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KULCSSZAVAK: 

Operációs rendszerek, párhuzamos környezet, mechanizmusok, ütemezés, szinkronizálás, 

kontextus, kernelmód, felhasználói mód, rendszerhívás, késleltetett eljáráshívás, aszinkron 

eljáráshívás, megszakítás, I/O menedzsment, memóriamenedzsment 

 

ÖSSZEFOGLALÓ: 

A tananyag az operációs rendszerek belső működésének megismerését segíti, különös 

tekintettel a többmagos, illetve elosztott környezetben működő operációs rendszerekre. A 

tananyag egy rövid hardveráttekintéssel indul, amely rávilágít a modern architektúrák 

sajátosságaira. Ezt követően a párhuzamos és elosztott környezetet támogató operációs 

rendszerek felépítésének, valamint azok mechanizmusainak hatékony megvalósítása kerül 

részletezésre többprocesszoros szorosan csatolt (SMP) architektúrákra fókuszálva. Ide 

sorolható pl. a többprocesszoros környezetben való megszakításkezelés, szinkronizálás és 

kivételkezelés, prioritáskezelés. A tananyag további fontos részét képezik a kernel és 

felhasználói móddal, valamint a rendszerhívásokkal kapcsolatos tudnivalók, az erőforrások 

reprezentációja, a szálak és processzorok ütemezésének algoritmusai és nem utolsó sorban 

a memória- és I/O menedzsment. Az említett témák megértését sok esetben illusztratív 

példák is segítik. A tananyag az operációs rendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekre 

épít, célja az általános (az operációs rendszerek mindegyikét felölelő) ismeretek mélyítése a 

szervermegoldások témakörére fókuszálva. 
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Párhuzamos és elosztott rendszerek 

operációs rendszerei 

Rövid András 
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Hallgatói tájékoztató 
 

 

  A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a 
számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem 
elégséges feltétele a sikeres zárthelyinek, illetve vizsgának.  

  Sikeres zárthelyihez, illetve vizsgához a jelen bemutató tartalmán 
felül a kötelező irodalomként megjelölt anyag, a gyakorlatokon szóban, 
illetve a táblán átadott tudnivalók ismerete, valamint a gyakorlatokon 
megoldott példák és az otthoni feldolgozás céljából kiadott feladatok 
önálló megoldásának képessége is szükséges. 

5



Tartalom 
• Hardveráttekintés 

• Az operációs rendszer szerepe 

• OS struktúrák 

• OS típusok multiprocesszoros esetben 

• Windows 2008 Server architektúrája 

• A rendszer mechanizmusai 

• Objektumok szerepe és kezelése 

• Hozzáférések szinkronizálása 

• Folyamatok és szálak 

• A Windows 2008 Server ütemezési stratégiája 

• Memóriamenedzsment 

• I/O kezelés 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 6



Hardveráttekintés (CPU) 
A processzorciklus 

– A következő instrukció betöltése a memóriából (FETCH). 

– Dekódolás (pl. a 10110010… bináris érték milyen instrukciót takar?) – 
(DECODE). 

– Futtatás (EXECUTE). 

– „Write-back”. 
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Hardveráttekintés (CPU) 
• Minden CPU-nak saját instrukciókészlete van 

– Pl. Pentium CPU-ra írt program nem futtatható SPARC CPU-n. 

• Regiszterkészlet  
– Általános és speciális felhasználású regiszterek. 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 

 

MEMÓRIA 

MOV R1, #10 

MOV R2, #20 

MOV R3, #2 

MUL R4, R2, R3 

ADD R5, R1, R4 

BREAK 

include<stdio.h> 

int main( ) 

{ 

 int a=10; 

 int b=20; 

 int c; 

 

 c=a+b*2; 

 return 0; 

} 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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110A 

 

DECODE 

0001 opcode MOV 

0001 register 

0110 data1 

0100 data2 

 

 PC = 1000 

CPU MEMORY 

Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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Regiszter Érték 

R0 

R1 00001010 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

1 1 0 A 

10 decimális 0001 

R1 

0001 

MOV 

PC = 1000 

Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 

 

MEMÓRIA 

Dekódolás 

Végrehajtás 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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Regiszter Érték 

R0 

R1 00001010 

R2 00010100 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

1 2 1 4 

20 decimális 0010 

R2 

0001 

MOV 

Dekódolás 

Végrehajtás 

Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 

 

MEMÓRIA 

PC = 1002 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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Regiszter Érték 

R0 

R1 00001010 

R2 00010100 

R3 00000010 

R4 

R5 

R6 

R7 

1 3 0 2 

2 decimális 0011 

R3 

0001 

MOV 

Dekódolás 

Végrehajtás 

Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 

 

MEMÓRIA 

PC = 1004 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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Regiszter Érték 

