Bootstraping / booting

 Program, shranjen v trajnem ROM / EPROM pomnilniku

 Firmware oz. BIOS (Basic Input/Output System)

 Inicializira komponente sistema

 Prebere prvih nekaj blokov diska, CD pogona, USB diska (bootloader)

 Preda kontrolo "bootloaderju"

 Bootloader prevzame kontrolo

 Naloži jedro OS

 Zažene se jedro OS

 naloži vse potrebne gonilnike in programe (services / daemons)

 Požene uporabniški vmesnik 

 ukazno lupino (shell)

 upravljavca oken (window manager)

 Uporabniški vmesnik čaka na ukaze uporabnika
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Proces

 Program

 Navodila (inštrukcije) za računalnik

 Mrtva koda na disku

 Proces je program v izvajanju

 Računalnik gre po navodilih

 Sledi inštrukcijskemu ciklu

 Preberi inštrukcijo  izvrši  preberi naslednjo  izvrši …
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Problem s procesi

 Kako ustvariti iluzijo, da lahko na enem procesorju 

teče več kot en program?

 Kako ustvariti iluzijo, da imamo sto procesorjev

 (čeprav imamo v praksi samo npr. 4)

 Zakaj?

 Ker imamo en procesor

 Ker želimo hkrati poslušati MP3 in urejati dokument ("multitasking")

 Ali je to izvedljivo na 1 procesorju?
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Opravila

 Predhodniki operacijskih sistemov

so lahko hkrati opravljali samo eno opravilo

 "Proces"

 Za vsako opravilo je bilo potrebno naložiti navodila in prevajalnik

 Računalnik je opravilo izvršil

 In vrnil rezultate

 Vnos programa in prevajalnika je kradel dragocen čas

 Vmes računalnik ni mogel delati
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Računalnik,

velik kot 

omaraVnos programa

Rezultati

Vnos prevajalnika

(npr. FORTRAN)

Luknjaste kartice



Združevanje opravil (batching)

 Možnost združevanja opravil je omogočila, 

da se je prevajalnik naložil samo enkrat

 Branje kartic so prestavili na manj zmogljive računalnike

 Kartice presneli na hitrejši trak
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Računalnik,

velik kot 

omara

(drag)

Vnos 

programov

Rezultati

Vnos prevajalnika

(npr. FORTRAN)

Trak
Poceni 

računalnik

+

tračna

enota

Trak
Poceni 

računalnik

+

tračna

enota



Multiprogramiranje

 Računalnik je imel v pomnilniku naloženih več programov

 Najbolj dragocen je CPU

 Program dela

 Takoj ko potrebuje I/O (čakanje), se CPU dodeli drugemu programu

 Takšen računalnik lahko najbolje izkoristi CPU

 Nepošteno dodeljevanje

 Na enem procesorju / jedru se lahko izvaja samo en proces hkrati

 Posamezen proces se lahko izvaja več ur, če nikoli ne rabi pavze

 Ostali procesi medtem čakajo
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Opravilo 1

Opravilo 2

Opravilo 3

Operacijski

sistem



Časovne rezine (multitasking)

 Time sharing

 Bolj pošteno kot prvotno multiprogramiranje

 Operacijski sistem dodeljuje "časovne rezine"

 Lahko od nekaj milisekund do nekaj minut

 Kdo pove procesorju, da se je rezina iztekla?

 Ura  clock interrupt

 Ura ob vsakem ticku zmanjša števec; 

 ko pride števec na 0, se sproži prekinitev

 Ob vsaki urini prekinitvi procesor preveri, 

kateri proces si najbolj zasluži da dobi procesor  razporejanje
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čas

Opravilo 1 Opravilo 2 Opravilo 3 Opravilo 1

Časovna rezina



Prekinitve

 Bistvo

 Zamenjamo brezdelno čakanje tako, da počasnim napravam damo 

možnost, da nas zmotijo (prekinejo), ko so gotove

 Odpravimo "busy-waiting"

 Prekinitve prenesejo kontrolo izvajanja na prekinitveno 

rutino

 Prekinitveni vektor vsebuje naslove vseh prekinitvenih rutin

 Sistem prekinitev si mora zapomniti naslov inštrukcije, ki jo 

je prekinil

 Tipi prekinitev

 Strojna prekinitev

 Trap oz. Exception je programska prekinitev, 

ki jo povzroči napaka ali uporabniška zahteva (npr. deljenje z 0)
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Prekinitev

 V inštrukcijski cikel dodamo še preverjanje prekinitve

 Procesor preveri če obstaja prekinitev

 Prekinitveni signal

 Če prekinitve ni, nadaljuje normalno

 Če prekinitev je:

 Prenehaj z izvajanjem trenutnega programa

 Shrani kontekst (informacije o procesu)

 Nastavi programski števec (PC) na naslov rutine za obdelavo 

prekinitve

 Obdelaj prekinitev

 Povrni kontekst nazaj na prekinjeni program
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Inštrukcijski cikel s prekinitvami

 Če prekinitve izklopimo

 Dobimo že poznani inštrukcijski cikel
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Start

Preberi 

naslednjo

inštrukcijo

Izvrši

inštrukcijo

Bralni 

cikel

Izvrševalni

cikel (execute)

Preveri če 

obstaja prekinitev;

obdelaj prekinitev

Konec

Izklopljene prekinitve

Vklopljene

prekinitve

Prekinitveni

cikel (interrupt)



Prenos nadzora s prekinitvijo

 Proces zaspi na točki i

 In se ponovno prebudi na točki i + 1

 Ne ve, da se je vmes karkoli zgodilo 
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Več prekinitev

 Pristop 1: Izklop prekinitev

 Procesor bo ignoriral vse nadaljnje prekinitve in obdelal prvo

 Ostale prekinitve počakajo

 Obdelane naknadno

 Po vrstnem redu, v katerem so se pojavile

 Pristop 2: Uvedba prioritet

 Prekinitve z višjo prioriteto lahko prekinejo prekinitve z nižjo 

prioriteto

 Ko je prekinitev z višjo prioriteto zaključena, se procesor vrne na 

obdelavo prejšnje prekinitve
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Primer z več prekinitvami

 Zaporedno

 Med obdelavo prekinitve X izključimo nadaljnje prekinitve

 Prekinitev Y mora počakati, da se izvajanje prekinitve X zaključi
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Primer z več prekinitvami

 Gnezdeno

 Prekinitev z višjo prioriteto (Y) prekine prekinitev z nižjo prioriteto (X)

 Po koncu se nadaljuje izvajanje prekinitve X
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Kratek pregled nalog OS



Upravljanje s procesi

 Proces je program v izvajanju

 Da to postane, se mora program najprej zagnati

 Za to poskrbi nalagalnik (loader)

 Potrebuje sistemske vire, da opravi neko opravilo

 Procesor, pomnilnik, vhodno-izhodne naprave, dostop do datotek

 Ko se proces zaključi, se morajo viri sprostiti

 Če se viri ne sprostijo, dobimo "zombi" proces

 En procesor lahko izvaja samo en proces naenkrat

 Operacijski sistem naredi iluzijo več procesorjev

 Operacijski sistem skrbi, da pomembnejši procesi dobijo 
več virov

 Kritični in sistemski procesi imajo višjo prioriteto
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Upravljanje s pomnilnikom

 Preden se program izvede, mora biti v pomnilniku

 Tudi podatki, na katerih program dela, morajo biti v 

pomnilniku

 Operacijski sistem se odloči kaj bo v pomnilniku in kdaj

 Da bo računalnik deloval čim hitreje

 Aktivnosti upravljanja s pomnilnikom

 Beleženje tega, kateri deli pomnilnika so zasedeni, in kdo jih zaseda

 Odločanje o tem kateri procesi in kateri podatki naj bodo v 

pomnilniku

 In kateri tega ne potrebujejo več

 Npr.: ali pomanjšan spletni brskalnik potrebuje, da je v pomnilniku?

 Alociranje in dealociranje pomnilnika
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Upravljanje z datotečnimi sistemi

 Operacijski sistem zagotavlja enoten pogled na sisteme za 
shranjevanje podatkov

 Zagotovi abstrakcijo hrambe podatkov  datoteka

 Skrbi, da skrije vse detajle o napravah

 Različne hitrosti dostopa

 Različne kapacitete

 Različne metode dostopa: naključni ali sekvenčni

 Upravljanje praznega prostora

 Upravljanje z datotečnim sistemom

 Datoteke so organizirane v imenike (direktoriji, mape)

 Skrbi za kontrolo dostopa (kateri uporabnik ima pravico dostopati do 
katere datoteke)

 Naloge OS vključujejo

 Ustvarjanje in brisanje datotek in imenikov

 Manipuliranje datotek in imenikov (kopiranje, premikanje)

 Preslikava (mapiranje) datotečnih sistemov na druge datotečne sisteme
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Delo z vhodno-izhodnimi napravami

 OS mora skriti vse posebnosti vhodno-izhodnih naprav

 Vhodno-izhodni podsistem je zadolžen za 

 Upravljanje dostopa do naprav

 Komunikacijo z napravami

 Shranjevanje podatkov med prenosom

 Shranjevanje podatkov v hitrejšem pomnilniku zaradi večje hitrosti

 Razporejanje dostopa do naprav

 Npr. upravljanje čakalne vrst za tiskalnik

 Zagotavljanje enotnega vmesnika za različne V/I naprave

 Npr. miška, ne glede na število gumbov



Zagotavljanje varnosti



Kernel mode in user mode (dual mode)

 Omejiti želimo, kaj lahko posamezen program naredi

 Zakaj?

 Ker ne želimo, da ima možnost sesuti cel računalnik

 Ne želimo, da gonilnik za skener po pomoti zapiše sliko čez 

spominski prostor od MS Worda in uniči naše delo

 Ali da katerikoli program prepiše celoten pomnilnik in izbriše OS

 Kaj bi se zgodilo če bi vsak virus od prvega trenutka imel popolno 

oblast nad računalnikom?

 Kako: potrebujemo vsaj 2 ločena načina delovanja

 način za "goste", kjer lahko program naredi samo omejeno škodo

 Priviligiran način, kjer lahko  program naredi karkoli

 Z veliko močjo pride tudi velika odgovornost

 Ko izvolimo predsednika, mu zaupamo, da bo ravnal v našem 

interesu
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Načini morajo biti podprti v HW

 Zakaj

 En CPU lahko izvaja samo eno inštrukcijo naenkrat

 Če bi imel program, ki se trenutno izvaja, možnost spremeniti vse 

registre, bi spremenil tudi svoj način delovanja

 Nihče ne sme imeti možnosti, da določi samega sebe za predsednika

 Strojna oprema tipično podpira

4 načine delovanja

 Ring 0

 Ring 1

 Ring 2

 Ring 3

 Večina OS uporablja samo 

 Ring 0 = kernel mode

 Ring 3 = user mode

 Ring -1
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User mode problem

111

 Primer iz MS Windows



Kernel mode problem

 Primer iz MS Windows
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Kam sodijo gonilniki?

 V user mode?

 Da ne morejo narediti škode

 Ali v kernel mode?

 Zaradi večjih performanc

 Odvisno od situacije

 Danes je večina gonilnikov v user mode

 Kernel mode rezerviran samo za najzahtevnejše gonilnike (npr. 

grafična kartica)
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Sistemski klici

 Kako lahko nepriviligiran program sploh karkoli naredi?

 "Rojen brez vseh pravic"

 Potrebuje podatke iz datoteke, vendar se ne sme dotikati diska 

(ker mu ne zaupamo)

 Zaprosi vlado za pravico

 "izpolni obrazec" za dostop do diska

 Uradniki preverijo, če je do tega res upravičen

 Če ne najdejo težav, mu prinesejo podatke

 To je sistemski klic

 Sistemski klic se izvrši preko API vmesnika, ki ga definira 

OS

 Primer: read() za branje datoteke

 Analogno "izpolnjevanju obrazca"
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Prehajanje med kernel in user mode

 Proces naredi sistemski klic

 Sistemski klic najprej spremeni "mode bit"

 In se naprej izvaja v priviligiranem načinu

 Operacijski sistem

 Pri vsakem klicu preveri, če proces želi narediti kaj nedovoljenega
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Sistemski klic
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Cena sistemskih klicev

 Prehajanje med obema načinoma je drago

 En prehod med 1000 in 1500 inštrukcijskih ciklov na večini 

računalnikov

 Ukaz time na linuxu

 time mojprogram

 real 1m47.363s  čas glede na uro

user 2m41.318s  čas aplikacije (več jeder  daljši čas)

sys 0m4.013s  čas sistema v kernel mode

 Windows Task Manager:
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Primer sistemskih klicev

 Linux oz. POSIX: ~100 različnih klicev
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Primer sistemskih klicev

 Nekaj najpogostejših
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Primer: Windows

 Vmesnik Win32 API

 Nekaj 1000 različnih klicev

 Vključujejo delo z GUI
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Monolitno jedro in mikrojedro
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Monolitno 

jedro

gonilniki

Datotečni

sistem

Delo z 
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Windows,
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Monolitno jedro in mikrojedro

 Prednost monolitnega jedra

 Hitrost

 Prednosti mikrojedra

 Večja varnost (gonilnik ne more sesuti računalnika)

 Preprostost  Večja zanesljivost

 Zakaj imajo računalniki gumb "reset"

 avto pa ne?

 Industrijsko povprečje: 10 hroščev / 1000 vrstic kode

 Če ima jedro 5.000.000 vrstic

 to pomeni 50.000 hroščev

 Če ima jedro 50.000 vrstic

 500 hroščev

 Debata Torvalds-Tanenbaum

 Avtor Linuxa vs. Avtor MINIX-a
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Torvalds – Tanenbaum

 Mailing list flame war (1992)

 http://oreilly.com/catalog/opensources/

book/appa.html
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http://oreilly.com/catalog/opensources/book/appa.html


Hibridno jedro

 MS Windows (NT, 20xx)

 "makro jedro"

 Združuje lastnosti

obeh tipov

 V kernel mode teče

mikrojedro in določeni

gonilniki / podsistemi
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Nekaj primerov OS

 Več komercialnih ali brezplačnih možnosti

 Windows 

 Mac OS X

 Linux

 Solaris

 FreeBSD

 VxWorks

 Real-time OS; uporaba za časovno kritične aplikacije

 Mars rover Curiosity teče na VxWorks
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Poglavje 3

PROCESI IN

RAZVRŠČANJE



Procesi



Kaj je proces

 Proces je osnovna enota dela v računalniku

 Program v izvajanju

 Lahko si predstavljamo, da ima vsak proces svoj virtualen 

procesor
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Nalaganje programa

 Nalagalnik

 Del operacijskega sistema, ki naloži program v pomnilnik

 In ga pripravi na izvajanje

 Nalagalnik je vedno prisoten v pomnilniku

 Naloge nalagalnika

 Preverjanje (pravice, ali je na voljo dovolj pomnilnika)

 Skopira program v pomnilnik (absolutno, ali z relokacijo)

 Naloži argumente programa na sklad

 Inicializira registre

 Skoči na začetno točko programa: _start (nastavi register “PC”)

 Vsak program ima notranjo organizacijo

 Na različnih OS različna

 Recept v slovenščini vs. v kitajščini
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Struktura programa

 Odvisna od OS

 Unix/Linux: ELF

 Executable and linkable

format

 Windows: MZ

 Mark Zbikowski, razvijalec MS-DOS-a
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Struktura programa

 ELF in MZ

 Vsebujeta informacije o relokaciji naslovov

 Nalagalnik lahko preštevilči posamezne kose programa 

 Ter jih naloži na ločene lokacije v pomnilniku

 COM

 Prvoten MS-DOS format

 Absolutno nalaganje

 Ni informacij o preštevilčenju

 Program se neposredno skopira v pomnilnik

 Možnost zelo kratkih programov

 http://myownfortune.wordpress.com/2014/06/15/cover-letter/
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Drugi načini nalaganja (skripte)

 Pogosto bi radi izvorno kodo pognali tako, da se pošlje 

skozi interpreter

 Dva načina

 Asociacija na osnovi končnice (Windows)

 Magic number ali shebang (Linux/Unix)

 Asociacija (Windows)

 Končnico datoteke asociiramo  z interpreterjem

 Npr: *.py  c:\python27\python.exe

 Magic number (Linux)

 binfmt_misc

 Podpora jedra, da prepozna poljuben format izvršljive datoteke

 Npr. *.pyc (prevedena Python koda, ki sama po sebi ni izvršljiva)

 binfmt_misc register

 :name:type:offset:magic:mask:interpreter:

 Primer: :DOSWin:M::MZ::/usr/bin/wine:
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Drugi načini nalaganja (skripte)

 Shebang (Linux/Unix)

 #!/bin/bash

 Za znakoma #! povemo pot do interpreterja

 #!/usr/bin/python

 #!/bin/bash

 Kako poiščemo kje je interpreter

 Unix ukaz which
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Proces v pomnilniku

 Vsi procesi so v pomnilniku 

organizirani na podoben način

 Rezerviran prostor

 Program (text)

 Podatki programa (data oz. statične 

spremenljivke)

 Kopica (heap) za dinamične 

spremenljivke med izvajanjem

 Sklad (stack)
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Sklad

 Sklad

 Splošno: organizacija hrambe podatkov, kjer imamo samo 2 operaciji

 Potisni oz. Push: daj na sklad

 Odvzemi oz. Pop: vzemi s sklada

 (podobno kot omejen array)

 LIFO = Last-in First-out

 Sklad uporablja kazalec, ki pove kje je zadnji element
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Sklad

 Maksimalna velikost sklada je določena ob zagonu

 Posameznega procesa

 Ali niti, ki jo upravlja OS

 Uporablja se za hrambo podatkov pri klicu funkcij

 Parametri funkcije

 Naslov, na katerem naj se nadaljuje izvajanje po zaključku funkcije

 Vse lokalne spremenljivke funkcije 

 Vse kar je shranjeno na skladu, ima omejeno trajanje

 Podatki so shranjeni samo dokler traja izvajanje funkcije

 Stack overflow

 Če stack zapolnimo, ne moremo več klicati novih funkcij

 Primer: pregloboka rekurzija

137



Primer uporabe sklada

 function main() {
int x = 10;
x++;
A(x);
print(x)

}

 function A( int y ) {
B( y * 2 );
return;

}

 function B( int z ) {
print(z);
return;

}
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Pomnilnik procesa

Main()

A()

B()

Data

Heap

x=10

main

x++

A()

B()

x=11

y=11

z=22



Več o pomnilniku

 Kopica (heap)

 Podatki, ki jih proces ustvarja med izvajanjem

 Shranjeni v rezerviranem kosu pomnilnika

 Do podatkov dostopamo preko kazalcev

 Kazalec kaže na pomnilniško lokacijo

 Kopico si lahko predstavljamo kot predmete razporejene na mizi

 Vsak je dosegljiv, ker že poznamo njegov naslov

 Podatki v kopici so dinamično alocirani

 Ostanejo prisotni, dokler jih ne dealociramo

 alociranje z malloc()

 sproščanje s free()
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Osebna izkaznica procesa

 Deskriptor procesa je še več kot to

 Vsebuje tudi podatke o trenutnem stanju
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Google Chrome

PID 123

Prioriteta: 20

Rojen: 1.10.2014



Deskriptor procesa

 Informacije, ki jih mora imeti vsak proces

 Imenovane tudi "kontrolni blok opravila"

 Vsebuje informacije

 Stanje procesa – v izvajanju, čakajoč, ipd.

 Programski števec

 lokacija naslednje inštrukcije

 CPU registri

 vsebina vseh procesorskih registrov

 Informacije za razvrščanje

 prioritete, kazalci na čakalne vrste

 Informacije za upravljanje s pomnilnikom

 pomnilnik, ki je procesu dodeljen

 Informacije za spremljanje porabe

 porabljen CPU, skupen čas izvajanja

 Informacije o V/I napravah

 naprave, ki jih proces uporablja, 

seznam odprtih datotek
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Fizični in logični registri

 Vsak proces ima svoj logičen programski števec (PC)

 Ko se program izvaja, njegov logični PC naložimo v fizični PC 

procesorja
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1 Inštrukcija A

2 Inštrukcija B

3 Inštrukcija C

4 Inštrukcija D

5 Inštrukcija E

6 Inštrukcija F

1 Inštrukcija A

2 Inštrukcija B

3 Inštrukcija C

4 Inštrukcija D

5 Inštrukcija E

6 Inštrukcija F

2Programski števec



Prioritete

 Procesi imajo lahko različne prioritete

 Zakaj potrebujemo prioritete

 Nekateri procesi so pomembnejši

 Za uporabnika

 Za samo delovanje sistema

 Kako postavimo prioritete

 Najvišjo damo sami sebi

 Operacijski sistem (jedro)

 Razvrščevalnik (scheduler)

 Če ta ne teče, se ne moremo več odločati o prioritetah
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Prioritete v Linuxu

 Linux

 Dva tipa prioritet

 Real-time prioritete: od 0 do 99

 Normalne prioritete za uporabniške programe: od 100 do 139

 Nice value od -20 (najvišja) do 19 (najnižja)
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Primer: prioritete v MS Windows

 Prioritetna lestvica z 32 stopnjami

 Real-time prioritete od 16-31

 Spremenljive prioritete 1-15

 Prioriteta 0 je rezervirana za upravljanje s pomnilnikom

 Win32 API omogoča nastavitev naslednjih razredov 

 IDLE_PRIORITY_CLASS

 BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS

 NORMAL_PRIORITY_CLASS

 ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS

 HIGH_PRIORITY_CLASS

 REALTIME_PRIORITY_CLASS

 Znotraj razreda ima vsak proces 7 relativnih 

možnosti

 Oba podatka skupaj sestavita prioriteto
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• TIME_CRITICAL 

• HIGHEST

• ABOVE_NORMAL

• NORMAL

• BELOW_NORMAL

• LOWEST

• IDLE



Prioritete v MS Windows

 Oba razreda se sestavita v skupno prioriteto

 1-32
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Kako lahko spremenimo prioriteto?

 MS Windows

 Task manager

 Linux

 Ukaz renice

 renice –n 19 –p PID

 Spremeni samo 

prioriteto v 

normalnem načinu
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Stanja procesa

 Proces teče

 Proces ne teče

 Zakaj ne teče?

 Ker še ni pognan?