R0 

R1 00001010 

R2 00010100 

R3 00000010 

R4 00101000 

R5 

R6 

R7 

3 4 2 3 

0100 

R4 

0011 

MUL 

Dekódolás 

Végrehajtás 

Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 

 

MEMÓRIA 

0010 0011 

R2 R3 

MUL 

ALU 

PC = 1006 
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Hardveráttekintés (CPU) 
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Regiszter Érték 

R0 

R1 00001010 

R2 00010100 

R3 00000010 

R4 00101000 

R5 00110010 

R6 

R7 

3 5 2 3 

0101 

R5 

0010 

ADD 

Dekódolás 

Végrehajtás 

Cím Érték 

============== 

1000 110A 

1002  1214 

1004  1302 

1006  3423 

1008  2514 

100A  0000 

 

MEMÓRIA 

0001 0100 

R1 R4 

ADD 

ALU 

PC = 1008 
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Hardveráttekintés (Szuperskalár CPU) 
• Szuperskalár 

– A szuperskalár felépítésnél a processzor egyszerre több utasítást is képes 
végrehajtani a csővezeték elv (pipeline) segítségével. 
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Fetch 

unit 

Fetch 

unit 

Execute 

unit 

Execute 

unit 

Execute 

unit 

Puffer 

Decode 

unit 

Decode 

unit 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

IF ID EX WB 

idő 

in
st

ru
kc

ió
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Hardveráttekintés (CPU) – MultiCore 
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Core 1 Core 2 

Core 3 Core 4 

L2 cache 

L1 cache 

Core 1 

L1 cache 

L2 

Core 1 

L2 

Core 1 

L2 

Core 1 

L2 

Megosztott L2 cache Különálló L2 cache-ek 
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Hardveráttekintés (CPU) – HyperThreading 
• A Hyperthreading technológiával (HT) rendelkező processzorok 

úgy jelennek meg az OS számára mint különálló logikai 
processzorok. 

• A processzor két szimmetrikus állapottároló (architecture state) 
egységgel rendelkezik áll, melyek osztoznak a processzor 
végrehajtó egységein. 
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Végrehajtó  
egységek 

állapottároló 
egység  

állapottároló 
egység  

 
Végrehajtó  
egységek 

állapottároló 
egység  

állapottároló 
egység  

 
Végrehajtó  
egységek 

állapottároló 
egység  

 
Végrehajtó  
egységek 

állapottároló 
egység  

HT nélküli kétmagos CPU  
(dual-core with HT) 

HT-vel rendelkező kétmagos CPU  
(dual-core with HT) 
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Hardveráttekintés (CPU) – HyperThreading 
• „Front-end detailed pipeline” 
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Hardveráttekintés (CPU) – HyperThreading 
• „Out-of-order execution engine” 
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Hardveráttekintés (CPU) – HyperThreading 
• A futtatási hatékonyság alakulása különböző architektúrák 

esetében. 
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Az operációs rendszer szerepe 
• Interfész a felhasználók és a hardver között. 
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User Interface Program 
(Shell, GUI) 

OS 

HW 

Web kliens 

E-mail kliens 

Egyéb alkalmazás 

User mode 

Kernel mode 

Software 

Hardware 
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Az operációs rendszer szerepe 
• Az OS közvetlenül kezeli a hardvert, főbb feladatai: 

– Folyamatok ütemezése. 

– Memóriahozzáférés biztosítása. 

– Processzor ütemezése. 

– Megszakításkezelés. 

– Háttértárolók kezelése. 

– Rendszerhívások kiszolgálása. 

– I/O eszközök kezelése. 

– Fájlrendszer. 

– Egyéb. 

• User mód 
– Az instrukcióknak csak egy részhalmaza érhető el. 

• Kernel mód 
– Teljes hozzáférés a hardverhez. 

– A teljes instrukciókészlet elérhető (bármelyik instrukció futtatható). 

 www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 23



Főbb OS struktúrák 
• Monolitikus, 

• rétegezett, 

• microkernelek, 

• kliens-szerver model, 

• virtuális gépek. 
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Monolitikus rendszerek 
• Az OS teljes egészében kernel módban fut. 

– Bármilyen hiba a teljes rendszer összeomlását idézheti elő. 

• A rendszer egybe linkelt eljárások gyűjteménye, azaz egyetlen 
futtatható bináris programként van jelen. 

• A rendszer szolgáltatásai egy felhasználói folyamatból ún.  
rendszerhívással hívhatók (lásd később). 
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Application 
Programs 

Application 
Programs 

System Services 

Hardware 

User Mode 

Kernel Mode 
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Rétegezett rendszerek 
• A szolgáltatásokat biztosító rutinok rétegekbe szervezettek. 

• Réteges struktúra előnyei 
– Egy réteg magasabb szintű műveleteket biztosít a felette lévő számára, elrejti 

az alatta lévő részleteket. 
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Application 
Programs 

System Services 

Memory & I/O Device Mgmt 

Hardware 

Process Schedule 

Application 
Programs 

User Mode 

Kernel Mode 
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Microkernelek 
• A kernel módban futó kód kevesebb, így a rendszer megbízhatóbb 

is egyben. 

• Lehetőleg minél több OS funkció kerüljön a felhasználói módú, 
legfelső rétegbe. 
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A modern oprendszerek ebbe a kategóriába tartoznak 

27



Kliens-szerver modell 
• A folyamatok két osztályát különböztetjük itt meg: 

– Kliensek, melyek a szolgáltatást igénybe veszik. 

– Szerverek, melyek a szolgáltatást nyújtják. 

• A kommunikáció a kliens és a szerver között üzenetküldéssel 
valósul meg. 
– A kernel csak a kommunikációt (és az időosztást) biztosítja. 
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Client 
Application 

Thread  
lib. 

File 
Server 

Network 
Server 

Display 
Server 

Microkernel 

Hardware 

User 

Kernel 

kérés 
válasz 
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Virtuális gépek 
• A hardveren szoftverrel szimulált. 

• Minden erőforrás virtualizált. 

• Individuális OS ezen virtualizált erőforrásokon fut. 

• A fizikai gép erőforrásai megosztottak az egyes virt. gépek között. 

• Amikor a virtuális gépen futó OS privilegizált instrukciót futtat az  

 ún. hypervisor közvetít. 
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HW 

Hypervisor 

Windows Linux … 

… 

App-1 
App-2 

App-3 App-1 
App-2 

App-3 

Vendég OS 

HW 

Gazda OS 

Vendég OS Vendég OS 

Virtualizációt megvalósító alkalmazás 
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Virtuális kernel mód 
• Kernel mód vs. virtuális kernel mód. 
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HW 

Hypervisor               Trap on privileged instructions 

Vendég OS 

Felhasználói folyamatok 
Virtual 

machine 

virtual user mode 

virtual kernel mode 

kernel mode 
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Rendszerhívások 

 • Interfész a felhasználói programok és az OS között. 

• Amikor egy „user” módban futó folyamat az OS valamelyik 
szolgáltatását akarja igénybe venni (pl. olvasás fájlból) egy ún. 
„trap” mechanizmust kell végrehajtania, amivel átadja az OS-nek 
az irányítást (lásd később). 

• Az OS az átadott paraméterek alapján kideríti, milyen 
szolgáltatásról van szó. 

• Ezután végrehajtja a rendszerhívást. 

• Majd visszaadja az irányítást a rendszerhívást követő instrukció 
címére. 
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Példa rendszerhívásra 
• count = read(fd, buffer, nbytes) 
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Increment SP 

Call read 

Push fd 

Push &buffer 

Push nbytes 

Return to caller 

Trap to kernel 

Put code for read in register 

System call  

nr. examining 

Running 

System call handler 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 
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Multiprocesszor OS típusok 
• Jellemzők:  

– OS kódja megosztva fut az egyes processzorokon. 

– Memória felosztása annyi részre amennyi processzorunk van. 

– I/O eszközök megosztása. 

• Problémák:  
– A rendszerhívást a hívó folyamatot futtató CPU kezeli le. 

– A folyamatok nincsenek megosztva a CPU-k között. 

– A memóriablokkok nem megosztottak. 

– Független „buffer cache”-ek a legutóbb használt lemezblokkok tárolására 
(inkonzisztencia). 
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Has private 
OS 

Has private 
OS 

Has private 
OS 

Has private 
OS 

1 
Data 

2 
data 

3 
Data 

4 
Data 

OS code 

I/O 

CPU-1 CPU-2 CPU-3 CPU-4 
Memória 
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Mester-szolga multiprocesszor OS típusok 
• Jellegzetességek:  

– Minden rendszerhívás a mester CPU-hoz van irányítva. 

– Az OS kódot futtató CPU a mester, a többi CPU szolga (alkalmazásokat 
futtatnak). 

– Közösen használt memória. 

– Egyetlen adatstruktúra a készenléti állapotban lévő folyamatok 
nyilvántartására – hatékony terhelése elosztás. 

– Egyetlen „buffer cache” – inkonzisztencia nem lép fel. 

– Mi a probléma? A mester túlterhelődhet. 
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Mester 
OS kódot 

futtat 

Szolga 
Felhasználói 
folyamatokat 

futtat 

Szolga 
Felhasználói 
folyamatokat 

futtat 

Szolga 
Felhasználói 
folyamatokat 

futtat OS code 

I/O 

CPU-1 CPU-2 CPU-3 CPU-4 Memória 

Felhasználói 
folyamatok 
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Szimmetrikus multiprocesszorok (SMP) 
• Jellegzetességek:  

– Eliminálja a mester/szolga asszimmetriát. 