 Ker čaka na zunanjo akcijo

 Npr. da se odzove disk

 Ker ni dovolj CPU

 In trenutno teče drug proces
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Teče

Ne teče



Stanja procesa

 Dve popolnoma različni stanji 

 Proces čaka

 na neko zunanjo napravo, npr. disk

 Na prost CPU

 Definiramo ločeni stanji

 Blokiran (blocked)

 Čaka na odziv zunanje naprave

 Pripravljen (ready)

 Čaka samo še na CPU
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Teče

(running)

Pripravljen

(ready)

Blokiran

(blocked)



Stanja procesa in prehajanje med njimi

 Skupaj 5 stanj

 new:  pravkar ustvarjen proces

 running:  proces, ki se izvaja

 waiting:  proces čaka, da se zgodi nek dogodek

 ready:  proces je pripravljen na izvajanje in samo še čaka na CPU

 terminated:  proces je končal z izvajanjem
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Ustvarjanje novih procesov

 Ustvarjanje procesa je priviligirana akcija

 Potrebuje branje iz diska, pisanje po pomnilniku in registrih

 Potreben sistemski klic

 Unix/Linux

 fork

 execve  tu se skriva nalagalnik
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Linux fork

 Edini način kako proces ustvari nov proces

 Linux, Unix, BSD, Solaris, Mac OS X (POSIX sistemi)

 Ko proces pokliče fork

 Ga operacijski sistem klonira

 Dobi svoj naslovni prostor

 Svojo kopijo vseh logičnih registrov

 In svoj PID

 Ne moreta obstajati 2 procesa z enakim PID

 Kaj se zgodi potem?
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proces

starš otrok

Identični kopiji



Posledica kloniranja

 Sedaj imamo 2 procesa, ki mislita,

da sta original

 Nadaljujeta izvajanje istega programa

 In si konkurirata?

 Kako se ločita?
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Jaz sem original,

ti si kopija

Jaz sem original,

ti si kopija



Fork se je izvedel samo v enem
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Ukaz

Ukaz

Ukaz

Ukaz

int pid = fork()

Ukaz

Ukaz

Ukaz

Ukaz

int pid = fork()

Kloniranje

//pid = 33 //pid = 0

OS

Njega sem forkal,

njemu bom vrnil pid

Proces (pid = 22) Proces (pid = 33)

If (pid == 0) exec If (pid == 0) exec

Ukazi … Ukazi…



Primer Linux programa
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Linux: 2. korak

 Če ne želimo, da je novi proces klon

 Moramo njegov program zamenjati

 Sistemski klic execve

 Več variant ukaza, glede na to kako sprejema parametre (argumente)

 execv, execve, execvp, execvpe, execl, execle, execlp, execlpe

 Exec ne spemeni PID

 Spremeni pa vse ostalo

 Naloži novo strojno kodo

 Nove podatke

 Inicializira nov sklad (stack) in novo kopico (heap)
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Primer: Windows

 V Windows OS je vse drugače

 En sam sistemski klic: CreateProcess naredi 

delo obeh operacij

 Tudi CreateProcess uporabi nalagalnik
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Končanje procesa

 Ko se proces uspešno zaključi

 Pokliče sistemski klic exit() oz ExitProcess()

 Večina procesov se zaključi uspešno in sama preda kontrolo OS

 Ko se proces neuspešno zaključi sam od sebe

 Ugotovi, da je prišlo do napake

 Pokliče sistemski klic exit() oz ExitProcess()

 V obeh primerih: OS pospravi za procesom

 Sprosti zasedeni pomnilnik

 Odstrani proces iz seznama procesov
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Končanje procesa

 Kako proces ubijemo

 Poskusimo zlepa

 Pošljemo mu ukaz: prosim končaj in pospravi

 Če se proces odzove, bo končal delo in poklical exit()

 Če ne gre, poskusimo zgrda

 Povemo operacijskemu sistemu

 Operacijski sistem posreduje in ga konča

 ”Ukaz" je signal

 Primer za Linux   kill -9 PID
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Primer Linux signalov
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Zombi

 Proces ki je že končan

 vendar ima še vedno vnos

v tabeli procesov

 Primer 

 Program ustvari proces 

in gre spat

 Otrok izpiše besedilo in 

se konča

 Starš še vedno drži 

referenco na pid

 Zato da lahko kadarkoli

 preveri stanje otroka
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Preklop med 2 procesoma

 "Context switch"

 Vse podatke o tekočem procesu shranimo

 Naložimo podatke o novem procesu, ki ga prebujamo

 Predamo kontrolo prebujenemu procesu
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CPU

Process p1 Process p2

p1 p2



Preklapljanje nekaj stane

 Menjavanje konteksta pomeni veliko dodatnih inštrukcij

 Če je prepogosto, se neto uporaben čas zmanjša 

 Isti problem z menjavanjem človeških opravil
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Preklop med 2 procesoma
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Drevo procesov

 Kdo ustvari nov proces

 Uporabnik

 Toda kako

 Naroči nekemu obstoječemu procesu, da ustvari nov proces

 Vsak proces ima "prednika"

 Hierarhija

 Zagon računalnika

 Računalnik se zažene v bootstraping postopku

 Primer za Linux

 kontrolo dobi proces init (oz. po novem systemd)

 Init is the father of all processes. Its primary role is to create processes from 

a script stored in the file /etc/inittab. This file usually has entries which cause 

init to spawn gettys on each line that users can log in. It also 

controls autonomous processes required by any particular system. A run 

level is a software configuration of the system which allows only a selected 

group of processes to exist. The processes spawned by init for each of these 

run levels are defined in the /etc/inittab file.
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Drevo procesov

 Hierarhija procesov v Linuxu

 Windowsi ne spoštujejo hierarhije

 Starš pozna samo referenco otroka (handle)

 Vendar jo lahko preda drugemu procesu
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init

pid = 1

sshd

pid = 3028

login

pid = 8415
kthreadd

pid = 2

sshd

pid = 3610

pdflush

pid = 200

khelper

pid = 6

tcsch

pid = 4005
emacs

pid = 9204

bash

pid = 8416

ps

pid = 9298

Oče vseh procesov



Hierarhija v Linuxu

 Orodje pstree

 Izris drevesa

 Orodje ps

 Vidimo, da je init

PID == 1
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Koliko procesov teče

 Linux:

 ps

 ps –ef

 ps aux

 top, htop
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Koliko procesov teče

 Windows

 Task manager
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Maksimalno število procesov

 Kaj omejuje število procesov

 Potreben CPU?

 Ne zares

 proces je lahko neaktiven in ne troši CPU

 Pomnilnik, potreben za delovanje procesa?

 Ne zares

 proces lahko spi, zato njegov pomnilnik shranimo na disk (swapping)

 Pomnilnik, potreben za deskriptorje procesov

 Maksimalen PID

 Linux: cat /proc/sys/kernel/pid_max

 Nastavljivo (vendar ne več kot 4194303)

 V primeru na sliki ne moremo imeti več kot

32768 procesov

 PID == 32768 == 2^15

 Preverite na svojem Linuxu
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Fork bomb

 Kako v čim krajšem času narediti čim več procesov

 Varnostni problem

 Vsak proces naredi fork

 Koliko forkov potrebujemo, da zmanjka pid-ov

 Predpostavite max 32768 = 2^15 procesov

 Koliko procesov naredi naslednji program

 int main (void){

fork();

fork();

fork();

fork();

fork();

sleep(100);

return 0;

}

171



Kaj pa, če potrebujemo več procesov

 Uporabimo niti

 "lightweight" procesi

 Uporabimo programski jezik, ki naredi svojo (hitrejšo) 

abstrakcijo procesov

 Erlang

 Erlang procesi so učinkovitejši

 Z njimi upravlja Erlang virtual machine

 Med procesi preklaplja brez sistemskih klicev in režije OS

 Erlang concurrency is fast and scalable. Its processes are lightweight in 

that the Erlang virtual machine does not create an OS thread for every 

created process. They are created, scheduled, and handled in the VM, 

independent of underlying operating system. As a result, process creation 

time is of the order of microseconds and independent of the number of 

concurrently existing processes. Compare this with Java and C#, where for 

every process an underlying OS thread is created: you will get some very 

competitive comparisons, with Erlang greatly outperforming both 

languages.
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Niti



Kaj je nit

 Nit je proces, ki nima svojega spominskega prostora

 "Mini proces"

 Vsaka nit še vedno potrebuje

 svoj programski števec, sklad, registre, stanje

 Zakaj potrebujemo še eno enoto, če že imamo proces

 Niti omogočajo enemu procesu, da počne več stvari

 Npr. MS Word: sprejema pritiske tipk, oblikuje strani, pregleduje 

črkovanje

 Niti je hitreje ustvariti in uničiti

 Cca 100x hitreje kot procese

 Uporabno tam, kjer moramo hitro ustvariti nove "delavce" (npr. strežnik)

 Med njimi lahko hitreje preklapljamo kot med procesi

 Ker je potrebno zamenjati manj konteksta

 Vse niti si delijo spominski prostor istega procesa

 Lažja komunikacija

174



Eno in večnitni procesi
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Zaščita niti

 Niti si delijo isti pomnilniški prostor

 Nit lahko bere in piše po pomnilniškem prostoru drugih niti

 Proces ne more pisati po prostoru drugih procesov

 Za to poskrbi OS

 Nujna uporaba sistemskih klicev

 Niti nimajo stroška sistemskih klicev

 To načeloma ni problem

 Vse niti so del istega procesa in imajo skupen cilj

 Ne tekmujejo temveč sodelujejo

 Družina vs. sosedi
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Primer niti

 Spletni strežnik

 Prejme novo zahtevo

 Ugotovi, da ni prostega strežnika

 Zažene novo nit, ki postreže zahtevo
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Kdo upravlja z nitmi

 Proces sam

 Operacijski sistem
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Z nitmi upravlja proces

 Včasih je bilo to običajno

 OS ni poznal niti

 V tem primeru OS vidi samo en proces

 Proces sam beleži vse podatke o nitih

 Prednosti

 Veliko hitrejše delovanje kot s sistemskimi klici

 Proces lahko sam določi katera je pomembna in katera ne 

(razvrščanje)

 Težave

 Če ena nit sproži sistemski klic, ki bo blokiral celoten proces, se 

bodo ustavile vse niti

 Nit mora sama predajati CPU, sicer ne more teči nobena druga nit

 Največja težava: za vse to mora poskrbeti razvijalec

 Ki bi rad uporabil niti ravno zato, da mu tega ne bi bilo treba početi
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Z nitmi upravlja OS

 Operacijski sistem (npr. Linux)

 Sistemski klici za delo z nitmi

 POSIX threads oz. pthreads

 Prednosti

 OS poskrbi za vse

 Če ena nit blokira, lahko dodeli procesor drugi niti istega procesa

 Težave

 Kaj se zgodi, če se proces z več nitmi forka? 

 Katera nit naj dobi signal (npr SIGTERM)
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Vzporednost



Vzporednost

 Procesi se izvajajo vzporedno

 Če imamo en procesor (oz. jedro)

 Iluzija vzporednosti

 Hitro preklapljanje

 Context Switch

 Na več procesorjih/jedrih: prava vzporednost

 Več procesov dejansko teče vzporedno

 Tudi na več računalnikih

 Procesi tečejo vzporedno
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Vzporedni procesi z več nitmi
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Izvajalni graf procesa

 Način za opis vrstnega reda izvajanja

 Kaj se lahko izvede vzporedno

 Nekateri postopki so paralelizabilni, drugi ne

 Konstrukta P(x,y) in S(x,y)

 Paralelno in serijsko izvajanje
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Izvajalni graf procesa

 Vgnezdeni izvajalni grafi

 Gnezdenje vzporednih in

zaporednih izvajanj
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Točka sinhronizacije

 Točka, kjer moramo počakati,

da vsi dohodni procesi / niti zaključijo

 Nadaljujemo lahko šele, 

ko imamo rezultate vseh procesov
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Izvajalni graf procesa

 X = ( a + b ) * ( c + d ) – ( e / f )
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Izvajalni graf

 X = ( a + b ) * ( c + d ) – ( e / f )
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S
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Izvajalni graf procesa

 Splošni izvajalni graf

 Je lahko tudi nevgnezden

 Nevgnezden graf

 Ne moremo ga sestaviti kot kombinacijo

vzporednih in zaporednih izvajanj

 Opis s P() in S() ni mogoč

 Potrebujemo drugačen način opisa

oz. nadzora procesov / niti

 Konstrukti fork, join, quit

189

S

p1

p4

p6

E

p7

p8

p3

p2

p5



Konstrukti fork, join, quit

 FORK(x)

 Ustvari nov proces/nit, ki se začne izvajati 

na določeni labeli x

 JOIN (t, y)

 Mora biti atomarna (nedeljiva) funkcija

 Function JOIN(t, y){

t = t – 1;

if (t == 0) { 

go to y;  

}

}

 QUIT()

 Končaj proces / nit

 Fork, join in quit so matematičen pripomoček

 Linux procesi: fork, waitpid

 Linux niti: pthread_create, pthread_join
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Primer

 p1; fork L2 ; fork L5 ; fork L7  ; quit;

 L2: p2; fork L3 ; fork L4 ; quit;

 L3: p3; join B ,  L8; quit;

 L4: p4; join A  ,  L6; quit;

 L5: p5; join A , L6 ; quit;

 L6: p6; join B, L 8; quit;

 L7: p7; join B,  L8; quit;

 L8: p8; quit;

 Potrebujemo začetne vrednosti A in B

 Koliko procesov se združi v točki

 A = 2;

 B = 3;
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Amdahlov zakon

 Kakšno pohitritev lahko dosežemo s paralelizacijo

 odvisno od tega kakšen del izvajanja je vzporeden

 primer: kakšno pohitritev dosežemo, če naslednjema opraviloma 

dodelimo 3 procesorje
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Amdahlov zakon

 Splošen zapis

 % Serijsko 

 delež zaporednega 

izvajanja

 % Paralelno

 delež vzporednega 

izvajanja

 Faktor pohitritve

 npr. 10 če uporabimo 

10 jeder
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Razvrščanje procesov



Zakaj razvrščanje?

 Povečevanje učinkovitosti

 Večja izraba CPU

 Običajen proces

 Potrebuje podatke

 Branje vhodno/izhodnih naprav

 Čakanje na odziv V/I naprave

 Vmes ne more obdelovati podatkov,

ker jih še ni

 Potem podatke obdela

 CPU burst

 In jih shrani

 Da rezultati dela niso izgubljeni

 Ponovno čakanje na odziv V/I naprav

 Ko proces čaka na V/I naprave

 Običajno ne more izrabljati CPU
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Razvrščanje

 V povprečju so izbruhi CPU porabe kratki, V/I čakanja pa 

dolga

 Razvrščevalnik (scheduler) v času V/I čakanja enega 

procesa procesor nameni tistim, ki ga lahko uporabijo

 V istem trenutku, ko proces A čaka na V/I napravo

 So številni drugi procesi pripravljeni na delo 
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Izraba CPU pri več procesih

 Če proces čaka na I/O z verjetnostjo x

 Potem bo N procesov hkrati čakalo na I/O z verjetnostjo x^N

 Toliko bo neizrabljenega CPU
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Hkratnost in paralelizem

 Hkratno (concurrent) izvajanje na enem jedru

 Vzporedno (parallel) izvajanje na več jedrih
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Razvrščanje procesov

 Scheduling

 Kdo dobi več CPU

 Kaj je definicija poštenosti?

 Težko definirati

 Več možnosti

 Kdor prej pride, prej melje

 Vsak dobi enakovredno časovno rezino

 Procesor dobi kdor je najpomembnejši

 Vsaka možnost ima prednosti in slabosti
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Preemption in nonpreemption

 angl. Preempt = pridobiti s predkupno pravico, prehiteti

 Non-preemptive razvrščanje

 Opravil ne prekinjamo

 Ko opravilo teče, bo steklo do konca

 Preemptive razvrščevalniki

 Opravila lahko prekinemo

 Če pride nekdo z višjo prioriteto, ga postrežemo takoj

200

Opravilo 1

Opravilo 2

Opravilo 1

Opravilo 2

Opravilo 1



FIFO

 First-in, First-out

 Kdor prej pride, prej melje

 Osnovna čakalna vrsta

 Prednosti

 Ni pogostega preklapljanja med procesi

 Preklop se zgodi samo, ko se nek proces zaključi

 Vsak proces dobi svojo priložnost

 "Enkrat že"

 Težave

 Ne upoštevamo prioritet

 Lahko pozabimo na lovljenje rokov
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Najmanjši preostali čas ima prednost

 Shortest job first

 Potrebno oceniti koliko proces še potrebuje

 Prednosti

 Zagotavlja največje število uspešnih opravil

 Težave

 Potrebujemo jasnovidnost!

 Algoritmi za predikcijo trajanja

 Za dolga opravila je čakalna doba dolga 

 Če med izvajanjem opravila pride krajše opravilo, 

se prvotno opravilo razbije na dva  višja režija

 Težava z lovljenjem rokov

 Možnost stradanja

 Če kratkih opravil nikoli ne zmanjka, dolga nikoli ne pridejo na vrsto
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Krožno dodeljevanje

 Round-robin

 Vsak proces dobi določen interval

 Razvrščevalnik nadaljuje z naslednjim procesom, v krogu

 Prednosti

 Stradanje ni možno, ker vsak proces dobi enako časovno rezino 

 Težave

 Če je interval kratek, so režijski stroški visoki
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Preemptive prioritetno razvrščanje

 Vedno poženi proces z najvišjo prioriteto

 ki je v stanju ready

 Če je več procesov z enako visoko prioriteto

 Kroži med njimi (Round robin)

 Ali je to pošteno?

 Kdo bo na spodnji sliki dobil ves CPU?
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Razporejanje obremenitve in afiniteta

 V primeru uporabe več procesorjev/jeder

 Lahko procese razporejamo tudi med procesorji

 Posamezen proces lahko tudi omejimo 

 na samo en procesor / jedro

 Afiniteta == naklonjenost; proces si želi ostati tam kjer je

 V večini primerov želimo, da so vsi procesorji/jedra enako 

obremenjeni

 Load balancing oz. razporejanje obremenitve

 Razvrščevalnik poskuša procese razporediti z upoštevanjem 

obremenitve vseh jeder

 "Push" migracija – razvrščevalnik preverja obremenitve 

posameznega procesorja; če je kateri preveč zaseden, potisne proces 

na drugega, ki je zaseden manj

 "Pull" migracija – če enemu od procesorjev zmanjka opravil, 

razvrščevalnik nanj potegne čakajoča opravila z zaposlenega 

procesorja
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Razvrščanje v Windows

 Windows uporabljajo prioritetno preemptive razvrščanje

 Nit z najvišjo prioriteto je zagnana naslednja

 Razvrščevalnik se imenuje "Dispatcher"

 Nit teče, dokler

 ne blokira

 ne porabi svoje časovne rezine

 Je ne izrine druga, pomembnejša nit

 Če ni na voljo nobene niti v stanju pripravljenosti

 Teče t.i. "idle thread"
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Razvrščanje v Linuxu

 Trenutno uporablja

Completely Fair

Scheduler – CFS 

 Ime ni popolnoma točno

 Razvršča na osnovi 

porabljenega 

procesorskega časa

 Proces, ki je porabil manj

ima prednost
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Razvrščanje v realnem času



Ponovitev: realni čas

 Hard realtime

 Zamujen rok pomeni popolno odpoved sistema

 Rezultat, ki pride prepozno, je neuporaben

 Povsod, kjer je možna fizična škoda ali ogrožanje življenja

 Primer: industrijski robot

 Firm real-time: 

 zamujen rok poslabša kvaliteto

 rezultat ki pride prepozno, je neuporaben

 Primer: avdio dekoder v telefonu

 Podatki, ki so dekodirani prepozno, so neuporabni

 Vendar lahko toleriramo določeno število odpovedi

 Soft realtime

 zamujen rok samo poslabša kvaliteto storitve

 Rezultati so uporabni tudi, če pridejo prepozno
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Osnovno vodilo v real-time sistemih

 Predvidljivost je pomembnejša od učinkovitosti

 Ni nujno da izkorišča celoten CPU

 Pomembno je samo, da se opravila zaključijo v predvidenih rokih

 Real-time sistem ne pomeni visoke hitrosti

 Lovljenje rokov je lahko tudi počasno

 Tipične metrike

 Hard realtime

 Zagotovilo, da je število neuspešno izvedenih opravil (zamujenih rokov ) 

== 0

 Firm realtime

 Zagotovilo, da je % zamujenih rokov < X%

 Soft realtime

 Čim manjša povprečna zamuda
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Opravila v RT sistemih

 Vsako opravilo ima 

 čas prihoda (C)

 Potreben čas izvajanja

 Rok (D)
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Kaj če uporabimo FCFS

 Najprej postrežemo opravilo, ki je prispelo prvo

 Zamudimo rok!
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Zamujen rok



Kaj če uporabimo RR

 Krožimo med opravili

 Zamudimo rok!
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Zamujen rok



RMS: Izhodišča za primer

 Trije procesi

 Vsi so periodični (pogosta zahteva pri realnem času)

 A = 10ms (perioda 30ms)

 B = 15ms (perioda 40 ms)

 C = 5ms (perioda 50ms)
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RMS: Uspešnost razvrščanja

 Osnovni pogoj, da je razvrščanje lahko uspešno

 Poraba CPU vseh procesov skupaj mora biti < 100%

 Ali temu zadoščamo

 A = 10ms (perioda 30ms)

 B = 15ms (perioda 40 ms)

 C = 5ms (perioda 50ms)

 Proces 

 A rabi 10ms / 30ms = 0.333

 B rabi 15 / 40 = 0.375

 C rabi 5 / 50 = 0.1

 Skupaj: 0,808 = 80.8 %  razvrščanje je lahko uspešno
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Razvrščanje glede na periodo (RMS)

 Angl. Rate Monotonic Scheduling

 Procesom dodelimo prioritete skladno s periodo

 Perioda 30ms  proces se izvede 33x/s  prioriteta 33

 Perioda 40ms  proces se izvede 25x/s  prioriteta 25

 Razvrščevalnik vedno požene proces z najvišjo prioriteto

 Če je potrebno, prekine trenutni proces z nižjo prioriteto
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Razvrščanje glede na periodo (RMS)

 Toda: tega postopka ne moremo uporabiti vedno

 Zahteve

 Noben proces ne sme biti odvisen od drugega procesa

 Proces v vsakem ciklu rabi enako količino CPU

 Samo periodični procesi imajo predpisan rok, neperiodični pa ne

 Dokazano dobro deluje samo, če imamo

 3 procese, ki ne porabijo več kot 78% CPU

 4 procese, ki ne porabijo več kot 75%

 5                      . . . . . . . . .                74%

 100                  . . . . . . . . .                70% 

 Neskončno proc . . . . . .                ln(2) = 69%

 Pri večjih obremenitvah lahko občasno še vedno deluje

 Toda brez garancije
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Primer RMS za 4 procese 
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Najzgodnejši rok najprej (EDF)

 Earliest Deadline First – EDF 

 Boljša alternativa

 Ne zahteva, da so procesi periodični

 Vsak proces mora sporočiti tudi rok

 Razvrščevalnik hrani seznam, urejen po rokih

 Ko se rok bliža, se veča možnost procesa, da dobi CPU

 Analogija

 Prioritetna obravnava potnika, ki mu letalo odleti čez 10 minut

 Spustimo ga naprej pred "Frequent Flyerjem"
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Primerjava RMS in EDF
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Medprocesna komunikacija

Inter-process communication (IPC)



Komunikacijski mehanizmi

 Kako lahko 2 procesa komunicirata med sebojh

 Če tečeta istočasno? In če ne tečeta istočasno?
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Možni načini komunikacije

 Deljen vir

 Branje/pisanje v isto datoteko

 skupni pomnilnik

 Pošiljanje podatkov preko omrežja

 socket

 Pošiljanje signalov

 primer: kill -9

 “Cev” (pipe) ali “poimenovana cev” (named pipe)

 Drugi mehanizmi operacijskega sistema

 Semaforji

 Unix: domain sockets

 Windows: COM, DDE, OLE

 Višjenivojsko pošiljanje sporočil in odd. klicanje procedur

 RPC, RMI, CORBA, SOAP
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Skupna datoteka

 Dva procesa bereta in pišeta v isto datoteko

 Fleksibilno

 Datoteka se lahko nahaja lokalno

 Uporablja jo več procesov na istem računalniku

 Ali na skupnem (mrežnem) disku

 Uporabljajo jo lahko procesi na različnih računalnikih

 Persistentno

 Podatki ostanejo v datoteki tudi ob sesutju računalnika

 Možne težave: disk cache in "sync"
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Skupen pomnilnik

 UNIX / Linux

 Deljeni pomnilnik mapiran kot /dev/shm

 Tudi imenik /tmp običajno mapiran v pomnilnik (RAM disk)

 S tem preslikamo deljeni pomnilnik na datotečni sistem

 Neposredna uporaba

 Uporabimo sistemski klic za alociranje deljenega pomnilnika

 UNIX/Linux: shm_open, shmat, shmctl, shmdt, shmget

 Windows: CreateSharedMemory
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Pošiljanje preko omrežja

 Najpogostejša uporaba TCP/IP socketov

 (angl. socket == vtičnica)

 Kombinacija IP naslova in vrat (angl. port)

 Npr. 127.0.0.1:1234

 En proces se predstavi kot strežnik, drugi kot odjemalec

 Odjemalec se poveže na strežnik

 Unix primer: netcat (nc)

 Strežnik: nc –l 1234

 Listen (-l) == poslušaj na vratih 1234

 Odjemalec: nc 127.0.0.1 1234

 Z netcat enostavno preizkusiti številne protokole, tudi HTTP

 nc google.com 80

GET /
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Signali

 Signali omogočajo omejeno komunikacijo med procesi

 Procesu sporočimo določen ukaz

 Niso pa uporabni za prenos koristnih podatkov

 Primer signalov (UNIX/Linux; podobno na Windows)
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Cevi (pipes)

 Podatke, ki jih ustvari en proces,

preusmerimo na vhod drugega procesa

 cat besedilo.txt |  grep "hello"

 Ukaz cat (concatenate) izpiše besedilo na stdout

 Ukaz grep išče niz v besedilu, in omogoča tudi uporabo

stdin

 cat log.txt | grep "login.php" | grep –V "192\.168" | wc –l

 Preštejemo vse pojavitve login.php,

ki ne vsebujejo niza 192.168 (regex); 

nato preštejemo število vrstic

 Windows: type besedilo.txt | more

 Implementacija (Linux)

 cev je v resnici posebna datoteka 

na posebnem datotečnem 

sistemu pipefs

 Komunikacija je samo

enosmerna
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Poimenovane cevi (named pipes)

 Običajna cev je nepoimenovana, in po uporabi izgine

 Poimenovana cev je trajna

 In preslikana na datotečni sistem

 Linux / UNIX

 mkfifo my_pipe

 Proces 1: echo "Hello" > my_pipe

 Proces 2: cat my_pipe

 Po uporabi lahko cev izbrišemo: rm my_pipe

 ls –la razkrije, da je tip datoteke "p"

 Tudi Windows podpirajo poimenovane cevi

230



UNIX domain sockets

 Konceptualno podobne omrežnim socketom

 Vendar ne uporabljajo TCP/IP

 Uporaba mogoča le lokalno (na istem računalniku)

 Dvosmerna komunikacija

 Za razliko od cevi in poimenovanih cevi

 Uporaba sistemskih klicev

 sendmsg()

 recvmsg()

 Prednost pred omrežnimi socketi

 Varnost

 Ni mogoče povezovanje iz drugih naprav ali

prisluškovanje s tcpdump

 Pogost primer uporabe: podatkovna baza

231



Windows: COM, DDE, OLE

 Različni odjemalec/strežnik mehanizmi, vgrajeni v Windows

 COM = Component Object Model

 Star standard za izmenjavo 

binarnih sporočil

 Osnova tudi za ActiveX

 DDE = Dynamic Data Exchange

 Prvotni standard, cca 1987

 OLE = Object Linking and

Embedding

 Naslednik

 Omogočajo več kot le IPC

 Npr. vgrajevanje (embedding) 

Excel dokumenta v Word
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Višjenivojska izmenjava sporočil

 Vsak programski jezik ali ogrodje lahko uporablja tudi svoje 

abstraktne protokole

 Temeljijo na že opisanih osnovnih načinih: deljenem pomnilniku, 

socketih, domain socketih, ceveh, COM/OLE/DDE, ipd.

 Naredijo abstrakcijo, ki deluje na sistemih, kjer so na voljo različne 

funkcionalnosti

 Temu v splošnem rečemo "oddaljeno klicanje procedur"

 Remote Procedure Call – RPC

 Ali pošiljanje sporočil (message passing)

 Primeri

 SOAP Web Services: uporablja HTTP preko socketa

 JSON RPC: HTTP preko socketa

 Java Remote Method Invocation (RMI)

 CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

 Microsoft .NET remoting
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Možne težave pri komunikaciji

 Hkraten dostop do istega vira

 Pogosto je potreben ekskluziven dostop

 Kako se 2 procesa uskladita, če je lahko vsak kadarkoli prekinjen

 Uskladitev hitrosti

 En proces proizvaja podatke, drugi jih uporablja 

(producer-consumer)

 Kaj če nimata iste hitrosti

 Medsebojno tekmovanje 

 “Race conditions”

 Stradanje (starvation)

 Medsebojno blokiranje

 Procesi, ki se med seboj čakajo

 Deadlock, livelock

 Obrnitev prioritet
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Koncept sistemskega vira

 Vir je vsaka stvar, ki jo proces lahko uporabi, oz. jo 

potrebuje

 Strojna oprema (npr. vhodno/izhodna naprava)

 Datoteka

 Pomnilniški blok

 Določen podatek (vrstica v podatkovni bazi)

 Določeni tipi virov imajo lahko več instanc

 npr. več ločenih datotek: vsak proces lahko uporabi svojo

 Pogosto pa naletimo na vir, ki potrebuje ekskluziven dostop

 Do njega lahko dostopa samo en proces hkrati

 Če ga hočemo dati na voljo drugemu procesu, ga mora prvi proces 

sprostiti

 Takšen tip vira podpirajo vsi operacijski sistemi
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Dva tipa sistemskih virov

 “Preemptive” vir

 Vir, ki ga lahko procesu odvzamemo brez kakršnihkoli negativnih 

posledic

 Primer: pomnilnik

 Vzamemo, in kasneje vrnemo

 “Non-preemptive” vir

 Ne moremo ga enostavno odvzeti, ker s tem povzročimo napako v 

delovanju

 Primer: tiskalnik

 Ko proces prične s tiskanjem, 

mu tiskalnika ne moremo odvzeti, 

brez da bi povzročili 

nesprejemljivo stanje

 Pri takšnih virih se lahko pojavijo

blokade
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Dostopanje do istega vira

 Primer vira, ki potrebuje ekskluziven dostop

 Kaj se zgodi, če vir potrebujeta 2 procesa?
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Dostopanje do istega vira

 Za uravnavanje dostopa procesov

do istega vira potrebujemo

 Način kako sporočiti, da je vir zaseden

 Npr zastavica (flag) oz. postavljen bit

 Znak “zasedeno”

 Protokol, ki ga vsi poznamo in spoštujemo

 Protokol pove kaj pomeni zastavica

 Ter kaj smemo in česa ne smemo narediti

 Če sveti znak “zasedeno”, ne smemo vstopiti

238



Kritična sekcija

 Kritična sekcija je tisti del programa, ki dostopa do vira  z 

ekskluzivnim dostopom

 Problematična (ostali deli programa niso problematični)

 Kritično sekcijo je potrebno “zavarovati”

 Medtem, ko je nek proces v kritični sekciji, in dostopa do vira,

ne sme noben drug proces dostopati do istega vira

 Temu pravimo "medsebojno izključevanje"

(angl. mutual exclusion  mutex)
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Primer dveh procesov

 V praksi za isti vir lahko tekmuje več 10 procesov
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Medsebojno izključevanje

 Medsebojno izključevanje (Mutual Exclusion, Mutex) lahko 

dosežemo na 2 načina:

 Izklop prekinitev

 Ko gre proces v kritično sekcijo, izklopi prekinitve

 To pomeni, da ga ne more nihče prekiniti, dokler ne konča

 Toda: če je proces dolg, potem ne moremo upoštevati niti prekinitve ure, 

da bi dali procesor drugemu procesu

 Če se opravilo ne ustavi samo od sebe, računalnik zmrzne

 Dodatno lahko izklop prekinitev zmoti merjenje časa

 dolga opravila zmotijo sistemsko uro, ki jo premikajo naprej prekinitve 

časovnika

 S čakanjem

 Čakamo, da se vir sprosti

 Da vemo kdaj je vir prost, potrebujemo nek signal (zastavico) in protokol 

za upoštevanje tega signala

 Branje in nastavitev zastavice morata biti nedeljiva

 inštrukcija "test and set”
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Nedeljivost (atomarnost)

 iz grščine: atomos == nedeljiv

 Določene inštrukcije morajo biti nedeljive

 Kaj mora biti nedeljivo na spodnji sliki?
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Nedeljivost

 Srednji korak lahko odmislimo, če “zastavico” 

(npr. rdečo luč) postavimo pred vir
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Nedeljivost

 Takšna inštrukcija je “test and set”

 preveri in nastavi, v enem koraku
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Semafor

 Včasih potrebujemo več kot le zastavico "prosto/zasedeno"

 npr. štetje

 Kdaj spustimo naslednjega

 ko eden zaključi

 Temu je namenjen semafor
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Semafor

 Definicija

 Semafor je celoštevilska spremenljivka

 nad katero lahko naredimo 2 operaciji

 dol() == pomanjšaj za 1

 gor() == povečaj za 1

 Semafor inicializiramo na neko število

 npr. x = 4

 Ker imamo 4 okenca

 Vsakič ko nekdo želi vstopiti

 Če je x == 0, potem čakaj

 Ker je 0 prostih okenc

 Sicer: x = x-1, ter vstopi

 Vsakič ko nekdo izstopi, povečaj x za 1

 x = x + 1

 To bo zbudilo enega od čakajočih procesov, da bo lahko nadaljeval
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Kako si lahko predstavljamo semafor

 Vsako instanco vira predstavimo z žogico

 Če želiš uporabiti vir, potrebuješ žogico

 Če ni prostih žogic, čakaš, da jo nekdo vrne

 Kje se analogija podre

 Atomarnost

 "Poglej in vzemi" mora biti nedeljiva inštrukcija

 Semaforji so pogosto podprti

že v operacijskem sistemu

 OS skrbi za atomarnost dostopa
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Problem proizvajalec-porabnik (1)

 Poseben sinhronizacijski problem je proizvajalec-porabnik

 Producer-consumer

 En proces proizvaja podatke

 S hitrostjo v1

 Drugi proces podatke porablja

 S hitrostjo v2

 Razliko v hitrosti premostimo z izravnalnikom (buffer)

 Najpogosteje krožni izravnalnik
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Problem proizvajalec-porabnik (2)

 Kaj se zgodi, če je izravnalnik poln?

 Proces, ki vpisuje, mora počakati

 Kaj če je izravnalnik prazen?

 Proces, ki bere, mora počakati

 Število elementov v izravnalniku shranimo v spremenljivko

 count = 4; N = 16;

 If ( count == N ) { producer.sleep(); } 

 If ( count == 0 ) { consumer.sleep(); }

 Če oba procesa tečeta hkrati, imamo lahko ponovno

problem z atomarnostjo

 Možna rešitev z uporabo

semaforjev

249

Vpis novih podatkov

Branje podatkov



Problem proizvajalec-porabnik (3)

 Primer rešitve 

s semaforji

 Za nedeljivost

operacij nad

semaforjem 

poskrbi OS

 (najpogosteje

z izklopom 

prekinitev ali 

uporabo 

nedeljive

inštrukcije 

"test and set")
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Blokade in tekmovanja



Blokade in tekmovanja

 Kaj je blokada

 Proces je blokiran, če mora čakati na nek drug proces, na sprostitev 

nekega vira (resource) ali na nek dogodek (event).

 Vrste blokad

 Smrtni objem (deadlock)

 Živi objem (livelock)

 Lakota (starvation)

 Tekmovanja (race conditions)

 Vsak primer, kjer je izhod programa odvisen od 

časovnega zaporedja vhodov

 Tekmovanje determinističnosti (determinacy race)

 Tekmovanje med procesi je tudi vzrok za lakoto
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Smrtni objem (deadlock)

 Smrtni objem nastopi, ko vsak proces v množici P 

čaka na nek drug proces v množici P
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Nastanek smrtnega objema

 Pogoji za nastanek (izpolnjeni morajo biti vsi hkrati)

 a) Medsebojno izključevanje (mutual exclusion)

 Vir ne omogoča hkratne uporabe (npr. tiskalnik)

 Torej ga lahko hkrati uporablja samo en proces

 b)  Zadrži in čakaj (hold and wait)

 Proces lahko pride v stanje, ko en vir pridobi, potem pa čaka na drugega

 (prvega pa nikoli ne sprosti sam od sebe)

 c) Prioritetni odvzem vira ni mogoč (no preemption)

 Prioritetni proces običajno lahko izrine manj pomemben proces

 Pogosto pa ne more sprostiti vira, ki ga ta zaseda

 To pomeni, da lahko proces sprosti vir zgolj prostovoljno

 d) Čakanje je krožno (circular wait)

 Procesi čakajo v krogu drug na drugega
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Reševanje smrtnega objema

 1) Ignoriranje problema

 Delamo se, kot da se ni nič zgodilo

 2) Preprečevanje

 V celoti preprečimo njihovo pojavljanje

 Če nevtraliziramo kateregakoli od 4 pogojev, smo to dosegli

 3) Izogibanje

 Ne dodeli vira, ki ima potencial za povzročitev smrtnega objema

 4) Detekcija že nastalih smrtnih objemov

 Poskusimo detektirati smrtne objeme, ki nastanejo

 In jih razrešiti
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1) Ignoriranje problema

 T.i. "nojev algoritem"

 Vtaknemo glavo v pesek in se delamo, kot da se ni nič zgodilo

 Najbolj preprost in popularen način

(večina OS ne naredi nič)

 Smiselno, če je verjetnost nastanka 

smrtnega objema majhna
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2) Preprečevanje smrtnega objema

 Poskušamo preprečiti kateregakoli od 4 nujnih pogojev

 a) Preprečevanje medsebojnega izključevanja

 Včasih lahko uporabimo spooling

 Primer: samo en proces zadolžimo za tiskanje

 Vsi ostali procesi datoteke za tisk puščajo v posebnem "spooler" imeniku

 Ta opcija pogosto ni mogoča

 b) Preprečevanje zadrževanja in čakanja

 Ali lahko procesom dodelimo vire že pred izvajanjem?

 Težava: proces še ne ve kaj bo potreboval

 Dovolimo procesu, da zahteva vire samo, če nima še nobenega

 Pred vsako novo zahtevo mora sprostiti vse kar ima

 Potem ponovno zahteva vse naenkrat

 Vodi v nizko izrabo virov in možnost stradanja
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2) Preprečevanje smrtnega objema

 c) Omogočanje prioritetnega odvzema

 Neintuitivna možnost

 Proces pričakuje, da pridobljenega vira ne bo kar izgubil 

 Primer: en proces vzame tiskalnik drugemu sredi tiskanja

 Se ne uporablja, razen v specializiranih primerih

 d) Preprečevanje krožnega čakanja

 (najpogostejša metoda)

 Vire oštevilčimo

 Procesu dovolimo, da zahteva samo vir z višjo številko od tistega, 

ki ga že ima

 Če potrebuje nižjo številko, mora sprostiti vse vire in začeti z najnižjo
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3) Izogibanje smrtnemu objemu

 Definiramo varna stanja

 Ki ne morejo voditi v smrtni objem

 In ne-varna stanja

 Ki še ne pomenijo smrtnega objema, 

vendar pa lahko do njega vodijo

 Ne izvajamo dodelitev, ki bi nas

pripeljale iz varnega v ne-varno stanje

 Eden od načinov izogibanja 

smrtnemu objemu je uporaba

grafa dodeljevanja virov
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Graf dodeljevanja virov

 Proces

 Vir z 2 instancama

 Proces Pi zahteva instanco vira Rj

 Instanca Rj je dodeljena procesu Pi

 Torej Pi zadržuje vir Rj
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Primer grafa s smrtnim objemom

 Imejmo procese A, B, C, D, E, F, G in vire R, S, T, U, V, W

 proces A zadržuje vir R in želi še vir S

 Proces B ne zadržuje ničesar, vendar želi vir T

 Proces C ne zadržuje ničesar, vendar želi vir S

 Proces D zadržuje vir U in želi še vira S in T

 Proces E zadržuje vir T in želi še vir V.

 Proces F zadržuje vir W in želi še vir S.

 Proces G zadržuje vir V in želi še vir U.

 Narišite graf in preverite če obstaja smrtni objem

 Smrtni objem najdemo po zanki (krožno čakanje)

 Zanka kaže na smrtni objem samo, če ima vsak vir samo eno 

instanco

 V primeru več instanc ni smrtnega objema
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Primer grafa s smrtnim objemom
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4) Detekcija in razrešitev

 Detekcija

 Uporaba grafa dodeljevanja virov (če ima vsak vir samo 1 instanco)

 Uporaba matričnega algoritma (če ima posamezen vir več instanc)

 Razrešitev

 Končanje procesa v smrtnem objemu

 Če jih je več, ponavljamo, dokler smrtni objem ni razrešen

 Potrebno je upoštevanje prioritet, števila virov, ipd.

 Končanje procesa, ki ni v zanki, vendar zadržuje vir, 

ki je vpleten v zanko

 Omogočimo odvzem določenega vira

 Če je to mogoče

 Povratek v shranjeno stanje (roll-back)

 Za to potrebujemo procese s kontrolnimi točkami

 Nadaljujemo od kontrolne točke naprej, in upamo,

da se naslednjič smrtni objem ne bo pojavil
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Filozofi pri jedi

 Primer za ilustracijo različnih tipov blokad

 Uporaben tudi za preizkušanje rešitev

 Za okroglo mizo sedi 5 filozofov

 Vsak filozof bodisi razmišlja ali jé

 Če razmišlja, ne potrebuje vilic

 Če hoče jesti, potrebuje dvoje vilic

 Filozofi so procesi

 Vilice so viri v souporabi
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Primer smrtnega objema s filozofi

 void philosopher (int i) { //i: kateri filozof
while (TRUE){

think(); //razmišlja
take_left_fork(); //filozof vzame leve
take_right_fork(); //in desne vilice
eat(); //jé
return_left_fork(); //odloži leve vilice
return_right_fork(); // in desne vilice

}
}

 Če poženemo vseh 5 procesov naenkrat

 Se bodo vsi ustavili po take_left_fork()

 In čakali v nedogled
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Živi objem (livelock)

 Dva ali več procesov, ki nenehno spreminjajo stanje v odziv 

na spremembe drugega procesa

 Pri tem pa ne opravljajo koristnega dela

 Primer

 srečanje dveh ljudi na hodniku

 oba se hkrati umakneta
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Primer živega objema s filozofi

 void philosopher (int i) {
while (TRUE){

think();
take_left_fork();
if(right_fork_free()){

take_right_fork();
eat();
return_right_fork();

}
return_left_fork();

}
}

 Če poženemo vseh 5 procesov naenkrat

 Bodo vsi vzeli leve vilice

 Preverili desno

 Ker ne bo prosta, bodo odložili še levo
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Lakota

 Stanje, ko eden od procesov nikoli ne pride do vira

 Ali ko verjetnost pridobitve vira gre proti  0

 Primer lakote z dvema filozofoma

 Prvi filozof lahko jé neskončno dolgo

 Drugi ostane lačen

 Prvi filozof vedno vzame vilice samo trenutek pred drugim

 Drugi obupa in gre nazaj razmišljat

 To se lahko ponavlja v nedogled, in drugi filozof ostane lačen
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Tekmovanja 

 Vsak proces je avtonomna enota

 za vire tekmuje z vsemi ostalimi procesi

 Posledice tekmovanja

 Lakota

 Proces nikoli ne pride do potrebnih virov

 Nepredvidljiv rezultat

 Zaradi občutljivosti na časovne pogoje procesi pridejo do virov na 

nedeterminističen način

 Končni rezultat je lahko vsakič drugačen
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Tekmovanje determinističnosti 

 Procesi tekmujejo kdo bo imel zadnjo besedo

 To je lahko vsakič drug

 Rezultat je lahko nedeterminističen

 Primer

 atomarne (nedeljive) in neatomarne (deljive) operacije
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Obrnitev prioritet (priority inversion)

 Možnost pojavitve, ko si dve opravili z različnima 

prioritetama delita isti vir

 Vir je pogosto zaščiten s semaforjem ali mutexom

 Inverzija se lahko zgodi, 

če naprava z nižjo prioriteto zasede skupen vir

 Primer: trdi disk zasede USB vodilo

 Tipkovnica ne dobi dostopa do vodila
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Primer Pathfinderja

 Pre-emptive prioritetno razvrščanje

 Vedno poženi proces z najvišjo prioriteto

 Trije procesi

 Razvrščevalnik

 Prioriteta 1

 Komunikacija z zemljo

 Prioriteta 5

 Analiza podatkov (ki se odloči katere podatke pošljemo domov)

 Prioriteta 95
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Primer Pathfinderja

 Izvaja se analiza podatkov

 Prioriteta 95

 Program zasede Flash pomnilnik z mutexom

 Razvrščevalnik se zbudi

 Da CPU procesu za komunikacijo

 Proces za komunikacijo hoče dostopati do Flash pomnilnika, a ne more

 Sedaj proces z višjo prioriteto čaka tistega z nižjo

 Posledica: neodzivnost

 Popoln reset sistema (watchdog)
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Možna rešitev obrnitve prioritet

 Prenašanje oz. dedovanje prioritete

 Če pomembno opravilo čaka na vir, ki ga zaseda 

nepomembno opravilo

 Potem moramo nepomembnemu opravilu začasno dvigniti prioriteto

 Dejstvo da blokira pomembno opravilo, ga naredi za pomembnega

 Ali bi to funkcioniralo tudi v realnem svetu?