– Egyetlen OS kód, de azt bármelyik CPU futtathatja. 

– Közösen használt memória. 

– Rendszerhívás esetén az a CPU lép kernel módba és kezeli le a 
rendszerhívást, amelyik a rendszerhívást előidéző folyamat kódját futtatja. 

– Dinamikus terheléselosztás. 
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OS kódot és 
felhasználói 

folyamatokat 
is futtat 

OS kódot és 
felhasználói 

folyamatokat 
is futtat 

OS kódot és 
felhasználói 

folyamatokat 
is futtat 

OS kódot és 
felhasználói 

folyamatokat 
is futtat OS code 

I/O 

CPU-1 CPU-2 CPU-3 CPU-4 Memória 

Felhasználói 
folyamatok 
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A Windows 2008 Server 
• A Windows ún. SMP (symmetric multiprocessing) operációs 

rendszer. 
– Nincs mester processzor – az operációs rendszer, úgy mint a felhasználói 

szálak is bármelyik processzoron futtathatók 

– Minden processzor közös memóriaterületen osztozik. 

• Az ASMP (asymmetric multiprocessing) esetében az OS kiválaszt 
egy CPU-t az OS kernel kódjának futtatására, míg a többi CPU csak 
user módú kódot futtat. 
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Operating 
system 

User 
thread 

User 
Thread 

Operating 
system 

User 
thread 

User 
Thread 

Memory 

CPU A CPU B 

Operating 
system 

User 
thread 

User 
Thread 

Memory 

CPU A CPU B 

User 
Thread 

Szimmetrikus Aszimmetrikus 

I/O I/O 
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A Windows 2008 Server 
• A rendszer felépítésének főbb jellemzői 

– A Windows felépítése rétegszerkezetű, számos alrendszerének működése a 
kliens-szerver architektúrára alapul. 

– Jól definiált rétegekre bomlik, mely rétegek szigorúan interfészeken keresztül 
érintkeznek. A szolgáltatások túlnyomó részénél kliens-szerver architektúrát 
találunk. 

– Nem tartották viszont szigorúan be a rendszer fejlesztői azt az elvet, hogy 
amennyiben mód van rá, a szolgáltató folyamatok felhasználói (user) módban 
fussanak és a rendszer a mikrokernelen keresztül érje el a hardvert. 

– Ez azért van így, mert bizonyos szolgáltatásokat nem hatékony felhasználói 
módban megvalósítani. Így kernel módban azok a szolgáltatások kerültek, 
amelyek intenzíven használják a hardvert és futásuk gyorsaságára az egész 
rendszer teljesítménye érzékeny, vagyis a user módban történő 
megvalósításuk a rendszert nagyon lelassítaná a gyakori környezetváltás 
miatt. (Ilyen például a cache manager, a memóriakezelő, az objektumkezelő 
és biztonsági alrendszer, vagy a WIN32-es alrendszer grafikus 
szolgáltatásokat nyújtó részei stb.). 
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A Windows 2008 Server architektúrája 
• Windows kernel (ntoskrnl.exe) 

– Az operációs rendszer alapfunkcióit nyújtó komponense, mint pl. 
• szálak ütemezése, 

• megszakítás és kivétel kezelés, 

• processzorok szinkronizálása. 

– Hardverspecifikus kódrészletek itt még előfordulhatnak, mivel pl. a 
környezetváltás esetében, annak megvalósításához ismerni kell, hogy az 
adott CPU milyen regiszterekkel rendelkezik. 

 

• Windows executive (adminisztrációs réteg) 
– Az operációs rendszer magasabb szintű funkcióit szolgáltató rétege: 

• memóriamenedzsment, 

• folyamat- és szálmenedzsment , 

• biztonság, 

• I/O, 

• hálózatkezelés, 

• folyamatok közti kommunikáció. 

… 
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A Windows 2008 Server architektúrája 
• Windows Executive (folyt.) 

– Az adatokat objektumokban tárolja, melyeket leírókkal (Handle) lehet csak 
interfészeken keresztül elérni. Minden objektumhoz biztonsági információ 
(access token) is tartozik. 

• Eszközkezelők (Driverek) 
– Az általános I/O hívásokat hardver specifikus az adott eszköznek szóló I/O 

kérésekre fordítják. 

– A Windows rétegezett struktúrájú eszközkezelő modellel rendelkezik, 
melyben az egyes eszközkezelők (driverek) láncot alkotnak. Lásd később.  