 Kako lahko goljufamo?

 Kako lahko hitro postanemo pomembni

 Zasedemo parkirno mesto predsedniku države
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Delovni pomnilnik



Pomnilnik
 Začasni pomnilnik

 Hierarhija

 Registri

 L1 in L2 cache

 Delovni pomnilnik

 Trajni pomnilnik

 "non-volatile memory"

 SSD diski

 Trdi diski

 Optični diski

 Magnetni trakovi

 Zakaj hierarhija?

 Ko gremo navzdol

cena pada

 Žal pada tudi hitrost

 Raste pa kapaciteta
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Dinamični RAM (DRAM)

 Posamezen bit shranjen kot naboj v kondenzatorju

 Naboj počasi odteka (leak)

 Potrebno osveževanje

 Preprosta zgradba

 Kondenzator + tranzistor

 Manjša velikost / bit

 Cenejši

 Počasnejši

 Uporabljen kot delovni pomnilnik

 V osnovi analogen

 Nivo naboja določa vrednost (0 ali 1)
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Statični RAM

 Biti shranjeni kot pozicija stikala (on/off)

 Flip flop

 Ni kondenzatorja, iz katerega bi odtekal naboj

 Osveževanje ni potrebno  večja hitrost

 Zgradba bolj zapletena (4-6 tranzistorjev)

 Večja velikost / bit

 Dražji

 Uporaba kot L1/L2 cache

 V osnovi digitalen

 Stanje flip-flopa je lahko samo 0 ali 1

 Demo

 http://tweb.ltfe.org/potks/simplecpu/memory.html
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Delovni pomnilnik

 Vsak program, ki ga poženemo, se nahaja v pomnilniku

 Vse inštrukcije in vsi podatki, s katerimi operiramo

 CPU ima neposreden dostop le do registrov in delovnega 

pomnilnika

 Ne pa tudi do podatkov na I/O napravah

 Random Access Memory

 Hitrost dostopa je neodvisna 

od naslova in trenutne lokacije
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Način dostopa

 Sekvenčni

 Začni na začetku in beri do konca, po vrsti

 Dostopni čas je odvisen od 

 lokacije podatkov

 Predhodne lokacije branja

 Primer: tračna enota

 Direktni

 Vsak blok ima unikaten naslov

 Dostopamo preko bližnjih skokov in sekvenčnega iskanja

 Dostopni čas je odvisen od 

 lokacije podatkov

 Predhodne lokacije branja 

 Primer: trdi disk
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Način dostopa

 Naključni (random)

 Naslov v celoti določa lokacijo

 Dostopni čas je neodvisen od lokacije 

podatka in lokacije prejšnjega branja

 Primer: RAM

 Random Access Memory

 Pomnilnik z naključnim dostopom

 Asociativni

 Podatke iščemo na osnovi vsebinske primerjave

 Npr. po vsebini ključa (namesto klasičnega naslova)

 Angl. tudi: Content-addressable memory

 Dostopni čas je neodvisen od lokacije 

podatka in lokacije prejšnjega branja

 Primer: cache v posebnih sistemih
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Koncept cache-a



Lastnostni različnih tipov pomnilnika

284

 Primerjava:

 Register: kar imate v spominu (~0.5s)

 L2 Cache: kar imate napisano na listu, založenem na mizi (25s)

 RAM: kar imate v fasciklu v omari (4 min)

 Disk: Kar lahko najdete v Vatikanski knjižnici (14h)

 Trak: Kar lahko najdete po 2 mesecih meditacije v Tibetu (57 dni)



Koncept "Cache"

 Cache [keš]

 Več kot le procesorski L1/L2 cache

 Vse kar začasno shranimo v hitrejšem pomnilniku, da nam ni 

potrebno še enkrat brati iz počasnega

 Zelo uporabno na vseh področjih računalništva in TK

 Cache podatkovne baze (zadnji rezultati v pomnilniku)

 Memcached (hramba poljubnih key-value parov)

 Disk Cache: pogosto uporabljane datoteke v RAM-u 

 Podatek za Facebook leta 2011: 

 200TB vseh podatkov

 150TB v RAM cache

 Motivacija

 Če nimamo neskončno denarja, je to edini način, da dobimo hkrati 

velike kapacitete in veliko hitrost

 Velike kapacitete so počasne

 Majhen cache pa je hiter
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Zakaj cache deluje

 Lokalnost podatkov

 Procesi pogosto dostopajo do lokacij, ki so si blizu skupaj 

(prostorska lokalnost),

 ali pogosto dostopajo do lokacij, ki so že bile uporabljene 

(časovna lokalnost)

 Potenčni zakoni

 Zipfov zakon (najpogostejša beseda je 2x pog. od druge, 3x od tretje)

 Paretov zakon (80/20)

 "Long tail" porazdelitve

 Popularni so zares popularni,

 večina podatkov pa ni uporabljena 

skoraj nikoli

 Verjetnost zadetka

 Cache hit

 Če se podatek, ki ga potrebujemo

nahaja v cachu
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Splošen postopek uporabe cache
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Nekaj težav s Cache-om

 Cache je premajhen

 Mnogo manjši od pomnilnika, ki ga cachiramo

 Kako vemo kaj shraniti v cache?

 Podatke, ki jih potrebujemo pogosto

 Analogija: Knjigo, iz katere prepisujemo, pustimo na mizi (in je ne 

pospravimo po vsakem prebranem stavku)

 Podatke, za katere že vemo, da jih bomo potrebovali

 Če že greš v knjižnico, prinesi še nekaj kar boš potreboval jutri.

 Prediktivno cachiranje

 Kaj storimo, ko se cache napolni?

 Nekaj je potrebno vreči ven

 Kar ni več uporabno (zastarel podatek  invalidated cache)

 Kar ni več pomembno

 Večino problemov bomo srečali pri virtualnem pomnilniku

 Tam je RAM "cache za trdi disk"
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Težava v porazdeljenih sistemih

 Konsistentnost (oz. koherenca)

 "Cache Coherence"

 Vedno, ko imamo paralelen ali porazdeljen sistem
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Program v pomnilniku



Kako program upravlja s pomnilnikom

 Vsak program dobi ob zagonu dodeljen kos pomnilnika

 Običajno ne ve vnaprej, koliko bo potreboval

 Segmenti  stack, heap, data in text

 Proces po potrebi zasega pomnilnik

 Ko ta ni več v uporabi, 

pa ga sprosti in reciklira

 Ročno recikliranje

 Za vse poskrbi programer (večja kontrola, toda

več dela za stvari, ki jih uporabnik ne vidi)

 Malloc, free;

 Primer: C, ObjC pred ARC

 Samodejno recikliranje

 Za vse poskrbi garbage collector (GC)

 Primer: Java, C#, Go, skriptni jeziki 

(python, ruby, Perl)

 Kako deluje GC: reference counting
291



Težave upravljanja

 Slaba lokalnost naslavljanja

 Program hitreje dostopa do lokacij ki so blizu

 To ni omejitev RAM-a, temveč postopkov cachiranja in upravljanja s 

pomnilnikom (paging)

 Puščanje pomnilnika (memory leak)

 Slabo spisani programi pomnilnik le alocirajo

 Sproščajo pa ga ne

 Takšen program kmalu ostane brez pomnilnika

 Prezgodnje sproščanje

 Če pomnilnik sprošča programer, lahko sprosti lokacijo podatka, ki 

ga bo še potreboval

 Ko program poskuša s te lokacije brati, je rezultat nepredvidljiv in 

lahko pripelje do sesutja

 Dangling pointer
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Težave upravljanja

 Fragmentacija pomnilnika

 Brisanje podatkov v pomnilniku pušča luknje

 Če vanje želimo zapisati podatke, moramo slednje razdrobiti

 Heap fragmentation

 Software aging

 Slabšanje performanc programa zaradi

 Fragmentacije

 puščanja pomnilnika

 Akumulacije napak na nivoju bitov (pri pomnilniku brez ECC)

 Rešitve

 Postopki za odpravljanje vzrokov (software rejuvenation)

 Reboot
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Dodeljevanje pomnilnika



Prvotni pristopi

 Na računalniku teče samo en program

 Ima dostop do celotnega fizičnega pomnilnika

 Ta pristop se še vedno uporablja v namenskih sistemih

 Popolna kontrola nad vsem

 Renesansa tega pristopa z unikernelom

 Hipervizor namesto OS; na virtualnem PC pa teče samo 

en proces

 Enoprocesiranje: uporabniški proces + nadzornik

 Primer: MS-DOS

 Program je lahko prepisal nadzornika (resident monitor)

 Pojavila se je strojna zaščita: protected mode

 Še danes se vsi x86 CPE zaženejo v "real mode"

 Direktno naslovljiv fizičen pomnilnik (20 bitno naslavljanje lahko naslovi 

natanko 1MiB pomnilnika)

 Zaradi kompatibilnosti za nazaj
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Zagotavljanje zaščite

 Pri enoprocesiranju

 Procesu dovolimo dostop le,

če je naslov večji od naslova

pregrade (fence)

 Programsko preverjanje

 Počasno; za vsak dostop bi bilo

potrebno izvesti še več 

dodatnih inštrukcij

 Večkratna upočasnitev

 nesprejemljivo

 Strojno preverjanje

 Naslov pregrade lahko 

fiksiramo v hardwaru

 Bolj fleksibilna rešitev

je uvedba registra 

pregrade (fence register)
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Poganjanje več opravil

 V pomnilniku je prostor samo za eno

 Kaj če izvajajoč proces čaka na zunanjo akcijo?

 Kako poženemo drugo opravilo?

 Izmenjava (swapping)

 Opravilo, ki čaka, zapišemo na trdi disk

 Še prej preverimo, če je to sploh potrebno: ali so podatki spremenjeni?

 V pomnilnik naložimo drugo opravilo
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Multiprocesiranje

 Multiprocesiranje == več programov v pomnilniku

 Vsak program dobi svojo pomnilniško particijo

 Programe je potrebno nalagati na različne lokacije

 Nalagalnik (loader) mora biti sposoben spreminjati

začetne naslove programa v pomnilniku

 Potrebna podpora relativnemu naslavljanju

 Particije so bile prvotno fiksne (nespremenljive)

 Če so particije fiksne, se hitro pojavi 

fragmentacija (t.i. "zunanja fragmentacija")

 Za rešitev problema fragmentacije  uvedba 

spremenljivih particij

 Odpravljanje fragmentacije z združevanjem (compacting)

 To je mogoče samo, če znamo dinamično prenaslavljati

 Compacting deluje, vendar je časovno potraten (takrat 

CPU ne more početi nič drugega) 298
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Dodeljevanje fiksnih particij

 Kako poiščemo ustrezno particijo za proces

 First fit

 Best fit

 Worst fit

 Ali na sliki lahko naložimo 250k program?

 Kam damo 50k program po teh postopkih?

 Pri dodeljevanju lahko pride do

neizkoriščenega prostora

 V vsaki particiji je lahko samo en proces

 "Interna fragmentacija"
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Primer s spremenljivimi particijami

Čas

Opravilo Pomnilnik izvajanja

O1 60 K 10 s

O2 100 K 5 s

O3 30 K 20 s

O4 70 K 8 s

O5 50 K 15 s

O6 60 K 9 s
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Primer s spremenljivimi particijami
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Zagotavljanje zaščite

 Pri več particijah potrebujemo 

dve meji

 Base in limit

 Base je začetek particije v 

pomnilniku

 Limit je dolžina particije v 

pomnilniku

 Strojno preverjanje v 2 korakih
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Logični in fizični naslovni prostor

 Fizični naslovni prostor so naslovi v fizičnem pomnilniku

 Kar uporablja proces, 

je logični naslov

 Tudi: virtualni naslov

 Pri asociaciji med prevajanjem

in asociaciji med nalaganjem

je ta enak fizičnemu naslovu

 Življenje je lažje, če se naslovni 

prostor vsakega procesa začne pri 0
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Logično naslavljanje z MMU

 Za učinkovito prenaslavljanje mora biti to podprto 

s strojno opremo

 Enota za upravljanje s pomnilnikom (Memory Management Unit)

 Preprost primer

 MMU logičnemu naslovu samo prišteje lokacijo začetka procesa

 Zapisana v relokacijskem registru
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Zaščita pri logičnem naslavljanju

 Pri logičnem naslavljanju se vsak proces začne pri 0

 In konča pri za njega največji dovoljeni vrednosti (limit)

 Pri zaščiti torej upoštevamo samo limitni register
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Virtualni pomnilnik

 Logično naslavljanje predstavlja virtualni pomnilnik

 Koncept lahko še dodatno razširimo tako, da je skupen 

delovni pomnilnik večji od fizičnega pomnilnika

 Za hrambo podatkov uporabimo 

delovni pomnilnik + disk

 Definiramo logičen (virtualen) naslovni

prostor

 Pri vsakem pomnilniškem dostopu je virtualni

naslov potrebno preslikati v fizičen naslov

 Če kaže na disk, je potrebno podatek najprej

naložiti v delovni pomnilnik

 Preslikovanje

 Mora biti čim hitrejše (narejeno v HW)

 Čim učinkovitejše (minimizirati želimo število

"cache missov”)
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Virtualni pomnilnik

 V splošnem uporabljamo tri načine preslikovanja 

navideznih naslovov v fizične

 Uporabo "strani" ali "ostranjevanje" (paging)

 Segmentacijo

 Segmentacijo z ostranjevanjem
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Ostranjevanje (Paging)

 V fizičnem pomnilniku naredimo particije fiksne velikosti

 Imenovane "okvirji" (frames)

 Vsak proces je razdeljen na bloke fiksne velikosti 

 imenovane "strani" (pages)

 Tipične velikosti med 512 B in 4096 B

 Vse strani razen zadnje so polne

 Minimiziramo "notranjo fragmentacijo"

in količino neuporabnega prostora

 Stran popolnoma zapolni okvir

 Z uporabo strani ni več potrebno,

da imamo stično alociranje v enem kosu

 Potrebno je vzdrževati preslikavo

 Katera stran se nahaja v katerem okvirju

 Strani procesa in okvirje oštevilčimo
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Preslikava strani v pomnilnik

 Tabela strani

 Page table / page mapping table

 Za vsak proces povemo, kam se preslika njegov 

logični naslovni prostor

 Polje v tabeli strani

se imenuje deskriptor

strani

 Poleg okvira vsebuje še

 Bit veljavnosti

 Bit prisotnosti v pomnilniku

(ali se stran že nahaja

v pomnilniku)

 Bit spremembe 

(ali je stran po branju bila 

spremenjena)

 Zaščitni ključ (R, W, X)
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Prevajanje naslovov

 Naslov pomnilniške lokacije (ki ga generira CPU) 

moramo preslikati v:

 številko strani (p)

 Ta se uporablja kot indeks v

tabeli strani, da iz nje dobimo 

lokacijo v fizičnem pomnilniku

 lokacijo znotraj strani (d)

 offset

 Logični naslov L 

pretvorimo v par (p, d):

 p = L div P

 d = L mod P

 P … velikost strani

 Novi naslov = (p, d)
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page number page offset

p d

m -n n

Page 0 Page 1 Page 2

Končna

lokacija

Lokacija znotraj strani (d)



Strojna izvedba paginga

 Naslov = (p, d)

 p (page number) se pretvori v f (frame number)

 d (offset znotraj strani) ostane pri okvirju enak
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Bit veljavnosti strani

 Za vsako stran želimo povedati tudi, če je veljavna

 Dodamo poseben bit veljavnosti (valid-invalid bit)

 S tem lahko urejamo dostop procesa do

svojih ali tujih strani

 Proces ne more dostopati do neveljavnih strani
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Deljene strani

 Dva procesa si lahko

delita več strani

 2 procesa MS Worda

 Razlikuje se samo

dokument,

celotni "text" sekciji

pa sta enaki

(vsa koda)

 Koda ne sme 

spreminjati same 

sebe
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Postopek nalaganja strani

 Če zahtevane strani ni v pomnilniku (napaka strani oz. 

page fault)

 Jo moramo naložiti z diska

 V prazen okvir
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Kaj če ni praznih okvirjev

 Izberemo "žrtveni okvir"

 Victim frame

 Preverimo če je spremenjen od zadnjega branja (dirty)

 Da: ga zapišemo na disk

 Ne: ga samo spraznimo

 Na njegovo mesto zapišemo novi okvir

 Sproščanje okvirja mora minimizirati število v prihodnosti 

povzročenih "napak strani"

 Več algoritmov za izbiro žrtvenega okvirja
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Algoritmi za zamenjavo strani

 FIFO (First-In, First-Out): 

 zamenjamo stran, ki je najstarejša

 Primer

 Potrebujemo strani: 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1

 Imamo samo 3 okvirje

 15 napak strani

 Posebnost

 Beladyjeva anomalija: večje število okvirjev 

lahko celo poveča število napak strani
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Algoritmi za zamenjavo strani

 Idealen algoritem bi zamenjal stran,

ki najdlje ne bo uporabljena

 Za to potrebujemo jasnovidnost

 V praksi nemogoče

 Uporablja se samo za testiranje drugih algoritmov
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Algoritmi za zamenjavo strani

 LRU (Least Recently Used )

 Zamenjamo stran, ki že najdlje časa ni bila v uporabi

 12 napak strani; bolje kot FIFO

 Dober algoritem, pogosto v uporabi
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Algoritmi za zamenjavo strani

 Števni algoritmi (štejejo dostope do strani)

 LFU – Least Frequently Used

 Vržemo ven ker je najmanj uporabljana

 MFU – Most Frequently Used

 Vržemo ven zato, da damo priložnost novim stranem, ki imajo nizko 

številko

 Naključna izbira

 Vržemo ven naključno stran
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Segmentacija

 Programi so običajno modularni

 Če posamezen modul razdelimo na strani, 

potem obstaja verjetnost, da jih bo nekaj na disku (= napaka strani)

 Kaj če kot osnovno enoto vzamemo segment programa

 Npr. posamezno funkcijo
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Segmentacija

 Tabela segmentov

 Analogna tabeli strani

 Logični naslov pretvorimo v 2 dela

 s = segment number

 d = offset znotraj segmenta

 Zaščita

 Za vsak segment 

imamo ločen limit

 Najprej poiščemo

segment

 Nato primerjamo

limit
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Kombinacija

 Segmentiran pomnilnik s stranmi

 Segmented paging

 Najboljše lastnosti obeh pristopov

 Zaščita in deljenje sta mogoča na nivoju logičnih enot programa

 Prednost segmentacije

 Ni potrebno da ga zapišemo v pomnilnik v enem kosu

 Prednost ostranjevanja

 Primer

 Intel Pentium podpira

tako segmentacijo kot

segmentacijo s stranmi

že v strojni opremi
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Premetavanje (thrashing)

 Če ni na voljo dovolj okvirjev, je število napak pri dostopu 

do strani veliko

 Napaka pri dostopu do strani

 Zamenjava strani

 Toda zamenjana stran bo kmalu spet potrebna

 To vodi do

 Nizke izrabe CPU

 Operacijski sistem posledično misli, da je "idle", in požene še kak 

dodaten program

 Pojavi se nov proces, ki še poslabša stanje

 "Premetavanje" je stanje, ko je računalnik popolnoma 

zaposlen z menjavo strani
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Premetavanje (thrashing)
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Možne rešitve premetavanja

 Povečanje količine pomnilnika ali zmanjšanje št. procesov

 Boljši algoritmi zamenjave strani

 Povečanje prostorske lokalnosti z boljšo kodo
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Primer: 

• 32 bit int (4 byte)

• 1024 B strani

• Vsaka vrstica = 1 stran

(256 intov)

256 napak strani

256 x 256 = 65.536 napak strani
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Datotečni sistemi



Zakaj potrebujemo datotečne sisteme

 Hierarhija pomnilnikov

 Pogosto potrebujemo tudi visoke 

kapacitete

 Nočemo zgubiti podatkov, ko 

ugasnemo računalnik (persistenca)

 Večje velikosti pomenijo, da

 je potrebna dobra organizacija

 npr. drevesna hierarhija

 ki omogoča učinkovito

iskanje podatkov

 Potrebna je varnost

 kako preprečiti, da bi 

en uporabnik bral 

podatke drugega uporabnika?

 Treba je beležiti, kje na fizičnem mediju se podatki nahajajo

 in kateri deli fizičnega medija so še prosti
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Enote v računalništvu

 1 bit [b] ali

 4 biti = “nibble”

 8 bitov = byte [B] (bajt), oz. word (beseda), oz. oktet (octet)

 1 byte = 1 ASCII znak

 črka “A” ima ASCII kodo 65 = 01000001 (=1 bajt)

 Vse to so v današnji časih majhne enote

 pogosto bi radi shranili 1.000.000.000.000 bytov

 Uporabimo SI predpone

 kilo, mega, giga, tera

 Toda: uporaba SI predpon ni konsistentna

 Enote so drugačne če govorimo o 

 Velikosti podatkov v pomnilniku / na mediju

 Hitrosti prenosa podatkov
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Koliko bajtov je en kilobyte

 Pri opisu hrambe podatkov je normalna uporaba enote byte 

in predpone na osnovi potenc števila 2

 1 byte (1 B)

 1 kilobyte = 1KB = 1024 B (2^10)

 1 megabyte = 1MB = 1024 KB = 1.048.576 bytov (2^20)

 1 gigabyte = 1GB = 1024 MB (2^30)

 1 terabyte = 1TB = 1024 GB (2^40)

 1 petabyte = 1PB = 1024 TB (2^50)

 1 exabyte = 1 EB = 1024 PB (2^60)

 1 zettabyte = 1 ZB = 1024 EB (2^70)

 1 yottabyte = 1 YB = 1024 ZB (2^80)

 Pri opisu hitrosti prenosa je normalna uporaba enote bit in 

predpone na osnovi potenc števila 10

 1 bit/s

 1 megabit/s = 10^6 bitov/s
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Še o enotah

 IEC (International Electrotechnical Comission), 1998

 Uvede posebne oznake za predpone na osnovi potenc števila 2

 1 byte

 1 Kibibyte = 1 KiB = 1024 bytov

 1 Mebibyte = 1 MiB = 1024 kibibytov

 1 Gibibyte = 1 GiB

 1 Tebibyte = 1 TiB

 1 Pebibyte = 1 PiB

 1 Exbibyte = 1 EiB

 1 Zebibyte = 1 ZiB

 1 Yobibyte = 1 YiB

 Sprejet in potrjen standard

 široka uporaba v Linuxu
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Način dostopa do podatkov

 Sekvenčni

 Prvotni pristop

 Datoteko je bilo mogoče brati le od začetka do konca

 Še danes v uporabi pri tračnih enotah

 Direktni

 Nujno za večino sodobnih aplikacij

 npr. podatkovno bazo

 sistemski klic seek (v Unixu in Windows) omogoča premikanje 

kazalca za branje in pisanje
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Kako danes hranimo podatke

 Podatki predstavljajo zapis celotnega stanja računalnika

 vsi programi in njihovi podatki

 vsi uporabniški podatki (dokumenti, fotografije)

 Ste kdaj na podstrešju od babice našli škatlo fotografij?

 Vaši vnuki je ne bodo

 Danes večino vsebin 

ustvarimo digitalno

 Telefon, digitalni fotoaparat, 

MS Word, e-mail, Facebook post
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Kako danes hranimo podatke

 Magnetni trdi diski

 Do nekaj TB

 Različne hitrosti

vrtenja, npr

5.400 vrt/min,

7.200 vrt/min,

15.000 vrt/min

 SSD in flash pomnilnik

 Do nekaj 100 GB

 Brez gibljivih delov

 Omejeno število zapisov (wear in wear-leveling)

 Optični mediji

 CD-R, DVD-R, Blu-Ray: do nekaj GB

 Tračne enote

 LTO-6: 2.5TB na kaseto
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Zapis podatkov na plošči trdega diska

 Diski s tipično

2-4 ploščami

 Obojestranski

zapis

 Povečevanje kapacitete

 s povečevanjem 

gostote 

 in zmanjševanjem

razmakov



Izravnavanje obrabe (wear leveling)

 SSD in flash diski so zgrajeni iz segmentov

 vsak segment posebej je mogoče izbrisati in ponovno zapisati

 število zapisovanj med 3.000-5.000, potem postane segment 

neuporaben

 diski za industrijsko uporabo do 100.000 pisanj

 magnetni trdi diski nimajo tega problema!

 Pisanje na disk

 klasični datotečni sistemi: popravljanje 1 datoteke

 izravnavanje obrabe: kontroler premika lokacijo ciljne celice po 

disku, da so na koncu vse enakomerno obrabljene
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Datoteka

 Osnovna enota hrambe podatkov

 Podatki

 Koristna vsebina (niz bytov)

 npr. ASCII besedilo, binarni zapis JPEG slike

 Metapodatki

 “podatki o podatkih”

 Imenovani tudi atributi datoteke

 Vsi podatki, ki operacijskemu sistemu omogočajo, da poskrbi za 

 varnost (pravice dostopa)

 statistiko (čas nastanka, sprememb, dostopov)

 vodenje posebnih lastnosti/nastavitev

 sistemske in skrite datoteke
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Ime datoteke

 Ime datoteke

 pogosto med 8-255 ASCII znaki

 Novejši sistemi podpirajo tudi UTF-8 poimenovanje

 občutljivost na velike in male črke

 Unix: da

 Windows: ne

 preberi.txt, Preberi.txt, PREBERI.txt

 Opazno tudi če do datotek dostopamo preko mrežnega pogona ali

spletnega strežnika!

 Ime in končnica

 Določeni datotečni sistemi so ločevali ime in končnico

 FAT16: 8 + 3 

 Readme.txt

 FAT32 je uvedel dolga imena datotek

 dolgo ime je shranjeno v posebni datoteki z ilegalno kombinacijo

atributov (stari sistemi te ignorirajo)
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Ime datoteke v FAT16 in FAT32

 FAT je zaradi preprostosti še danes v uporabi 

 v embedded sistemih, fotoaparatih, ipd.

 v primerih, kjer je potrebno sodelovanje med Windows, Linux, MacOS

 Dolgo ime v FAT32 je implementirano kot razširitev

 kompatibilno za nazaj, s FAT16
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IMG_0001.JPG

IMG_0002.JPG

IMG_0003.JPG

IMG_0004.JPG

IMG_0005.JPG

IMG_0006.JPG

FAT16

IMG_0001.JPG

MICROS~1.TXT

MICROS~2.TXT

MICROS~3.TXT

...

MICRO~10.TXT

FAT32

kratko ime (SFN)

Microsoft.txt

Microsoft copy.txt

Microsoft is nice.txt

...

Microsoft copy 10.txt

dolgo ime (LFN) = extension



Lastnosti (atributi) datoteke

 Nekaj primerov atributov

 Vsak datotečni sistem podpira svoj nabor
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Direktorij (imenik)

 Način za organizacijo datotek

 imenovan tudi mapa (Folder)

 Lahko vsebuje

 datoteke

 druge direktorije

 Drevesna struktura

 Pot do datoteke / imenika

 do vsakega elementa lahko 

pridemo z navedbo poti od korena

 separator 

 windows: \

 UNIX: /

 Rezervirane oznake poleg / in \ tudi . in ..

 trenutni imenik: .

 en imenik višje: ..
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Absolutne in relativne poti

 Absolutna pot se začne z oznako korena

 UNIX / Linux: /

 cat /home/urban/readme.txt

 Windows: C:\

 notepad.exe c:\Users\urban\Desktop\readme.txt

 Relativna pot se začne na mestu, kjer se nahajamo

 vsak proces ima svoj “delovni imenik”

 brez oznake ali z oznako trenutnega imenika “.”

 Linux

 cd /home

 cat urban/readme.txt

 ali: cat ./urban/readme.txt

 Windows

 c:

 cd Users\urban

 notepad.exe Desktop/readme.txt
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Lastnosti imenikov

 V večini FS je imenik poseben tip datoteke

 Imenik hrani seznam vseh datotek

 (in imenikov, ki so prav tako datoteke)

 Določeni sistemi (Windows: FAT/NTFS) 

 hranijo atribute datotek kar v samem imeniškem vnosu

 Drugi (UNIX/Linux: ext2,3,4)

 hranijo atribute datotek posebej

 imenik pa vsebuje samo kazalce na I-node
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Deljene datoteke

 Povezave

 “trde povezave” (hard link)

 ext, NTFS, ZFS, BTRFS

 simbolične povezave (symlink)

 vsi operacijski sistemi

 Hard link

 datoteka.txt  blok 10

 datoteka2.txt  blok 10

 potrebno štetje referenc

 dokler >0 datotek kaže na blok,

bloka ne smemo pobrisati

 Simbolični link

 datoteka2.txt  datoteka.txt
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Posebne datoteke (UNIX / Linux)

 Posebne datoteke v resnici niso podatki na disku

 temveč okno za dostop do fizičnih naprav

 po dogovoru se nahajajo v imeniku /dev

 “devices” oz. naprave

 Blokovne datoteke (block files)

 omogočajo dostop do naprav, ki jih naslavljamo po blokih (npr. diski)

 odpremo blokovno datoteko

 neposredno lahko preberemo npr. blok 100

 primer: /dev/sda1

 Znakovne datoteke (character files)

 omogočajo dostop do naprav, ki delujejo v znakovnem načinu

 npr. znakovni tiskalnik (line printer)

 /dev/lp
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Priključitev (mounting)

 V Windows vsak pogon dobi svojo črko

 V UNIX/Linux svetu pa imenik pogona pripojimo v glavno 

datotečno drevo

 zamenjamo vsebino obstoječega imenika z novim drevesom

 obstoječi imenik postane novi koren pripojene naprave

 npr:

 mount /dev/cdrom /b
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Linux datotečna hierarhija

 Korenski imenik „/“

 Priklopljena „root“ particija

 Najvišji imenik; vse ostalo (druge naprave in particije, virtualni 

datotečni sistem, ... so pod njim

 FHS – Filesystem Hierarchy Standard
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/ Korenski imenik - root

/boot Jedra (kerneli) – lahko več verzij

/bin, /usr/bin Binarne izvršljive datoteke

/etc Konfiguracijske datoteke

/lib, /usr/lib Knjižnice

/var Spreminjajoče se datoteke, logi, baze,...

/sbin, /usr/sbin Izvršljive datoteke za administratorja 

/tmp Začasne datoteke



Sistemski klici

348

 Primer sistemskih klicev za delo z datotekami

 In imeniki



Primer: Windows sistemski klici

 Create

 ustvari prazno datoteko

 Delete

 izbriše datoteko; v resnici le 

pobriše kazalce na podatke

 Open

 naloži atribute in kazalce na 

lokacije v pomnilnik

 Close

 Sprosti pomnilnik, ki ga 

zasedajo

atributi in kazalci

 Read

 Prebere byte iz trenutne 

pozicije  
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 Write

 Zapiše byte na trenutno 

pozicijo

 Append

 zapiše byte na konec datoteke

 Seek

 premakne kazalec za branje ali 

pisanje

 Get attributes

 pridobi atribute

 Set attributes

 nastavi atribute

 Rename

 preimenuje datoteko



Dnevnik (journal)

 Določeni datotečni sistemi uporabljajo dnevnik

 Pred kakršnokoli spremembo na disku se opis spremembe najprej 

zapiše v dnevnik kot “namera” (angl. intent; intent logging)

 npr.: premakni blok A na mesto B

 V primeru prekinitve (izpad elektrike, hard reset), ni 

potrebno preverjati celotnega datotečnega sistema

 ampak samo dogodke v dnevniku

 to močno pohitri obnovitev sistema in zmanjša možnost za kritične 

napake

 Dnevnik deluje le, če so zapisi idempotentni

 takšni, da jih je mogoče brez škode ponoviti

 Če FS ne uporablja dnevnika

 je potrebno za preverjanje previlnosti pregledati vse podatke in 

ugotoviti konsistentnost

 fsck / checkdisk
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Zapis FS na disku

 Disk je tipično organiziran v particije (“razdelke”)

 Zgradba

 Master boot record (MBR)

 Particijska tabela

 Particije

 vsaka particija lahko formatirana s svojim datotečnim sistemom
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NTFS ext4



Zaporedna (stična) razporeditev

 Datoteke nizamo eno za drugo

 datoteka A.txt je na lokacijah 1-7

 datoteka B.txt je na lokacijah 8-11

 datoteka C.txt je na lokacijah 12-17

 Več prednosti

 preprosta implementacija

 hitro branje in zapisovanje

 Toda pomembna slabost
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Zaporedna (stična) razporeditev

 Kaj se zgodi, če datoteko B.txt pobrišemo

 Potem pa zapišemo datoteko D.txt

 dolžine 5 blokov

 Nastane “fragmentacija”

 Razdrobljenost

 Potrebno je vzdrževati seznam prostih lukenj

 Težava

 Če ne obstaja dovolj velika luknja za našo datoteko, podatka ne 

moremo zapisati
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Razporeditev kot povezan seznam

 Linked list

 V vsakem bloku shranimo informacijo o tem, 

v katerm bloku se zapis nadaljuje
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Razporeditev kot povezan seznam

 Kaj se zgodi, če datoteko B.txt pobrišemo

 Potem pa zapišemo datoteko D.txt

 dolžine 7 blokov

 Še vedno imamo “fragmentacijo”

 Še vedno je potrebno je vzdrževati seznam prostih lukenj

 Podatek pa lahko zapišemo tudi, če dovolj velika luknja ne obstaja

 Slabosti

 če hočemo najdi blok N, moramo prebrati N-1 predhodnikov

 nekaj prostora na disku porabimo za kazalec na novo lokacijo 355
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Povezan seznam v pomnilniku

 Če povezan seznam namesto v začetkih posameznih blokov 

na disku shranimo v pomnilniku

 dobimo tabelo alokacij datotek

 oz. File Allocation Table (FAT)
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Razporeditev na osnovi indeksa

 Uporaba indeksa (index nodes ali i-nodes)

 datoteka A.txt

 To predstavlja del metapodatkov datoteke

 naslove naložimo v pomnilnik le, ko je datoteka odprta
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naslov bloka 0  9

naslov bloka 1  10

naslov bloka 2  11

naslov bloka 3  18
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Varnost na datotečnem sistemu

 Operacijski sistem ima nalogo, da preprečuje dostop do 

podatkov nepooblaščenim uporabnikom

 Vsaka datoteka (in imenik) ima določene pravice

 Kateri uporabniki ali skupine jo smejo brati (read)

 Kateri uporabniki ali skupine smejo vanjo pisati (write)

 Kateri uporabniki ali skupine jo smejo pognati (execute)
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Uporabniki in skupine (Linux / UNIX)

 Uporabniki v /etc/passwd, gesla običajno v /etc/shadow

 Administrator – “root” ima absolutne pravice do vsega!

 Lahko tudi pobriše operacijski sistem, formatira vse particije 

 operacijski sistem mu tega ne bo preprečil!

 Vsak uporabnik dobi svoj UID (user ID)

 Root = 0

 Sistemski uporabniki (servisi,...) 1-999

 Navadni uporabniki 1000+

 Uporabnik je v eni ali večih skupinah (group)

 Podatki v /etc/group

 Uporabljamo za določanje pravic do naprav (grupa audio, video), 

programov (grupa games), ali pa za interno delitev

 Člani grupe “wheel” se lahko ob poznavanju administratorskega 

gesla povišajo v root uporabnika
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Pravice na datotečnih sistemih (Linux)

 Uporablja UGO (user-group-other) sistem pravic 

 Ukaz “ls -la” izpiše vse podatke

 Primer

 -rwx rw- r-- 1 urban users 5 Jun 29 15:15 readme.txt

 Uporabnik (u) „urban“ lahko bere (r--read), zapisuje (w--write) in 

zaganja (x--execute) datoteko

 Člani skupine (g) „users“ lahko samo berejo in pišejo (rw), zaganjati 

ne morejo (-)

 Ostali (o) lahko samo berejo (r)

 Če oštevilčimo po bitih (read=4, write=2, execute=1) imamo 

nastavljeno 0764

 Pravice nastavljamo prek grafičnega

vmesnika ali z ukazom „chmod“, 

 chmod u+rwx, g+rw, o+r readme.txt 

 chmod 764 readme.txt
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Uporabniki in skupine (Windows)

 Desni klik na “My Computer”

 Manage
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Pravice na datot. sistemih (Windows)

 FAT16 in FAT32 ne podpirata pravic

 NTFS

 Vsak uporabnik ali skupina ima

lahko naslednje pravice

 Popolna kontrola (vse pravice)

 Modify (spreminjanje)

 Read & execute (izvrševanje)

 List folder contents

 Read

 Write

 Special permissions

 read permissions

 change permissions

 Write Attributes

 Write Extended Attributes

 ...
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Lastnosti idealnega datotečnega sistema

 Integriteta podatkov

 Ne samo metapodatkov, temveč tudi uporabniških podatkov

 Možnost transparentne kompresije

 Preden se podatki zapišejo na disk, jih operacijski sistem komprimira

 Možnost deduplikacije

 če 2x posnamemo isto datoteko, se podatki shranijo samo enkrat

 Posnetki (snapshoti)

 Shranjevanje trenutnega stanja datotečnega sistema in možnost 

povrnitve na staro stanje

 Copy-on-write

 če naredimo posnetek stanja sistema, bi radi da se na novo beležijo 

le spremembe (podatke kopiramo na novo mesto šele ob zapisovanju 

sprememb)

 Enkripcija

 kriptiranje vsebine datotečnega sistema
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Tiha okvara podatkov

 “Bit rot”

 Za magnetne diskovni medije so izmerili verjetnost 

neželene spremembe 1 bita

 Več študij: NASA, Google

 1 okvara na 100.000.000.000.000 (10^14) bitov

 v preteklosti je bila to zanemarljivo majhna verjetnost

 Danes so diski velikosti 4TB nekaj običanjega

 32.000.000.000.000 bitov

 Če cel disk 3x presnamemo, se zgodi ena taka napaka

 Ali želimo takšno napako detektirati

 Kako: kontrolna vsota

 Ali jo želimo tudi odpraviti

  potrebna ustrezna redundanca
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Zgoščevalni postopki

 Zgoščevalni postopek (One-way Hash Function) preslika 

poljubno dolg niz znakov v blok konstantne dolžine, ki 

predstavlja “prstni odtis” oziroma povzetek vhodnega niza 

(Message Digest)

 Lastnosti zgoščevalnih postopkov

 „nemogoče“ je najti dve različni sporočili, ki bi ju algoritem preslikal 

v enak povzetek

 niz podatkov se vedno preslika v enak povzetek

 iz povzetka ni mogoče dobiti originalnega, vhodnega niza podatkov 

(od tu ime “One-way Hash Function”)

 vsaka sprememba vhodnega niza povzroči spremembo povzetka

 Najbolj znani zgoščevalni postopki

 MD5 (Message Digest)

 SHA-1, SHA-2 (Secure Hash Algorithm), SHA-3
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Primer kontrolne vsote

 EMŠO

 D D M M L L L R R Z Z Z K

a b c d e f g h i j k l K

 Dan, mesec, leto, območje rojstva; zap. št, checksum 

 Kontrolna vsota

 vsota = (7*a+ 6*b+ 5*c+ 4*d+ 3*e+ 2*f+ 7*g+ 6*h+ 5*i+ 4*j+ 3*k+ 2*l)

 ostanek = vsota mod 11 

 ostanek pri celoštevilčnem deljenju

 if ( ostanek == 0 ) { K = 0 } else { K = 11 – ostanek }

 Pri kontroli se K == 10 ne sme pojaviti

 Pomeni nepravilno številko

 Če se pojavi pri generiranju matične številke, je potrebno vzeti za 1 

večjo zaporedno številko (ZZZ)

 (Podoben primer je sklic pri plačilu računa)
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Kako deluje deduplikacija

 Potrebujemo način, da ugotovimo kdaj gre za iste podatke

 Izračunamo zgoščevalno funkcijo nad podatki

 Hash (npr. MD5, SHA-1, SHA-256)

 Na nivoju cele datoteke ali samo posameznega bloka (koščka)

 Vse vrednosti shranimo v tabeli

 slika1.jpg  128912892189218921898921892189

 slika2.jpg  9a8ec9a8ec98ea9c8e9a8ec9ae8c9a

 slika3.jpg  128912892189218921898921892189

 Ko ugotovimo, da se hash ujema, nam ni treba shraniti 

slike3

 naredimo simboličen link (symlink), ki ne zasede nič prostora

 Tako deluje program rsync

 Transparentne operacije na nivoju blokov FS

 Datotečna sistema ZFS, BTRFS
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Kolizija

 Kaj se zgodi, če imata 2 različni datoteki enak hash?