• Hardver-absztrakciós réteg (HAL) 
– Feladata, hogy elfedje a platform specifikus hardver különbségeket és a 

felette lévő rétegeknek (kernel, eszközdriverek, executive) egységes 
interfészt nyújtson az alacsonyszintű hardver műveletekhez. 

– Pl. alaplapok közti különbségeket. 

• Grafikus felhasználói felület (GUI) 
– Ablakok, felhasználók általi vezérlés… 
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A Windows 2008 Server architektúrája 
• Rendszertámogató folyamatok:  

– Felhasználói módban futnak, nélkülözhetetlenek a rendszer elindulásához, 
működéséhez. 

– Pl. logon process, session manager, service control manager, local security 
authority subsystem. 

• Szolgáltatások:  
– Olyan folyamatok, melyek a felhasználói felülettől és belépéstől függetlenül a 

háttérben futnak, és kibővítik az operációs rendszer alapszolgáltatásait. 

– Pl. feladat ütemező, tároló szolgáltatások (user logontól függetlenül futnak a 
háttérben). 

• Felhasználói alkalmazások (6 típus):  
– Windows 32 bit. 

– Windows 64 bit, Windows 3.1 16 bit, MS-DOS 16 bit. 

– POSIX 32 bit vagy OS/2 32 bit. 

– Ezeken keresztül szintén elérhették az alkalmazások az OS hívásait. 
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A Windows 2008 Server architektúrája 
• Környezeti alrendszerek (folyt.) 

– A Windows NT megjelenésekor háromféle programozói felület:  
• POSIX, Win32 és OS/2 API . 

– A Win32 alrendszer kitüntetett abban a tekintetben, hogy a Win32 
alrendszer nélkül az NT nem tud futni. A másik két alrendszer opcionális, csak 
abban az esetben kezdenek futni, amikor az adott alrendszerhez tartozó 
alkalmazást akar a felhasználó elindítani. 

– Az alrendszerek elsődleges feladata, hogy a hozzájuk tartozó alkalmazások 
futásához szükséges szolgáltatásokat nyújtsák. Minden alrendszer a hozzá 
tartozó alkalmazásokat kontrollálja. 

– Minden alrendszerhez tartozik egy ún. alrendszer DLL, melyen keresztül az 
alrendszerhez tartozó alkalmazás a rendszer szolgáltatásait elérheti. Ez tehát 
a programozói interfész (API: Application Programming Interface), ami az 
egyes alrendszerekhez tartozó applikációk számára elérhető. 

– Ezt azért fontos kiemelni, mert ez az a publikált, jól definiált felület, amit 
minden program használhat. Az összes többi interfész (például NTDLL.DLL) 
nem publikus interfész. 
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A Windows 2008 Server architektúrája 
• Környezeti alrendszerek (folyt.) 

– Az egyes alrendszerekhez tartozó API-k lényegesen különböznek egymástól. 
A legszélesebb lehetőségeket a Win32 API biztosítja (például ablakozás, 
szálak kezelése stb.). Fontos tudni, hogy egy applikáció csak egy 
alrendszerhez tartozhat, nem keveredhetnek egymással egy applikáción belül 
különböző alrendszerhez tartozó hívások. 
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A rendszer mechanizmusai 
• A Windows különféle alapmechanizmusokat szolgáltat, melyeket 

a kernel módú komponensek (executive, kernel, eszközkezelők) 
használnak. A következőkben ezeket a mechanizmusokat 
ismertetjük: 
– Trap mechanizmus, ideértve a megszakításokat, késleltetett eljáráshívásokat 

(DPC), aszinkron eljáráshívásokat (APC), kivétel elküldését, 
rendszerszolgáltatások indítását. 

– Az executive objektum menedzser működése. 

– Szinkronizálás: 
• Spin lock , 

• kernel diszpécserobjektumok , 

• a várakozás megvalósítása . 

– Rendszer dolgozó (worker) szálak. 

– Lokális eljáráshívások (Local procedure call – LPC). 

– Kernel események nyomon követése. 

– Stb. 
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Trap mechanizmus 
• A megszakítások (interrupt) és a kivételek (exception) olyan 

események az operációs rendszerben, amelyek a CPU-t eltérítik az 
utasítások normál végrehajtási sorrendjétől. 

• A megszakításokat és a kivételeket detektálhatják a rendszer 
hardver, és szoftver komponensei egyaránt. 

• A trap (csapda) fogalom a processzor azon mechanizmusát jelöli, 
amelynek segítségével az egy végrehajtás alatt levő szálat állít 
meg egy megszakítás, vagy egy kivétel hatására. 

• A trap mechanizmus a processzort felhasználói módról kernel 
módra kapcsolja át (lásd később), és a vezérlést az operációs 
rendszer egy fix helyére, a trapkezelő rutinra adja át. 