 Verjetnost je za vse praktične potrebe zanemarljiva

 Toda: število vseh možnih datotek >> št. vseh možnih hashov

 Potrebna verfikacija 

 (npr. ZFS način dedup,verify)
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Množica vseh možnih 

1MiB datotek:

2 ^ 8388608

Množica vseh možnih 

SHA-256 

256-bitnih hashov:

2 ^ 256



Nekaj datotečnih sistemov

 Wikipedija jih našteje >80

 večina je specializiranih za določeno nišo

 Primer: JFFS2

 Journalling Flash File System version 2 

 Namenjen za uporabo v sistemih s Flash diski

 Poskuša minimizirati število zapisovanj in s tem podaljšati življenjsko 

dobo flash diska

 Uporaba v DDWRT, OpenWRT

 Danes najbolj razširjeni FS

 FAT16, FAT32 (Embedded naprave)

 NTFS (Windows)

 ext4, BTRFS (Linux)

 HFS+ (Max OS X)

 ZFS (Solaris, FreeBSD)
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FAT16 / FAT32

 V uporabi v embedded sistemih in na napravah, 

ki morajo biti dostopne z različnih OS

 Windows, Linux, Mac OS X

 Preprost in učinkovit sistem

 brez podpore pravicam

 samo 6 atributov: SYSTEM, HIDDEN, ARCHIVE, READONLY, 

DIRECTORY, VOLUME

 FAT32 s podporo za dolga imena je patentiran

 pomemben vir zaslužka Microsofta iz naslova Android naprav,

ki ta patent uporabljajo
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FAT16 FAT32

Max. velikost 

datoteke

2 GB 4 GB

Max. velikost 

particije

4 GB 2 TB



NTFS

 Ne razlikuje velikih in malih črk

 vendar jih zabeleži

 Podprte funkcionalnosti

 pravice

 transparentna kompresija

 posnetki (snapshots)

 podpira redko napolnjene (sparse) datoteke

 Uporablja dnevnik

 Podpora streamom

 Alternate data streams

 Skrit stream podatkov v isti

datoteki

 sintaksa: text.txt:extrastream

 IE uporablja stream za oznako

tega, da je datoteka naložena

z interneta
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NTFS

Max. velikost 

datoteke

16 EB

Max. velikost 

particije

256 TB



Datotečni sistemi ext2/3/4

 Privzeti datotečni sistem v Linuxu

 danes ext4

 Vsi razlikujejo med velikimi in malimi črkami

 „Datoteka“, „datoteka“, „DATOTEKA“ so tri različne datoteke

 ext2 se opušča 

 ne podpira dnevnika

 ext3 in ext4 shranjujeta dnevnik dogodkov (journal)
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ext3 ext4

Max. velikost 

datoteke

16GB-2TB 16GB-16TB

Max. velikost 

particije

2TB-32TB 1EB



ZFS

 Razvoj začet s strani SUN Microsystems

 nadaljevanje pod Oraclom

 Trenutno eden najnaprednejših datotečnih sistemov

 omejena kompatibilnost (Solaris, IllumOS, FreeBSD, Linux preko 

FUSE; Ubuntu 16 kot binary kernel module)

 licenca CDDL ni kompatibilna z GPL

 Vsebuje praktično vse opisane funkcionalnosti

 Možnost posnetkov (snapshot)

 Transparentno kompresijo in deduplikacijo

 Preverjanje integritete

 Enkripcija 

 Copy-on-write

 Vgrajeni NFS, iSCSI, Samba

 Pošiljanje celotnega sistema na drugo lokacijo

 Podporo različnim oblikam softverskega RAID
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ZFS: Združevanje diskov v bazen
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BTRFS – B-tree file sytem

 Linux datotečni sistem prihodnosti

 Zgled v Solarisovem ZFS-u

 Nove funkcionalnosti v primerjavi z ext:

 Snapshoti

 Pooling

 Združevanje več naprav/diskov v eno logično napravo

 Deduplikacija

 Isti podatki na disku le enkrat – kopije so samo kazalci

 BTRFS še ni dokončan

 Možne so večje spremembe in nekompatibilnost za nazaj

 odsvetujejo uporabo v produkciji
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RAID in upravljalec diskov



Hitrost diskov

 Hitrost CPU se je povečevala veliko hitreje kot hitrost 

diskov

 številni triki kako pohitriti diske

 kombinacije več diskov z vzporednim branjem / pisanjem
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CPU št. tranzistorjev

(Moorov zakon)

kapaciteta diskov

(Kryderjev zakon)

hitrost diskov

čas



Upravljalec diskov

 Prvotno je vsak disk imel svoj datotečni sistem

 File system (FS)

 Kasneje se je v istem sistemu pojavilo več fizičnih diskov

 Ki smo jih želeli kombinirati

 Med HDD in FS se je pojavil “upravljalec diskov” oz. volume manager

 Volume == fizičen disk == [HDD ali SSD]

 upravljalec diskov je enega ali več fizičnih diskov predstavil kot 

en logičen disk (logical volume)

 Šele nad logičnim diskom smo uporabili datotečni sistem
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Upravljalec diskov

 Še danes v večini OS to deluje na enak način

 Windows: volume manager, nad njim NTFS ali FAT32

 Linux: LVM, nad njim ext2,3,4 ali drugi datotečni sistemi

 Izjema: ZFS

 združuje datotečni sistem in volume manager v eno enoto
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RAID

 Redundant Array of Independent Disks 

 ali Redundant Array of Inexpensive Disks

 nasprotje od SLED: Single Large Expensive Disk

 RAID predstavlja

 množico diskov, kombiniranih na različne načine

 ki jih aplikacije vidijo kot en sam disk

 vsak tip RAID-a na drugačen način razporedi podatke med diski

 dodatni diski so lahko namenjeni povečanju kapacitete, hitrosti ali 

obojega

 Obstaja 6 osnovnih tipov in več kombiniranih tipov



RAID 0

 Ni redundance

 Podatki so narezani na “trakove” in razporejeni po več 

diskih

 posamezen trak se imenuje “stripe” ali “strip”

 velik 1 bit, 1 byte ali 1 blok

 Round-robin razporejanje

 Povečuje hitrost branja in zapisovanja

 Vzporedne zahteve se razporedijo med več fizičnih diskov

 To omogoča hkratno iskanje, branje in zapisovanje podatkov

 disk striping: The procedure of combining a set of same-size disk partitions that 

reside on separate disks (from 2 to 32 disks) into a single volume, forming a 

virtual "stripe" across the disks that the operating system recognizes as a single 

drive. Disk striping enables multiple I/O operations in the same volume to proceed 

concurrently, thus offering enhanced performance. Microsoft Press« Computer 

and Internet Dictionary, 4th Edition, ©2000 Microsoft Corporation. All rights 

reserved.



RAID 0: Striping

N=4 diski



RAID 0 Logični disk

 Aplikacije OS vidijo samo en logčen disk



RAID 1

 Zrcaljeni diski

 Večja hitrost branja

 podatke lahko preberemo iz kateregakoli diska

 ali beremo iz dveh hkrati

 Pri pisanju ne pridobimo nič

 pisati potrebno na oba diska hkrati

 Kaj se zgodi če diska nista enako velika

 uporabna velikost je velikost manjšega

 Lahko preživi odpoved enega diska

 Popravilo: menjava pokvarjenega diska z novim

 Re-mirror oz. re-silver

 Podatki dostopni ves čas

 Manj ekonomično, vendar bolj zanesljivo

 porabimo 2 (ali več) diska za kapaciteto enega



RAID 2

 Podatki narezani na zelo majhne trakove 

 velikosti 1 bit ali 1 byte

 Diski se vrtijo popolnoma sinhronizirano

 lahko postrežejo samo eno zahtevo hkrati

 Paritetni diski hranijo Hammingovo kodo za popravilo 

napak

 Izračunana za vzporedne bite na ostalih diskih

 Edini tip, ki danes ni več v praktični uporabi



RAID 3

 Podoben RAID 2

 prav tako zelo majhni trakovi (1 bit ali 1 byte) 

 vendar samo en paritetni disk

 Lahko preživi odpoved enega diska

 Podatke mogoče rekonstruirati iz ostalih

 Uporaba danes zelo redka



RAID 4

 Deluje na nivoju blokov

 Večji trakovi

 diski se lahko vrtijo neodvisno

 Paritetne informacije shranjene na svojem disku

 Uporaba danes zelo redka



RAID 5

 Deluje na nivoju blokov

 Paritetne informacije razporejene po vseh diskih

 (npr. XOR)

 Preživi odpoved enega diska

 Potrebuje vsaj 3 diske



RAID 6

 Dva izračuna paritete (npr. XOR)

 Vsak shranjen na svojem disku

 Preživi odpoved dveh diskov

 Vendar potrebuje N+2 diska

 Dražje pisanje

 Za vsak zapis je potrebno posodobiti 2 paritetna bloka



Primerjalna tabela



Gnezdeni RAID sistemi: RAID 1+0

 Združimo 2 x RAID1 v RAID 0

 “a stripe of mirrors”

 izkoristek: ≤ 50%
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Gnezdeni RAID sistemi: RAID 0+1

 Združimo 2x RAID 0

v RAID 1  

 “a mirror of stripes”

 izkoristek: ≤ 50%
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Poglavje 6

PODATKOVNE

BAZE



Podatkovne baze



Podatkovna baza

 Organizirana zbirka podatkov

 Pogosto modelira nek vidik realnega sveta

 Na način, ki omogoča da izvemo kar nas zanima

 Primer: takšen model hotelskih sob, ki omogoča, da izvemo katere sobe 

so še prazne

 Prednosti pred zbirko podatkov v običajni datoteki

 Indeksiranje podatkov (izdelava indeksa, podobno kot v knjigi)

 Indeks ni kazalo

 Abecedni seznam ključnih besed, ki se pojavijo v knjigi

 Podpora atomarnim transakcijam in zaklepanju podatkov

 Podpora repliciranju (npr. podatki na več računalnikih)

 Podpora relacijski algebri (v primeru relacijskih baz podatkov)

 Modeliranje podatkov na način, ki omogoča strukturiranje poizvedbe

(npr SQL)
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DB

Univerzalen 

simbol za bazo



Kaj je indeks (in primerjava s kazalom)

 Indeks je urejen (npr. po abecedi) nabor kazalcev na podatke

 indeks ima drugačen namen kot kazalo: hitro iskanje pojavitev podatka
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Primer strukturiranega zapisa

 Preglednica

 MS Excel

 Zametek podatkovne baze

 Toda Excel ima številne omejitve

 Omejeno število vrstic

 Neučinkovito iskanje

 Sočasen dostop ni mogoč (2 hkratna uporabnika)
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Sočasen dostop

 Zakaj je problematičen

 nekonsistentno stanje podatkovne baze

 Tipična operacija

 prenos denarja iz enega računa na drug račun

 Dvigni 100 EUR z Urbanovega računa

 Položi 100 EUR na Romanov račun

 Poteka takole:

1. Poglej koliko je na Urbanovem računu in si zapomni: Z1 = 500 EUR

2. Zapiši na Urbanov račun popravljeno vrednost: Z1–100 EUR = 400 EUR

3. Poglej koliko je na Romanov računu in si zapomni: Z2 = 650 EUR

4. Zapiši na Romanov račun popravljeno vrednost: Z2+100 EUR = 750 EUR
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Sočasen dostop

 Kaj se zgodi, če Urban prejme drugo nakazilo natanko med 

trenutkoma 1 in 2?

 Imejmo 2 bančna uslužbenca:

 Bančni uslužbenec 1 (dela počasi)

 Bančni uslužbenec 2 (dela hitro)

 Operacija zdaj poteka takole:

1. Poglej koliko je na Urbanovem računu in si zapomni: Z1 = 500 EUR

a) Poglej koliko je na Urbanovem računu in si zapomni: Z1 = 500 EUR

b) Prištej nakazilo 200 EUR in zapiši na račun: Z1+200 EUR = 700 EUR

2. Zapiši na Urbanov račun popravljeno vrednost: Z1–100 EUR = 400 EUR

3. Poglej koliko je na Romanov računu in si zapomni: Z2 = 650 EUR

4. Zapiši na Romanov račun popravljeno vrednost: Z2+100 EUR = 750 EUR
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Ilustracija možnih težav

 Izgubimo spremembe (npr. med trenutkoma 4 in 10)

 Napačno povzamemo podatke (uslužbenec 3)
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Kako rešimo sočasen dostop

 Z isto metodo zaklepanja kot pri semaforjih?

 Semafor blokira dostop do vira (druge operacije bodo torej čakale)

 Pri dolgotrajnih operacijah pa želimo, da se prepletajo!

 Uvedemo transakcije

 Za transakcije skrbi sistem za upravljanje podatkovne baze

 DBMS == database management system

 Tri možne akcije

 Začni transakcijo (start transaction)

 Potrdi transakcijo (commit transaction)

 Prekini transakcijo (abort transaction)
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Start transaction Commit ali abort

Začetno 

konsistentno stanje

Končno

konsistentno stanjeNekonsistentno stanje

transakcija



Transakcija

 Zaporedje operacij, ki je od začetka do konca pravilno 

izvedeno, in pusti podatke v konsistentnem stanju

 Izvede se bodisi v celoti, ali se ne izvede

 To je nedeljivost (atomarnost)

 Commit_transaction  transakcija se je izvedla OK

 Abort_transaction  prišlo je do napake v transakciji, zato je 

potrebno sistem vrniti na stanje pred tranksakcijo

 Izbrisati vse efekte operacij znotraj transakcije!

 Če želimo, da se transakcije prepletajo, prepustimo 

upravljanje sistemu podatkovne baze (DBMS)

 DBMS za dosego prepletanja uporablja poseben razvrščevalnik 

operacij

 Kaj se lahko zgodi, če vzporedno izvajamo več transakcij?
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Vzporedno izvajanje transakcij

 Imejmo 3 transakcije

 T1, T2, T3

 Ki izvajajo operacije read (R), write (W) in commit (Com.)

 Primer nekonfliktnega izvajanja

 Transakcije ne dostopajo hkrati do istih podatkov

 Vrstni red lahko spremenimo
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==

Transakcije T1, T2, T3

čas



Vzporedno izvajanje transakcij

 Možni konflikti

 Popravljivi

 Preden potrdimo drugo,

moramo počakati na 

potrditev prve

 Če prvo prekinemo,

moramo prekiniti tudi 

drugo (ker je uporabila 

podatke , ki jih je prva

razveljavila)  kaskadni abort

 Nepopravljivi

 Prehitro smo potrdili drugo transakcijo

 Prva se je kasneje prekinila in razveljavila

 Sedaj je druga zaključena, vendar z 

napačnimi podatki

 Takšnim konfliktom se lahko izognemo z

uporabo ustreznega nivoja izolacije transakcij
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Izolacija

 Poznamo več nivojev izolacije transakcij

 READ UNCOMMITTED (nobene izolacije; možen je t.i. dirty read)

 Možno je branje nepotrjenih podatkov (spremenjeni iz drugih transakcij)

 READ COMMITTED

 Branje nepotrjenih podatkov ni mogoče.

 Ostale transakcije pa še vedno lahko spremenijo prebrane podatke 

preden se trenutna transakcija zaključi. (dobimo neponovljiva branja)

 REPEATABLE READ

 Branje nepotrjenih podatkov ni mogoče.

 Ostale transakcije ne morejo spremeniti podatkov, ki so bili prebrani 

znotraj trenutne transakcije, ki se je začela prva.

 SERIALIZABLE (popolna izolacija)

 Branje nepotrjenih podatkov ni mogoče.

 Ostale transakcije ne morejo spremeniti podatkov, ki so bili prebrani 

znotraj trenutne transakcije, ki se je začela prva.

 Ostale transakcije ne morejo vpisovati novih vrednosti tako, da ni mogoče 

branje novih vrednostih v trenutni transakciji.
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Dirty read
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Primer različnih stopenj izolacije

 Razvrščevalnik prepleta transakcije za povečanje 

prepustnosti

 Primer 2 operacij

 Izračun obresti za vse račune (traja 2h)

 Bančno nakazilo (izvedbo potrebujemo takoj)

 Serializable prepletanje transakcij

 T1:  A = A * 1.05                B = B * 1.05

 T2:                A = A + 100                  B = B - 100

 Read uncommited prepletanje transakcij

 T1:                A = A * 1.05, B = B * 1.05

 T2:  A = A + 100                                B = B – 100

 V tem primeru smo pripisali obresti za več denarja, kot ga je
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ACID

 Lastnosti podatkovne baze, ki zagotavljajo, da se transakcije 

izvajajo zanesljivo, opišemo z akronimom ACID

 A = Atomicity

 Transakcije so atomarne (nedeljive): nikoli se ne izvedejo samo na pol

 C = Consistency

 Stanje nabora podatkov je zunaj transakcij vedno konsistentno

 transakcija se bodisi zaključi uspešno

 ali pa povrne vse podatke na prejšnje stanje (roll-back)

 I = Isolation

 Transakcije so med seboj izolirane; če jih izvedemo več hkrati, je učinek enak, 

kot če bi jih izvedli zaporedno

 D = Durability

 Ko se transakcija zaključi, spremembe ostanejo trajne

 Transakcija se torej lahko zaključi samo, če so bili podatki zanesljivo 

zapisani na disk
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Dvofazno zaklepanje

 Eden najpogostejših načinov za dosego serializabilnosti

 2-phase locking, 2PL

 Dve fazi

 faza zasedanja: transakcija pridobi zaklepanja, vendar še nobenega 

ne sprosti

 faza sproščanja: transakcija sprošča zaklepanja, a ne more več 

pridobiti novih

 Pravila dvofaznega zaklepanja

 Vsaka transakcija mora za branje podatka pridobiti deljen zaklep

(shared lock, S), za pisanje pa ekskluziven zaklep (exclusive lock, X)

 Ko se transakcija zaključi, se vsi zaklepi sprostijo

 Če transakcija pridobi ekskluziven zaklep, ne more nobena druga 

transakcija pridobiti zaklepa na istem podatku (niti S, niti X)
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Primer 2PL

Read uncommited Z 2PL zaklepanjem

T1        T2 T1        T2
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R(A)

A=A+100

W(A)

R(B)

B=B-100

W(B)

commit

R(A)

A=A*1.05

W(A)

R(B)

B=B*1.05

W(B)

commit

S(A)

R(A)

A=A+100

X(A)

W(A)

... enako za B...

commit (sprosti 

vse zaklepe)

Zahteva S(A), 

a ne dobi

čaka...

čaka...

S(A)

R(A)

upgrade

lock



Gradniki podatkovne baze

 Transaction manager

 Skrbi za izvajanje in 

razvrščanje transakcij

 Lock manager

 Zaklepanje podatkov

 Cele tabele ali 

posameznega zapisa

 Recovery manager

 Skrbi za obnovo v primeru 

izgube podatkov

 Uporaba dnevnika

 Query parser in optimizer

 Optimizacija poizvedb, 

npr. s čim večjo uporabo 

indeksov
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Relacijske podatkovne baze



Osnovni pojmi

 Atribut je vsak podatek, ki opisuje določeno stvar (=stolpec)

 Vrstica označuje povezavo med temi podatki 

 Relacija je množica vseh veljavnih povezav (=tabela)

 Tabela je zbirka podatkov na določeno temo

414
Vrstica

Atribut (lastnost) Tabela (relacija)



Relacija

 Pomembno: vsaka vrstica se lahko pojavi samo enkrat!
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Podvojena vrstica ne nosi nobene dodatne informacije



Primarni ključ

 Ključi

 Primarni ključ: unikaten atribut, po katerem najdemo vrstico

 Lahko obsega enega ali več stolpcev!
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Kandidat za primarni ključ



Primarni ključ

 Primarni ključ

 Če primarni ključ ne bi bil unikaten, vrstice ne bi mogli nedvoumno 

določiti

 Primarni ključ je lahko "sestavljen"
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2 vrstici ne smeta imeti istega primarnega ključa

V tem primeru Ime ne more biti primarni ključ, 

lahko pa je ime+barva



Primarni ključ

 Boljši primarni ključ: avtomatsko generirana sekvenca

 RDBMS poskrbi, da je vedno unikatna
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Šifra (id), ki je avtomatsko generirana sekvenca, 

je dober primarni ključ

• Npr.: auto-increment ali GUID
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Shema

 Nabor atributov določa “shemo” tabele

Shema



Nekaj besed o SQL

 Strukturiran jezik za poizvedbe

 Structured Query Language

 Standardizirana oblika

 Trenutna različica: SQL:2011

 2 primera

 SELECT * FROM students
WHERE 

(student_name = "Janez" AND student_age > 21) OR
(student_id LIKE '8765%')

ORDER BY student_age DESC
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Združevanje tabel

 Ang. join

 Izpišimo vse študente iz Maribora

 SELECT * FROM studenti s, poste p
WHERE
s.postna_stevilka = p.zip_koda
AND p.ime_poste = "MARIBOR"
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studenti

id (int)

ime (string)

starost(int)

postna_stevilka (int)

poste

zip_koda (int)

ime_poste (string)



Več tipov združevanja

 Odvisno od potreb

 Ali želimo samo presek ali k eni tabeli dodati drugo 
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Skalabilnost podatkovnih baz

 Skalabilnost je mogoča na 2 načina:

 Scale up (t.i. vertikalno skaliranje; en računalnik povečamo 

"v višino")

 Kupimo hitrejši in boljši računalnik

 Hitro naletimo na omejitve

 Težko več kot nekaj TB rama

 Težko več kot nekaj 10TB hitrega diskovja

 Scale out (t.i. horizontalno skaliranje; rabimo več prostora "v širino")

 Kupimo več računalnikov

 Sistem postane porazdeljen

 Kako zagotavljamo

konsistentnost?