• A trapkezelő eldönti, melyik operációs rendszer komponens képes 
a megszakítást, vagy kivételt kiváltó eseményt lekezelni. 
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Trap mechanizmus 
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Trap mechanizmus 
• Amikor kivétel vagy megszakítás generálódik a CPU elegendő gépi 

állapotjelzőt ment el a megszakított szál kernel vermébe. 

• A verembe helyezett adatok alapján biztosított a visszatérés a 
megszakított szál kódjának futtatásához. 

• Felhasználói módban a Windows átvált a szál kernel módú 
vermére, melyben egy ún. trap keret (trap frame) formájában a  
megszakított szál állapota elmentésre kerül. 
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Kernel módba való váltás lépései 
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User Stack 
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REGISZTEREK 

CPU 

ESP 

EIP 

EFLAGS (FLG) 

EAX, EBX, ECX, 
EDX, EBP, ESI, 

EDI,… 

User Thread 

• Tételezzük fel, hogy felhasználói módban (user mode) vagyunk és 
kernel módba való váltás következik be az alábbi események 
valamelyikének bekövetkezése esetén: 
– szoftver megszakítás (INT n, INTO, INT3), 

– hardvermegszakítás, 

– kivétel hatására. 
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Kernel módba való váltás lépései 
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User Thread 

• Külső megszakítás, kivétel vagy szoftver megszakítás (INT n, INTO, 
INT3) esetén elsősorban a következő főbb lépések hajtódnak 
végre: 
– TempSS ← SS 

– TempESP←ESP 

– SS:ESP←TSS(SS0:ESP0) 
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User Thread 

• Külső megszakítás, kivétel vagy szoftver megszakítás (INT n, INTO, 
INT3) esetén a következő lépések hajtódnak végre: 
– PUSH TempSS 

– PUSH TempESP 
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User Thread 

• Külső megszakítás, kivétel vagy szoftver megszakítás (INT n, INTO, 
INT3) esetén a következő lépések hajtódnak végre: 
– PUSH TempSS 

– PUSH TempESP 

– PUSH EFLAGS 

– RESET FLAGS 

 

 
52



Kernel módba való váltás lépései 
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User Thread 

• Külső megszakítás, kivétel vagy szoftver megszakítás (INT n, INTO, 
INT3) esetén a következő lépések hajtódnak végre: 
– PUSH CS 

– PUSH EIP 

– A kernel belépési pontjának EIP-be való betöltése. 

 

CS EIP 
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Kernel módba való váltás lépései 
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• Külső megszakítás, kivétel vagy szoftver megszakítás (INT n, INTO, 
INT3) esetén a következő lépések hajtódnak végre: 
– Kivétel (Exception) esetén a kivétel hibakódja a verembe kerül. 

CS EIP X 
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Kernel módba való váltás lépései 
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EFLAGS (FLG) 

EAX, EBX, ECX, 
EDX, EBP, ESI, 
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User Thread 

• Külső megszakítás, kivétel vagy szoftver megszakítás (INT n, INTO, 
INT3) esetén a következő lépések hajtódnak végre: 
– Kivétel (Exception) esetén a kivétel hibakódja a verembe kerül. 

– További regiszterek verembe mentése (opcionális) – ez már a kernel 
feladata. 

 

CS EIP X EDI…EAX 
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Védelmi szintek 
• A gyakorlatban két szint használatos 

– 0 – kernel. 

– 3 – alkalmazások. 
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Trap mechanizmus 
• A trap keret a szál teljes kontextusának (lásd később) csupán egy 

részhalmaza. 
– A „kernel debugger” parancssorába a dt nt!_ktrap_frame paranccsal a trap 

keret definíciója lekérdezhető. 

• A feladat specifikus trapkezelő függvények futása előtt és után a 
kernel ún. „front-end” trapkezelőket alkalmaz az általános 
feladatok megvalósítása céljából. 
– Pl. egy eszközmegszakítás hatására a „front-end” hardvermegszakítás  

trapkezelő a vezérlést arra a megszakítást kiszolgáló rutinra (ISR) adja át, 
melyet a megszakítást kiváltó eszköz eszközkezelője (driver) szolgáltat. 

– Szolgáltatáshívás hatására a szolgáltatások „front-end” trapkezelője a 
vezérlést az adminisztrációs réteg azon specifikus függvényére adja át, amely 
az adott szolgáltatást implementálja. 
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Megszakítások típusai 

• Aszinkron 

– Külső eszköztől eredő megszakítások (I/O). 

– Bekövetkezésük független az éppen végrehajtott instrukciótól. 

• Szinkron (kivételek – exceptions) 

– A CPU által detektált kivételek: 

– Hibák („faults”) 
• A kivétel lekezelése után EIP a hibát előidéző instrukcióra mutat. 

• Pl. Page-fault handler. 

– „Traps” 
• Debuggolás („breakpoint”-hoz való érkezés). 

• A trap handler lefutása után EIP a trapot kiváltó instrukció utánira mutat. 

– Abortok  
• Hardver hiba – következménye az érintett folyamat befejezése. 

– Szoftvermegszakítások: 
• Kernel szolgáltatás kérése (int/sysenter). 
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Megszakítások típusai 
• Maszkolható megszakítások 

– Mindazon IRQ, amely valamelyik I/O eszköz által generált megszakításhoz 
tartozik. 

• Nem maszkolható megszakítások 
 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 59



Megszakításkezelés 
• A hardver által generált megszakítások tipikusan az I/O eszközök 

által kiváltott események, melyeken keresztül a processzort 
értesíteni tudják, amennyiben szolgáltatást szeretnének igénybe 
venni. 

• Az I/O műveletek és a CPU műveletek végrehajtása átfedheti 
egymást. 
– Pl. egy szál I/O transzfert kezdeményez. Ezt követően a szál további 

instrukciókat futtathat miközben az I/O eszköz a transzfert végzi. Amikor az 
eszköz befejezte tevékenységét (esetünkben a transzfert) megszakítást 
generál. 

– I/O intenzív folyamatok és CPU intenzív folyamatok. 

• Szoftver is generálhat megszakításokat. 
– A kernel megszakítást generál, pl. amikor új szálat akar futásra kijelölni vagy 

amikor be akar avatkozni a szál végrehajtásába. 

• A kernel blokkolhatja a megszakításokat. 
– Pl. amíg egy másik megszakítás feldolgozása folyamatban van. 
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Megszakításkezelés 
• A kernel, mint már említettük, megszakításkezelő rutinokat 

alkalmaz a megszakítások kiszolgálására. Ezek a 
megszakításkezelő rutinok a vezérlést vagy egy külső rutinra (ISR – 
Interrupt Service Routine) vagy egy belső kernel rutinra adják át. 

 

• Az ISR-eket az eszközmeghajtók (driver) szolgáltatják az 
eszközmegszakítások kiszolgálásához, a kernel pedig belső 
rutinokat tart fenn az egyéb jellegű megszakítások kiszolgálása 
céljából. 

 

• A Windows által támogatott hardver platformokon, egy külső I/O 
megszakítás az ún. megszakításvezérlő áramkör egyik bemenetén 
érkezik. 
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Megszakításkezelés 
• A külső megszakításkérés kiszolgálása az alábbi módon megy 

végbe: 
– A megszakítást igénylő eszköz jelez a megszakításvezérlőnek (I/O APIC). 

– Az I/O APIC statikus vagy dinamikus megszakítás elosztási stratégiát 
alkalmazva (lásd később) a megfelelő CPU-hoz tartozó lokális APIC vezérlőhöz 
irányítja a megszakítást. 

– Ezt követően a lokális APIC vezérlő a „Task Priority Register”-ben (TPR) tárolt 
prioritási értéket összeveti a függőben levő megszakítások közül (TRR 
regiszterben tárolt) a legnagyobb prioritással rendelkezővel. 

– Amennyiben a függőben levő prioritás nagyobb TPR-nél, a lokális APIC a 
kérést a CPU-nak továbbítja (INTR jel aktív). 

– A CPU nyugtázza a kérést (IACK jel aktív), melyre az APIC vezérlő válaszként 
CPU-nak elküldi a megszakításvektort. 

– APIC az IRR regiszter a beállított legnagyobb prioritásnak megfelelő bitet 
nullázza, az ISR regiszter megfelelő bitjét pedig beállítja. 
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Megszakításkezelés 
– A CPU a vezérlést az IDT táblában a megszakítási vektort által indexelt 

mezőben található címre – az megszakítás kiszolgáló rutin (ISR) címe – adja át. 
• Az IDT tábla címe az IDTR regiszterben található. 

– Az ISR befejezése előtt a kernel egy EOI (End of Interrupt) parancsot küld az 
APIC vezérlőnek. 

– APIC az ISR regiszter megfelelő bitjét nullázza. 

– Visszatérés a megszakítás eseménye előtti pontra. 
• Miután befejezte a programot, kiolvassa a veremből az elmentett állapotot, és folytatja a 

megszakított programot. 

• Példa IDT bejegyzésre: 
– x86 és x64 esetében a page fault kivétel a 0xe értéket kapta (page-fault lásd 

később). Ez azt jelenti, hogy a 0x-dik bejegyzés az IDT táblában a rendszer 
page-fault kezelőjére mutat. 

• Az APIC vezérlő 256 megszakítást támogat 
– A 0–31 tartományba eső megszakítás vektorok a CPU architektúra által 

definiált kivételek és megszakítások részére fenntartottak. 