423



Replikacija master-slave

 En strežnik določimo kot glavnega in ostale kot podrejene

 Uporabno v primeru velikega števila branj in manjšega števila 

zapisovanj

 Zapisovanje podatkov se izvajaja samo na glavnem strežniku

 Ob potrjenih podatkih se ti prenesejo iz glavnega na podrejene 

strežnike

 Branje podatkov se lahko izvaja na vseh strežnikih

 Potrebna je prilagoditev aplikacij, da se za branje povezujejo na en 

strežnik, za pisanje na drug.
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Sharding

 Način za horizontalno skaliranje podatkovne baze

 Deluje za vse tipe podatkovnih baz

 Eno veliko bazo razdelimo na več manjših, glede na 
določen ključ

 Primer: baza, ki vsebuje vse Indijce, potrebuje 1.2 milijarde 
vrstic

 Atish Aahuja

 Vijay Acharya

 …

 1.200.000.000 vrstic

 …

 Hanan Zacharia

 Paavan Zachariah

 Če bo potekalo veliko hkratnih poizvedb, potrebujemo več 
strežnikov

Baza
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Sharding

 Podatke razdelimo glede na priimek na 26 strežnikov

 Prednosti: 

 Sistem lahko poljubno drobimo

 S tem dosežemo visoke performance (branje, pisanje)

 Slabosti:

 Če odstranjujemo ali dodajamo strežnike, moramo podatke migrirati

sami

 Uporabno le, če so tudi ostali podatki o uporabniku prisotni na istem 

strežniku (sicer spet potrebujemo poizvedbo na več strežnikih)

A B C X Y Z…
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Poglavje 8

PORAZDELJENI

SISTEMI



Porazdeljeni sistemi



Porazdeljen sistem

 Je sistem iz več računalnikov, povezanih z omrežjem

 Pravimo, da so "šibko sklopljeni" (loosely coupled)

 Zakaj raje ne uporabimo enega zmogljivejšega računalnika?
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A

B

C

Omrežje

Pogosta poimenovanja

Računalnik (computer / machine),

Vozlišče (node), 

Strežnik (server)

Odjemalec (client)

Gostitelj (Host)



Kdaj uporabimo porazdeljen sistem

 Ko en računalnik ni več dovolj zmogljiv

 Predrago (ali celo fizično nemogoče) ga je opremiti z dovolj viri

 Dovolj procesorske moči

 Dovolj pomnilnika

 Dovolj diskovnega prostora

 Dovolj kapacitet omrežne povezave

 Pravimo, da ga ni mogoče "vertikalno povečati"

 Horizontalno in vertikalno povečevanje

 Vertikalno = "scale up" (uporabimo zmogljivejši računalnik)

 Horizontalno = "scale out" (uporabimo več računalnikov)
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Kdaj uporabimo porazdeljen sistem

 Ko bi sistem radi približali uporabniku

 En uporabnik v EU in en uporabnik v ZDA

 Želimo, da imata oba kratek dostopni čas

 Potrebujemo dva računalnika: enega v EU in enega v ZDA

 Ali je 100ms veliko?
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>100 ms



Ponovitev okvirnih časov dostopa

432

 Primerjava časov, če jih raztegnemo na človeško trajanje:

 Register: kar imate v spominu (~0.5s)

 L2 Cache: kar imate napisano na listu, založenem na mizi (25s)

 RAM: kar imate v fasciklu v omari (4 min)

 SSD disk: Kar lahko najdete v Vatikanski knjižnici (14h)

 Trdi disk: Kar lahko najdete po 2 mesecih meditacije v Tibetu (57 dni)

 Omrežje z zakasnitvijo 100 ms  enako kot 3 človeška leta



Drug primer: Mars
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 Predstavljajte si kolonizacijo leta 2030

 (na tem dela več zagrizenih podjetnikov)

 Razdalja Zemlja-Mars

 Med 225 in 401 milijonov km 

 Svetloba potrebuje med 13 in 22 minut

 "Komunikacija v realnem času" dobi 

drug pomen 

~ Elon Musk, 2014



Kdaj še uporabimo porazdeljen sistem

 Ko bi radi povečali zanesljivost sistema

 "Mission critical" sistemi, npr. računalnik v letalu

 Vsaka komponenta sistema lahko odpove

 Če imamo rezervno kopijo, smo povečali zanesljivost

 Računalnik v letalu

 Dvojna redundanca

 Potrebno strinjanje

dveh ali celo vseh treh

računalnikov, da se 

rezultat upošteva

 T.i. kvorum: vnaprej definirano

število članov, ki se morajo

strinjati
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PC PC PC

1+1

22 3

Vsaj dva soglasna

2



Težave porazdeljenega sistema

 Vse težave izhajajo iz dveh dejstev

 Informacije potujejo s končno hitrostjo

 Različni deli sistema nimajo hkrati istih informacij

 Če se zdi da so zamiki zanemarljivi, si predstavljajte Mars in 22 minut

 Sistem je zgrajen iz več neodvisnih gradnikov

 Neodvisni deli sistema lahko neodvisno odpovedo

 Če odpove sistem na Marsu, tega ne moremo vedeti 44 minut

 Pomembni pojmi v porazdeljenih sistemih

 Skalabilnost sistema (ang. Scalability), ki je tesno povezana z

 zmogljivostjo (ang. Performance)

 zakasnitvami (ang. Latency)

 razpoložljivostjo (ang. Availability)

 in odpornostjo na napake (ang. Fault tolerance)

 Redundanca, particioniranje in replikacija

 Konsistentnost podatkov
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Skalabilnost

 Lastnost, da je zmogljivost sistema mogoče povečati 

 Da lahko opravi večjo količino dela

 S povečevanjem zmogljivost se običajno povečujeta tudi 

strošek in zahtevnost vzdrževanja
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Eksponentno

y = ax

Potenčno

y = xa

Linearno

y = kx

Konstantno

y = k



Zmogljivost

 ang. Performance

 Količina uporabnega dela, ki ga računalniški sistem lahko 

opravi v določenem času

 Zmogljivost pogosto definiramo bodisi z

 Nizkimi odzivnimi časi (latenca)

 Ali z visoko pasovno širina sistema 

(količina podatkov, ki jih lahko obdela na časovno enoto)

 Režijski stroški

 Zmogljivost se nanaša na uporabno delo

 Zmogljivost torej upade, če je preveč režijskih stroškov

  slab izkoristek

 Režijske stroške lahko pogosto zmanjšamo, če uporabimo paketno 

obdelavo podatkov

 ang. Batch processing

 Vendar pa to poveča zakasnitve (odzivni čas)
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Analogija paketne (batch) obdelave

 Pilot v letalu je "režijski strošek"

 "odžre mesto enemu potniku"

 Kolikšen izkoristek imamo v naslednjih primerih
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50% 90%

Obdelamo vsakega 

potnika posebej

Paketna obdelava – po 9 potnikov skupaj

Privatno letalo Redni let

Ni čakanja; vzleti takoj ko 

je potnik pripravljen

Potniki morajo čakati, ker letalo

vzleti po voznem redu

Nizka zakasnitev

Slab izkoristek 

 nizka pasovna širina

Visoka zakasnitev

Dober izkoristek

 visoka pasovna širina
kompromis



Zakasnitve

 ang. Latency, iz latinščine

 latere  skrivati se

 Čas med trenutkom ko se nekaj zgodi, 

in trenutkom, ko to postane vidno

 Okužba z malarijo vs. pojav simptomov 10 dni kasneje

 Čas med pritiskom gumba "Like" in trenutkom, ko se spremeni 

število "Likov" pri drugem uporabniku (na Marsu)

 Če se ne zgodi nič, ne more biti zakasnitve

 Sistem, ki ne sprejema novih podatkov, 

ne bi smel imeti problema z latenco

 Zakasnitev je odvisna od

 Fizikalnih omejitev 

 fizična razdalja in hitrost svetlobe (glej primer z Marsom)

 Omejitev strojne opreme (npr. dostopni časa RAM-a)

 Programskih omejitev (kako poteka obdelava podatkov; glej režijo)
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Razpoložljivost

 ang. Availability

 Del časa, ki ga sistem preživi v delujočem stanju

 Delujoče stanje pomeni, da ga uporabniki lahko uporabljajo

 To pomeni, da na razpoložljivost sistema vpliva tudi razpoložljivost 

omrežne povezave

 Razpoložljivost =

 Pogosto uporabljane stopnje razpoložljivosti

 90% (ena devetka) = več kot 1 mesec nedostopnosti na leto

 99% (dve devetki) = manj kot 4 dni na leto

 99.9% (tri devetke) = manj kot 9 ur

 99.99% (štiri devetke) = manj kot uro

 99.999% (pet devetk) = ~ 5 minut

 99.9999% (šest devetk) = ~ 31 s
440

Čas, ko je sistem dostopen za uporabnike

Skupen čas



Odpornost na napake

 Visoko stopnjo razpoložljivosti dosežemo predvsem z 

odpornostjo na napake

 ang. Fault tolerance

 Odpornost na napake je zmožnost sistema, 

da se v primeru napak obnaša na predvidljiv način

 To je mogoče zagotoviti samo, če napako predvidimo

 Ter sistem zgradimo tako, da jo lahko tolerira

 Če sistem nima redundance

 je zanesljiv samo toliko, kot njegovi sestavni deli

 Sistem, ki ima redundanco 

(npr. popolno kopijo na drugi lokaciji), 

 pa lahko odpove samo delno, in še vedno ostane dostopen
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Tipi napak

 Odpoved računalnika

 Celoten računalnik odpove

 Zaradi odpovedi posamezne 

komponente (RAM, HDD)

 Ali programske napake

 Odpoved omrežja

 Omrežna povezava z računalnikom 

se prekine

 Omrežna particija (razdelek)

 Sistem se razdeli na dva delujoča podsistema
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Odpovedi strojne opreme

 Ni vprašanje če bo strojna oprema odpovedala,

vprašanje je kdaj?

 Razlog za odpoved je lahko 

 Proizvodna napaka (zgodnja odpoved)

 Obraba komponente (pozna odpoved)

 Naključna odpoved (kadarkoli)

 Definiramo povprečen čas med okvarama

 Mean Time Between Failures (MTBF)
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Razlogi za odpoved sistema

 Krivulja "kopalne kadi"
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Redundanca

 Z redundanco lahko zagotavljamo dostopnost kljub 

odpovedi posameznega računalnika
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Ljubljana

CPU

RAM

HDD

Maribor

CPU

RAM

HDD

Odpoved

strojne

opreme

Koper

CPU

RAM

HDD

Odpoved

omrežja



Particioniranje in repliciranje podatkov

 Dva osnovna koncepta za delo s podatki

 Particioniranje

 Podatke razdelimo na več računalnikov in vsak obdela svoj del

 Prednosti

 Takšen sistem lažje raste

 Ko je potrebno, samo dodamo nov strežnik za nove podatke

 Če so podatki ločeni na logične celote, je obdelava hitrejša

 Npr. celoten Facebook profil je na samo enem računalniku

 Za razliko od tega da sta ime+priimek na prvem, datum rojstva pa na drugem

 Če odpove en računalnik, ostali niso prizadeti
446
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Particioniranje in repliciranje podatkov

 Repliciranje

 Osnova za zagotovitev redundance

 Vsak računalnik dobi iste podatke

 Prednosti

 Podatki dobijo več procesorske moči in pasovne širine za branje

 Povečuje razpoložljivost sistema

 V primeru odpovedi enega računalnika ni prizadet noben uporabnik

 Slabosti

 Vse kopije podatkov je potrebno ohranjati sinhronizirane
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Primerjava z RAID

 Iste prednosti in slabosti!
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Particioniranje podatkov Repliciranje podatkov
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Primer: sharding

 Najpogostejši tip particioniranja (t.i. horizontalno particioniranje)

 Mogoč pri vseh tipih podatkovnih baz (relacijske ali NoSQL)

 Eno veliko bazo razdelimo na več manjših

 glede na določen ključ.

 Primer: baza, ki vsebuje vse Indijce potrebuje 1.2 milijarde vrstic

 Atish Aahuja

 Vijay Acharya

 …

 1.200.000.000 vrstic

 …

 Hanan Zacharia

 Paavan Zachariah

 Če bo potekalo veliko hkratnih poizvedb, 
bomo potrebovali več vzporednih strežnikov

Baza
Vsi Indijci
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Primer: sharding

 Podatke razdelimo glede na priimek na 26 strežnikov

 Prednosti: 

 Sistem lahko poljubno drobimo

 S tem dosežemo visoko zmogljivost (branje, pisanje)

 Slabosti:

 Če odstranjujemo ali dodajamo strežnike, moramo podatke 

redistribuirati

 Najbolj uporabno, če so tudi ostali podatki o uporabniku prisotni na 

istem strežniku (sicer spet potrebujemo poizvedbo na več strežnikih)

A B C X Y Z
…



Primer: replikacija master-slave

 V primeru velikga števila branj in manjšega števila 

zapisovanj lahko en strežnik določimo kot glavni strežnik in 

ostale strežnike kot podrejene strežnike.

 Zapisovanje podatkov se izvajaja samo na glavnem 

strežniku. 

 Vpisani podatki se prenesejo iz glavnega strežnika na podrejene 

strežnike.

 Ohranja se konsistentnost podatkov

 Branje podatkov se lahko izvaja na vseh strežnikih.

 Potrebna je prilagoditev aplikacij, da se za branje povezujejo na en 

strežnik, za pisanje na drug.

 Prednost

 podatki so vedno konsistentni

 Slabost 

 Še vedno imamo "single point of failure"
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Kaj pa če želimo več

 Kako odpravimo

single point of failure?

 Vsi enakopravni?

 Kaj se zgodi s 

konsistentnostjo 

podatkov?

 Kaj če se pojavi

omrežna particija?
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master

master master

master

master

vpis

branje



Teorem CAP

 Porazdeljen sistem ne more hkrati zagotavljati vseh 

spodnjih treh lastnosti:

 Močna konsistentnost (C)

 Vsi strežniki

se vedno strinjajo

 (imajo enake podatke)

 Razpoložljivost (A)

 Strežnik se takoj

odzove uporabniku

 Tolerantnost na 

omrežne particije (P)

 Sistem še vedno deluje, 

če se pojavi omrežna particija

 Zagotovi lahko samo dve!
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Teorem CAP

 Recimo, da želimo odpornost na omrežne particije

 Hočemo, da sistem deluje tudi, če se razdeli na 2 dela (particiji)
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Teorem CAP

 Recimo, da želimo odpornost na omrežne particije

 Hočemo, da sistem deluje tudi, če se razdeli na 2 dela (particiji)

 T.i. "split brain" problem
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GPrekinitev 

omrežne

povezave

Particija 1 Particija 2
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Teorem CAP

 Recimo, da želimo odpornost na omrežne particije

 Hočemo, da sistem deluje tudi, če se razdeli na 2 dela (particiji)

 Kaj se zgodi, če želimo da je sistem še vedno razpoložljiv?

  Postane nekonsistenten

 Podatki na obeh straneh se ne skladajo več (divergirajo)
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Teorem CAP

 Recimo, da želimo odpornost na omrežne particije

 Hočemo, da sistem deluje tudi, če se razdeli na 2 dela (particiji)

 Kaj se zgodi, če želimo da je sistem še vedno konsistenten?

 Ugasnemo manjšo polovico in s tem izgubimo 

razpoložljivost

 Tako preprečimo, da obe strani divergirata
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Modeli konsistentnosti

 Močna konsistentnost

 Sistem navzven izgleda, kot bi tekel samo na enem računalniku

 Vsi člani sistema se vedno strinjajo

 Šibka konsistentnost

 Sistem lahko uporabnikom pokaže notranja nesoglasja
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Grem lahko 

danes ven?

Ja Ne

Šibka konsistentnost



Modeli konsistentnosti

 Močna konsistentnost

 Je pogosto nujna (npr. bančne transakcije)

 Vendar ima lahko velik strošek

 Vedno moramo zagotoviti,

da se strinjajo čisto vsi strežniki

 Strežniki ki jih ne moremo

obvestiti, pa morajo biti tiho
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Grem lahko 

danes ven?

Ne Ne

Počakaj da 

preverim

Počakaj da 

preverim

A jo pustiva?

Ne

Ok

Ok



Eventualna konsistentnost

 Se spomnite atomarnih transakcij?

 V nekaterih primerih so nujno potrebne (npr. banka)

 V drugih primerih nismo tako strogi

 Štetje Facebook "likov" in Twitter followerjev

 V teh scenarijih ni pomembno, če je podatek nekaj časa napačen

 V takšnih primerih, kjer nekonsistentnost lahko toleriramo

 Vsak uporabnik lahko bere in piše, kamorkoli, kadarkoli

 Sistem bo začasno postal nekonsistenten (toda: nič hudega)

 Spremembe se bodo čez čas razširile tudi na preostale strežnike

 In sistem bo eventualno spet postal konsistenten

 Pomembni vprašanji

 Koliko časa pomeni “eventualno”?

 Eno minuto ali en mesec? Dobro je imeti neko zagotovilo 

 Kako se strežniki strinjajo kaj je pravo stanje?

 Obvelja vedno zadnja sprememba? Kako vemo kdo je zadnji?
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Eventualna konsistentnost

461

Grem lahko 

danes ven?

Ja Ne

Rees?

Oči pravi ja!!

Grem lahko 

danes ven?

Ne Ne



Čas v porazdeljenih sistemih

 Zakaj je čas pomemben

 Da lahko sledimo vrstnemu redu operacij

 Da vemo kateri podatek je novejši

 Primer

 Nujno je poznati vrstni red operacij

 Pravi rezultat 100 vs. napačen rezultat 10

 Možnosti za ugotavljanje vrstnega reda

 Globalna ura

 Lokalna ura

 Brez ure
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12:00 x=x+9;

x=1 x=1

12:01 x = x^2;



Globalna ura

 Vsi računalniki dobivajo točno uro iz 

istega vira

 Sinhron sistem

 Mogoče samo v teoriji

 Teorija relativnosti to onemogoča, 

če posamezni računalniki potujejo z različno

hitrostjo ali čutijo različno gravitacijo

 Glej "paradoks dvojčkov"

 V praksi

 Protokol NTP omogoča sinhronizacijo na 

nekaj 10 ms (preko javnega interneta)

 GPS ura natančna na 40 ns
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Nekaj sistemov z globalno uro

 Apache Cassandra

 Porazdeljena podatkovna baza z avtomatsko

replikacijo podatkov na vse strežnike v gruči

 Elastično skalabilna

 Ko dodamo strežnik se vse zgodi avtomatsko

 Eventualno konsistentna

 Prvotno razvita na Facebooku, 

kasneje open-sourcana

 Večji uporabniki

 Apple (75.000 serverjev, 10PB podatkov)

 Netflix (2500 serverjev, 420 TB)

 CERN, Facebook (Instagram), Reddit, Soundcloud, Twitter, eBay, Github
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Nekaj sistemov z globalno uro

 Googlov sistem Spanner

 Globalno porazdeljena "NewSQL" baza

 NewSQL poskuša združiti prednosti relacijskih baz

s hitrostjo in skalabilnostjo NoSQL baz

 Zagotavlja ACID: atomarnost, konsistentnost, izolacijo in trajnost 

transakcij 

 GPS ura v vsakem datacentru
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Lokalna ura

 Vsak računalnik ima svojo uro (običajen primer)

 Ni globalne ure za sinhronizacijo

 Mogoča je samo delna urejenost vrstnega reda

 Ura na posameznem računalniku je lahko zelo 

nenatančna

 Premika jo prekinitev urinega signala (clock interrupt),

ki jo je mogoče izključiti

 Posledično se na lokalno uro ne zanaša veliko sistemov

 Če nimamo niti dobre lokalne ure, potrebujemo drug način

 Na enem računalniku nas lahko reši štetje

 Vsako operacijo oštevilčimo

 Števec povečujemo

 Če imamo več računalnikov, mora biti števec primerljiv med 

računalniki

 Vektorska ura
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Vektorska ura

 Najpogosteje uporabljan mehanizem za sinhronizacijo

 Vsak računalnik ima svoj števec operacij

 Zadnjo poznano vrednost za vse računalnike združimo v 

vektor

 Z vsako operacijo pošljemo celoten vektor ostalim računalnikom

 Tako vsak prejemnik ve, kakšna je bila naša slika sveta, 

ko smo naredili neko operacijo
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Rač #1   Rač #2 Rač #3   Rač #4     

4,            6,            4,           12Ura2, t=0 =

Ura2, t=1 = 4,            7,            4,           12
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NoSQL (Not only SQL)

 Nekaj znanih imen porazdeljenih podatkovnih baz

 NoSQL izhaja iz drugačne organizacije podatkov in šibke 

konsistentnosti



Problem bizantinskih generalov

 Problem konsenza

 Generali oblegajo mesto

 Potreben je konsenz: če vsi napadejo ali se vsi umaknejo, ne bo žrtev

pokvarjen

general

prestreženo

sporočilo

pokvarjen sel
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Poglavje 9

VIRTUALIZACIJA



Virtualizacija



Izhodišče

 Informacijsko/komunikacijski 

sistem je zgrajen iz 

 Strojne opreme

 Programske opreme

 Strojna oprema je pogosto

dobro načrtovana, izdelana in testirana

 Izdelovalec ne more biti vsak

 Velike količine in visoka cena

 Nezmožnost menjave ali gromozanski

stroški menjave

 Programska oprema je pogosto

slabo načrtovana, izdelana in testirana

 Razvijalec je lahko vsak

 Enostavne nadgradnje
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Računalnik

Strojna 

oprema

Programska

oprema



Kompleksnost kode
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“Podhranjena” programska oprema

 OpenSSL je zbirka funkcij za enkripcijo prometa

 SSL, TLS  uporabljeno pri HTTPS, SSL VPN, ipd.

 Večji uporabniki: Google, Cisco, Apple, Amazon, Facebook, Yahoo, 

Cloudflare

 Zloglasno slaba koda

 "Najslabša ki obstaja, z izjemo vseh ostalih implementacij"

 Ekipa OpenSSL

 1 razvijalec

 “OpenSSL pre-Heartbleed was kind of a mess; there was one guy working 

on it with a few others putting in contributions around the edges,”

 Napad Heartbleed

 Prizadel > 500.000 spletnih mest

 "Catastrophic" is the right word. On the scale of 1 to 10, this is an 11.

~ Bruce Schneier
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Linux

Motivacija #1

 Potrebujemo strežnik za

 Spletno stran

 Pošto

 Zaupne datoteke podjetja

 Razvoj novih aplikacij

 Vse lahko namestimo na 1 računalnik

z Linux OS

 Kaj če en program sesuje celoten OS?

 Hrošč v uporabniškem programu

 Hrošč v OS

 Kaj če nekdo vdre v strežnik preko spletne

aplikacije

 Hrošč v uporabniškem programu

 Hrošč v programu, ki je del OS (npr. SSH)

 Želimo boljšo izolacijo
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Web

server

Mail

server

File

server

Dev

server



 Lahko kupimo 4 računalnike

 Slabosti

 Dražje za nakup

 Dražje vzdrževanje (4x več dela)

 Sedaj je vsak računalnik slabše izkoriščen

 Prednost

 Toda: ni potrebno da imajo vsi nameščen isti OS

 Lahko pa poskusimo vse 4 računalnike pognati na enem 

strežniku

Linux Solaris WindowsLinux

Motivacija #1: izolacija strežnikov
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Web

server

Mail

server

File

server

Dev

server



Motivacija #2: računalništvo v oblaku 
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Omrežna povezava

1960 Danes

Omrežna povezava

Kaj je razlika?



Razlika = večji obseg

 Prej (1960)

 En računalnik

 Time sharing (več uporabnikov)

 Danes

 Več 100.000 računalnikov

 Nujna avtomatizacija

 Ekonomija velikih količin

 Toda: kako obvladamo 100.000 računalnikov?

 Industrijsko povprečje je 100 računalnikov na enega administratorja

 To pomeni, da potrebujemo 1000 administratorjev?
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Virtualizacija
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Virtualizacija

Virtualizacija 

virov

Strežniška

virtualizacija

Virtualizacija

hrambe podatkov

Virtualizacija

omrežja

Virtualizacija

pomnilnika

 Virtualizacija je ustvarjanje navidezne (virtualne) različice 

nečesa, npr. strojne opreme strežnika, operacijskega 

sistema, diska, omrežnega vira, ipd.



Virtualizacija virov

 Več virov združimo v bazen (pool)

 Uporabnik se ne ukvarja s fizično infrastrukturo

 Če želimo razširiti vire, dodamo kapacitete v bazen

Imam 1 

disk!

administrator



Primer: virtualizacija hrambe podatkov

 Trdi diski 

 Sodobni datotečni sistemi 

 ZFS, BTRFS, Windows ReFS (Resilient File System)

 Različne proprietary rešitve 

 npr. Google File System

 Komercialni primeri virtualnega diska v oblaku

 Amazon S3

 Windows Azure Storage

 Prednosti (izhajajo iz porazdeljenih sistemov)

 Kratek dostopni čas (lokalna ali geografska porazdeljenost)

 Redundanca (več kopij podatkov na različnih lokacijah)

 Performance (vzporedno branje iz več kopij)
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Strežniška virtualizacija

 Operacijskega sistema ne poženemo na fizični strojni 

opremi

 Kar zahteva tesno integracijo

(gonilniki)

 In povzroča težave v primeru 

odpovedi HW

 Temveč na virtualni

 Strežnik tega ne ve

 Generična strojna oprema

 Dosežemo neodvisnost od strojne

opreme

 Ker strežnik ne piše neposredno

na disk, temveč v sliko diska 

(image)

 Navadna datoteka

 na preprost način lahko

izdelamo varnostno kopijo



Prednosti strežniške virtualizacije

 Neodvisnost od strojne opreme

  možnost migracije na drug strežnik

                                  Fizična strojna oprema (strežnik 1)

Operaciski 
sistem 1

Hipervizor (nadzornik virtualnih računalnikov)

Operaciski 
sistem 2

Operaciski 
sistem 3

Operacijski sistem

RAM CPU

Virtualna strojna
oprema

Virtualna strojna
oprema

Virtualna strojna
oprema

Fizična strojna oprema
(strežnik 2)

Virtualni disk

. . .

Operacijski sistem

Hipervizor

Operaciski 
sistem 3

Virtualna strojna
oprema

Migracija           .  



Prednosti strežniške virtualizacije (2)

 Izolacija programske opreme

 Več strežnikov si deli iste vire  statistični multipleks

 Boljša izraba virov (višji izkoristek)

 Prihranek el. energije, nižji stroški hlajenja

 Manjša poraba prostora in virov, zanesljivejši HW za isto ceno

 Enostavne varnostne kopije in posnetki (snapshot)

 “crash-consistent” varnostna kopija

Obremenitev 

tipičnega

strežnika



Primer: privatni oblak

 Postavitev lastne infrastrukture

 Programska oprema za virtualizacijo (hipervizor) na naših 

strežnikih 

 Več možnosti

 VmWare vSphere / ESXi

 KVM

 Xen

 Parallels Server

 Citrix Xenserver

 VirtualBox (za domače uporabnike)
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Primer: vSphere
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Primer: javni oblak

 Amazon AWS
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Tipi strežniške virtualizacije

488

Strežniška virtualizacija

Emulacija strojne

opreme

Polna virtualizacija

Paravirtualizacija

Virtualizacija 

operacijskega 

sistema

(kontejnerji)

Hipervizor

tipa 1

Hipervizor

tipa 2



Emulacija strojne opreme

 Emulacija

 Uporabimo jo, ko sta izvorni in ciljni CPU različna

 Npr. Intel x86 in PowerPC

 Najpočasnejša metoda virtualizacije

 vsako inštrukcijo je potrebno prevesti

 Pogosta uporaba emulacije

 Android emulator (emulacija ARM na x86 PC)

 Stare arhitekture (npr. Commodore 64, Apple II)

 Igričarske konzole (SNES, Game Boy, SEGA)

 Primeri: QEMU, Bochs
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Inštrukcija

za Nintendo CPU 

Emulator jo 

pretvori v eno ali več 

inštrukcij za x86

x86

(Intel Pentium)



Polna virtualizacija

 Mogoča samo, če izvorni in ciljni CPU govorita isti jezik

 Ista arhitektura

 Npr. virtualizacija x86 računalnika na x86 strežniku

 Operacijski sistem in programi na virtualnem računalniku 

se večino časa pogovarjajo neposredno s fizičnim CPU

 Visoka učinkovitost

 enako, kot če bi program tekel neposredno na strojni opremi

 Za to poskrbi nadzornik virtualnih računalnikov

 Angl. Virtual Machine Manager – VMM

 Pogosto imenovan 

tudi hipervizor

(ang. hypervisor)

 Gostujoči operacijski 

sistem ne potrebuje 

nobenih prilagoditev
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Hipervizor

Linux Solaris WindowsLinux

Web

server

Mail

server

File

server

Dev

server



Polna virtualizacija

 Glede na to kje teče hipervizor, ločimo 2 tipa polne 

virtualizacije

 Tip 1

 Hipervizor teče neposredno na strojni opremi (namesto OS)

 To pomeni, da ima dostop do kernel mode

 Primer: Vmware ESX, KVM, Microsoft Hyper-V

 Tip 2

 Hipervizor teče na obstoječem operacijskem sistemu

 Temu OS rečemo gostiteljski OS (angl. Host OS) 

 Primer: VirtualBox, Vmware Player, Vmware Fusion, Parallels 

 Težava: kernel, ki teče v user mode, nima direktnega dostopa do 

strojne opreme

 Binarno prevajanje: vsaka kernel mode inštrukcija se prej prevede 

tako, da gre čez hipervizor, ki naredi sistemski klic
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Dva tipa polne virtualizacije
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Polna virtualizacija

 Težava tipa 2

 Gostujoči operacijski sistem OS2 pričakuje, da je v kernel mode, s 

polnim dostopom do strojne opreme

 Izvajal bo privilegirane inštrukcije, ki so v user mode prepovedane

 CPU potrebuje podporo za virtualizacijo (VT-x ali AMD-V)

 ob prepovedani opreaciji pošlje trap operacijskemu sistemu OS1
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program

OS2

hipervizor

OS1

CPU

User mode

Kernel mode

Misli, da je v user mode

Misli, da je v user mode

Misli, da je v kernel mode,

s polnim dostopom do HW

Misli, da je v kernel mode

s polnim dostopom do HW



Primerjava: emulacija in polna virt.

 Emulacija

 Prevajamo vsako inštrukcijo (v drug "jezik"); emulacija je počasna

 Polna virtualizacija

 Večino časa skrbimo samo za izolacijo VM (preslikava naslovov)

 Prevajamo samo, ko gost naredi sistemski klic
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Inštrukcija

za Nintendo CPU 

Emulator mora čisto 

vsako prevesti v eno ali 

več inštrukcij za x86

x86

(Intel Pentium)

User mode

x86 inštrukcija

1+1=

Hipervizor prestreže 

sistemski klic in ga na

primeren način prevede

x86

(Intel Pentium)

=2

OS kernel mode

x86 inštrukcija

deleteFile()

x86

(Intel Pentium)

Write to image

Hipervizor skrbi samo

za izolacijo (preslikava 

naslovov)



Paravirtualizacija

 Gostujoči sistem mora biti prilagojen na hipervizorja

 Hipervizor je tako lahko bolj enostaven in posledično bolj učinkovit

 Za zapletene operacije hipervizor definira poseben vmesnik

 Tako mu ni treba spremljati kaj gost počne in sproti prevajati vsake 

inštrukcije

 Gost ve, da je na drugi strani hipervizor, in mu direktno sporoči kaj rabi 

(dostop do diska, dostop do omrežja)
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Enostavnejši hipervizor

Prilagojen

Linux

Prilagojen

Linux

Prilagojen

Linux

Prilagojen

Linux

Web

server

Mail

server

File

server

Dev

server



Virtualizacija operacijskega sistema

 Jedro operacijskega sistema lahko podpira več ločenih 

"prostorov" v uporabniškem načinu

 Prostori so pogosto imenovani kontejnerji, ječe (jail) ali zone

 Programi v vsakem prostoru so izolirani, vendar morajo biti napisani 

za isti OS

 Primeri: FreeBSD Jails, Solaris Zones, Docker containers
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Sistemski klici

User

Mode

(jail)

User

Mode

(jail)

Kernel 

mode

User

Mode

(jail)

Kernel 

mode

User

mode
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Poglavje 10

RAZVOJ 

PROGRAMSKE 

OPREME



Razvoj programske opreme



Kompleksnost programske kode
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Entropija programske opreme

 Programska oprema je imuna na večino težav iz fizičnega 

sveta

 Se ne obrabi in pokvari (sama od sebe)

 Enostavno jo povrnemo v začetno stanje

 Brez težav jo brezizgubno kopiramo

 Vendar z entropijo to več kot nadoknadi

 Entropija = količina nereda v sistemu

 povezana z izrazom gniloba programske opreme (software rot)

 Razlogi

 Slabe razvojne prakse

 Pomanjkanje časa za refactoring in vzdrževanje ("lepšanje") kode

 Psihologija in teorija razbitih oken (broken window theory)
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Snovanje programske opreme

 Design

 Modularnost?

 Modularnost še ne pomeni dobrega dizajna

 Dizajn je povezan predvsem z upravljanjem odvisnosti

 Dependency management

 Znaki slabega dizajna

 Težavno spreminjanje kode (rigidnost)

 Vsaka sprememba zahteva dodatne spremembe na drugih mestih

 Krhkost programa (fragility)

 Vsaka sprememba pokvari povsem nepovezane stvari

 Nezmožnost pouporabe (immobility)

 Koda je povsem prepletena, brez gradnikov z jasnimi mejami

 Eno najpomembnejših vodil za dizajn

 Enostavne spremembe
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Nekaj programerskih izhodišč

 Programska koda naj bo čim bolj enostavna

 Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

~Albert Einstein

 K.I.S.S. = Keep It Simple & Stupid

 Branje kode je 2x težje kot pisanje

 Če pišete na meji svojih zmogljivosti, kode ne boste več razumeli

 Don't Repeat Yourself (D.R.Y.)

 V idealnem primeru bo vsako navodilo zapisano samo 1x

 Če je v njem napaka, jo bomo popravili samo na 1 mestu

 Prezgodnja optimizacija

 Premature optimization is the root of all evil

 YAGNI – You Aren't Gonna Need It

 Implementiraj samo stvari, ki jih potrebuješ sedaj

 Zahteve se bodo verjetno še večkrat spremenile
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Še nekaj programerskih izhodišč

 Ločitev odgovornosti

 Separation of concerns

 Modularna zasnova kosov programske opreme, 

ki komunicirajo med seboj na dogovorjen način

 Vsak modul naj počne samo eno stvar

 (Primer: sloji ISO/OSI, objektno orientirano programiranje, ipd.)

 Princip odprto/zaprto

 Vsak modul naj bo odprt za širitev

 in zaprt za spremembe

 Zero one infinity (ZOI)

 Pri snovanju SW so edine tri veljavne konstante 0, 1, ali neskončno

 Primer: koliko naslovov bo lahko imel uporabnik v svojem profilu?
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Nekaj managerskih izhodišč

 Facebookov moto

 Done is better than perfect

 Refactor early, refactor often

 Ko se pojavijo spremembe v zahtevah (ali našem razumevanju), 

je potrebno programsko kodo posodobiti

 Včasih to pomeni popolno predelavo

 Samo na tak način se izognemo "tehničnemu dolgu" (technical debt)

 Pravilo 90-90

 Prvih 90% kode porabi 90 % časa za razvoj

 Preostalih 10% kode porabi še drugih 90% časa za razvoj

~ Tom Cargill, Bell Labs
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Evolucija programskih jezikov

 Strojna koda

 HEX reprezentacija binarnih inštrukcij za procesor

 Zbirnik (assembler)

 Podpira skoke (JMP)

 "GOTO stavki"

 Podpira pogojne skoke (npr. JNZ)

 JNZ = jump if register is not zero

 pogojni “GOTO”

 Višji jeziki (npr. C, basic)

 Uvedejo eleganten konstrukt za odločanje

 Stavek if

 Konstrukti za ponavljanje (for, while zanke)

 Še vedno podpirajo GOTO stavek

 Izjava Edsgerja Dijkstre: GoTo Statement Considered Harmful
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Stavek if/else

 if (x == 10){

printf("X je %d", x);

}else{

printf("X ni OK");

}

 If/else stavek zamenja množico inštrukcij

 ; Program za primerjavo

CMP x, y

JE enako ; jump if equal

JMP ni_enako ; brezpogojni jump

enako:

; tukaj izpisi, da je X je 10

JMP naprej

ni_enako:

; tukaj izpisi, da X ni OK

naprej:

 Lažje programiranje!

507



Funkcija

 Funkcija, rutina, procedura so v praksi sinonimi

 Tudi izraz metoda označuje funkcijo

 Vendar takšno, ki jo kličemo na objektu

 mojAvto.poženi()

 Funkcije lahko jemljejo vhodne parametre in vračajo 

rezultat

 rezultat = sestej(1, 2)

 Podajanje parametrov je pri različnih jezikih različno

 Primer: jezik Perl dobi vse parametre v enem seznamu, ki ga moramo 

sami razpakirati
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sub sestej {

prvi = shift;

drugi = shift;

return prvi + drugi;

} 

sestej(1,2)



Funkcije višjega reda

 Podajanje funkcij kot parametrov funkcijam

 Funkcije višjega reda (v matematiki: funkcional oz. functor)

 Primer jezikov s podporo funkcijam višjega reda: JS, Python, Ruby

 Primer za Python
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Primer s funkcijami višjega reda

 Potrebujemo funkcijo za kuhanje

 Takšnih funkcij se lahko nabere veliko  kršenje principa D.R.Y.

 Naredimo splošno funkcijo skuhaj, ki sprejme funkcijo 

kot parameter

 function skuhaj(a, b, postopek){
postopek(a);
vztrajno_mesaj();
postopek(b);
vztrajno_mesaj();

}
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function skuhaj_v_ponvi(a,b) {
vrzi_v_ponev (a);
vztrajno_mesaj();  
vrzi_v_ponev (b);
vztrajno_mesaj();

}

function skuhaj_v_loncu(a,b){
vrzi_v_lonec (a);
vztrajno_mesaj();
vrzi_v_lonec (b);
vztrajno_mesaj();

}



Primer s funkcijami višjega reda

 Novi funkciji za kuhanje

 function skuhaj_v_loncu (a, b) {
skuhaj(a, b, vrzi_v_lonec)

}

 function skuhaj_v_ponvi (a, b) {
skuhaj(a, b, vrzi_v_ponev)

}

 Sedaj se lastnosti, ki so skupne vsem kuharskim procesom

(mešanje) ponovijo le 1x, v funkciji skuhaj
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Anonimne funkcije

 Včasih želimo podati funkcijo, brez da jo predhodno

definiramo

 Definicija  kar na mestu podajanja

 Funkcija z imenom            (ta funkcija je že definirana drugje)

 skuhaj (a, b, vrzi_v_lonec)

 Funkcija brez imena           (ta funkcija je definirana kar tu)

 skuhaj (a, b, function(x){
alert(x); 

}
);

 Drugo ime za anonimne funkcije

 Lambda abstrakcija
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Primer Python anonimne funkcije

 Python uporablja rezervirano besedo lambda
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Uporaba funkcij višjega reda

 Sinhroni ali asinhroni povratni klic (callback)

 Primer

 Primer za geolokacijo v JavaScriptu

 Zahtevamo naš položaj (getCurrentPosition)

 Vendar rezultat ne bo takojšen

 Namesto da čakanje blokira izvajanje, naročimo callback
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Map in reduce

 Splošna programska konstrukta pisanje lepše kode

 Za map in reduce potrebujemo funkcije višjega reda

 Map

 Uporaba funkcije na vsakem elementu seznama

 seznam = [1,2,3,4,5]
def na_kvadrat(x): return x ** 2
map(na_kvadrat, seznam)

  [1, 4, 9, 16, 25]

 Reduce

 Iterativno apliciranje funkcije na seznamu, ki vrne samo eno vrednost

 def sestej(x,y): return x+y 
reduce(sestej, [1, 4, 9, 16, 25])

  55

 Z lambda sintakso: reduce(lambda x,y: x+y, [1, 4, 9, 16, 25])
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Map-reduce za obdelavo podatkov

 Obdelava velikih količin podatkov

 Namenska programska orodja (npr. Hadoop)

opravilo opravilo opravilo

Reducer

(sort and take top 10)

Rezultat
(top 10 zadetkov)

“worker” “worker” “worker”

Map

Reduce

Vsak worker

pregleda 

košček

interneta

Opravilo 
(npr. iskanje z Googlom)

Top 10 Top 10 Top 10



Proceduralno programiranje

 Kar smo spoznali do sedaj, je proceduralno programiranje

 Izvajamo proceduro, oz. zaporedje korakov

 Proceduralno programiranje

 Inštrukcije združujemo v funkcije

 Klasične funkcije sprejemajo parametre in lahko vračajo rezultat

 Vendar lahko podatke preberejo tudi iz okolja

 var danes = "Ponedeljek"
function sestej (a, b){

if(danes == "Ponedeljek"){
return a + b;

} else {
alert("Danes zal ne delamo");
return false;

}
}

 Funkcionalno programiranje ponuja drugačen pristop

517



Funkcionalno programiranje

 Izvajanje programa obravnavamo kot izvajanje 

matematičnih funkcij

 Matematična funkcija ima samo vhod in izhod

 f(x) = 2*x

 Tudi celotno stanje okolja bo potrebno podati kot 

parametre funkciji

 Primera funkcionalnih jezikov: Haskell, Erlang

 http://learnyouahaskell.com/

 To omogoča boljšo validacijo programa (tudi formalno)

 Funkcija se ne more odzivati na skrite zunanje pogoje

 Funkcija ne more imeti notranjega stanja in zgodovine

 Posledično za isti vhodni parameter vedno dobimo isti rezultat
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http://learnyouahaskell.com/


Primer: Fibonaccijevo zaporedje

 V Erlangu in Haskellu funkcijam pogosto povemo kaj naj

počnejo, ne pa kako (pattern matching)

 Haskell

 Erlang

519



Arhitekturni vzorci



Objektno programiranje

 Razred predstavlja tip objekta

 car mojAvto = new Car;

 Vsak razred ima lahko

 Metode, ki jih kličemo

 mojAvto.poženi()

 Lastnosti (realizirane kot notranje spremenljivke)

 Lahko so dostopne preko notacije s piko (dot notation): mojAvto.barva

 Ali notacije z oglatimi oklepaji (bracket notation): mojAvto["barva"]

 Ali preko posebnih getter in setter metod: mojAvto.getBarva()

 Dedovanje

 Razred ima lahko podrazrede, ki podedujejo lastnosti prednika

 Singleton razred

 Včasih želimo, da iz razreda lahko nastane samo 1 objekt

 Služi istemu namenu kot globalne spremenljivke

 Npr. šef.getInstance()
521



Model–View–Controller

 Tronivojski princip razvoja aplikacij

 Model predstavlja abstrakcijo podatkov

 View vsebuje kodo za prikaz (izgled) podatkov

 Controller vsebuje samo programsko logiko

 Prednosti

 ločitev programske kode od 

videza aplikacije

 ločitev programske kode od 

podatkovnega modela

 posledica: lažji razvoj (lažja 

delitev nalog), lažje vzdrževanje



Storitveno naravnane arhitekture

 Service-Oriented Architecture (SOA)

 Gradniki so "šibko sklopljeni" in med seboj komunicirajo preko 

omrežja

 Pogosto uporabljeni SOAP Web Services (na osnovi HTTP)

 Osnovne smernice

 Meje gradnikov so jasno določene

 Storitve so avtonomne

 Storitve oglašujejo pogodbo in shemo sporočil (tipično kot WSDL)

 Mikrostoritve

 Angl. Microservices

 Posplošitev koncepta SOA

 Mikrostoritve komunicirajo preko kateregakoli protokola 

 Običajno HTTP REST, s sporočili JSON 

 Tipično brez jasno definirane pogodbe
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Dobre razvojne prakse



Verzioniranje

 Hranjenje vseh revizij kode (s komentarji)

 Tipična organizacija repozitorija

 glavna veja (trunk)

 stranske veje (branches)

 oznake (tags)

 Olajšuje delo na obsežnih projektih

 sodelovanje programerjev

 vsak programer ima svojo vejo (branch)

 Združevanje (“merge”) sprememb

 Primer centraliziranega sistema: SVN

 SVN: štiri glavne akcije

 Import (prvi vnos v repozitorij)

 Checkout (prva kopija iz repozitorija)

 Update (prenos sprememb s strežnika)

 Commit (prenos sprememb na strežnik)



Verzioniranje

 Primera distribuiranega sistema: git, Mercurial

 Pri porazdeljenih sistemih ima vsak uporabnik svoj repozitorij
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Primer grafičnega orodja

 V večini IDE-jev je integriran SVN/git odjemalec

 grafičen diff za lažje združevanje kode



Testiranje enot

 Unit testing

 Testiranje najmanjših samostojnih enot programa

 Funkcije

 Če želimo dober test, funkcija ne sme imeti "stranskih učinkov"

 Primer dobre funkcije

 function add(a, b) {
return a + b;

}

 Želimo avtomatizirano testiranje

 Včasih potrebujemo refactoring: npr. preimenovanje [a, b] v [x, y]

 Ne želimo vsakič znova na roke preizkušati če funkcija dobro deluje

 Kaj lahko potestiramo?
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// primer slabe funkcije
function add(a, b) {

if(day == 1){
return a + b;

} else {
printf("Danes ne delamo");
return 0;

}
}



Testiranje enot

 Primer testov

 Ali velja enakost: add(1, 1) == 2

 Ali velja enakost: add(-1, -1) == -2

 Želimo podporo za negativna števila

 Ali velja enakost: add(-1.5, -1.5) == -3

 Želimo podporo za realna števila

 Ali velja enakost: add(2147483647, 1) == 2147483648

 Želimo, da ne dobimo overflowa pri max int

 Kaj dobimo, če kličemo add("3", "4")

 Ali želimo pretvorbo tipov ali napako?

 Kaj dobimo če kličemo add("janko", "metka")

 Kako bo funkcija javila napako?

 Takšno testiranje lahko naredimo na način "black box"

 Dober primer unit testov

 Moment.js: http://momentjs.com/tests/
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Integracijski testi

 Kakšno je obnašanje sistema tam, kjer sodeluje več 

gradnikov

 Testiranje integracije gradnikov z vidika

 Funkcionalnosti 

 Zmogljivosti (performanc)

 Zanesljivosti

 Primer: ko odpremo spletno stran

 Spletni strežnik interpretira programsko kodo spletne strani

 Programska koda se poveže na podatkovno bazo

 In izpiše rezultat

  Če vidimo predvideni rezultat, pomeni, da so vsi gradniki dobro 

integrirani
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Test-driven development

 Razvoj, pri katerem najprej napišemo teste

 Testi predstavljajo specifikacijo, na osnovi katere lahko 

avtomatizirano preverimo rezultat

 Časovno potratno

 Pred vsako spremembo je potrebno najprej popraviti teste

 Dvojno delo

 Toda: kode ne moremo

po nesreči pokvariti

 Vsaka neželena 

sprememba bo 

pokvarila rezultat 

testov
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Profiliranje

 Ugotavljanje ključnih metrik programa med delovanjem

 Število in velikost alokacij pomnilnika

 Puščanje pomnilnika (memory leaks)

 Obremenjevanje CPU in GPU