– Folytatás… 
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Megszakításkezelés 
• A 32–255 tartományba eső megszakítás vektorok a felhasználó által definiált 

megszakításokat fedik le (forrás: külső megszakítások vagy int n instrukció). 

• Maszkolható megszakítások 
– Minden külső megszakítás, amely az INTR pin vagy a Lokális APIC vezérlőn 

keresztül jut el a CPU-hoz. 

– STI és CLI instrukciók (IF flag beállítása/törlése). 

– A 0–32 vektortartományba eső megszakítások esetében az IF flag beállítása 
hatástalan. 

• Nem maszkolható megszakítás (megszakításvektor=2) 
– Források: 

• NMI pin, 

• APIC busz vagy Rendszer busz. 
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Lokális APIC vezérlő struktúrája 
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Lokális APIC vezérlő struktúrája 
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Lokális APIC vezérlő struktúrája 
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Megszakításkezelés (vezérlők) 
• Megszakítások disztribúciója a  

 CPU-k között: 
– Statikus 

• Az ún. „Logical Destination” és a „Destination 
Format„ regiszterek értéke alapján. 

• A megszakítás egyetlen CPU-nak, CPU-k 
csoportjának, vagy akár minden CPU-nak is 
továbbítható az I/O APIC buszon keresztül. 

– Dinamikus 
• Azon CPU Lokális APIC vezérlőjének 

továbbítódik, amelyik a legkisebb prioritású 
folyamatot futtatja. 

• „Task Priority Register” (TPR) – az aktuális 
prioritási szint meghatározására szolgál. 

• Azonos prioritási szinten dolgozó CPU-k 
esetén a megszakítások Round-Robin módon 
egyenletesen kerülnek szétosztásra. 

– 256 IDT bejegyzés 
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Megszakítások prioritási szintjei (IRQL) 

– A Windows saját megszakítás prioritási szinteket definiál (interrupt request 
levels – IRQL). 

– x86 architektúra esetében a kernel 0–31 prioritási szintet különböztet meg. 

– A hardverabsztrakciós réteg (HAL) a hardware megszakítás értékeket az IRQL 
értékekre képzi le. 
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Szoftvermegszakítás küldése 
Az APIC vezérlő ICR regiszterének írásával: 
xor     ecx, ecx 

mov   cl, _HalpIRQLtoTPR[eax]     ; get IDT Entry for IRQL 

or       ecx, (DELIVER_FIXED OR ICR_SELF) 

mov   dword ptr APIC[LU_INT_CMD_LOW], ecx 
 

_HalpIRQLtoTPR  label   byte 

                db      ZERO_VECTOR           ; IRQL 0 

                db      APC_VECTOR              ; IRQL 1 

                db      DPC_VECTOR              ; IRQL 2 

 
#define APC_VECTOR              0x3D    // IRQL 01 APC 

#define DPC_VECTOR              0x41    // IRQL 02 DPC 

 
www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 70



Megszakítások maszkolása 
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Megszakítások maszkolása  
• Minden CPU IRQL beállítása meghatározza, hogy az milyen 

megszakításokat kaphat. 

• Az IRQL-ek segítségével a kernel módú adatstruktúrákhoz való 
hozzáférés szinkronizálása is megvalósítható (lásd később). 

• Megszakítás esetén a trapkezelő növeli a CPU IRQL-jét a 
megszakítás forrásához tartozó IRQL szintre. 

• Az alacsonyabb szintű és ugyanazon megszakítások így maszkoltak 
lesznek (blokkolódnak) az adott CPU-n. 

• A maszkolt megszakítások más CPU-k által lekezelhetők vagy 
mindaddig függőben maradnak amíg az adott CPU IRQL-je le nem 
csökken. 

• A rendszer komponensei igyekeznek az IRQL-t passzív szinten 
tartani. 
– Ezen a szinten minden megszakítás engedélyezett (ez a normál szál futása 

során érvényes IRQL). 
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Megszakítások maszkolása 
• A Windows XP és az azt megelőző rendszerek esetében az APIC 

TPR regiszteréhez való hozzáférés (írás/olvasás) nagyon gyakori 
volt. Amikor az IRQL magasabb szintre került, az OS a local APIC 
TPR regiszterét annak megfelelően beállította. Ugyanez történik 
amikor az IRQL csökken. 

• Windows Server 2003 és az azt követő rendszerek esetében ún. 
lazy-IRQL koncepciót figyelhetünk meg. Amikor az IRQL magasabb 
szintre kerül, a HAL (hardver absztrakciós réteg) saját 
struktúrában megjegyzi az új IRQL értéket. Amikor a CPU közben 
egy újabb megszakítást kap, az OS összeveti a prioritását a tárolt 
IRQL értékkel és ezt követően módosítja az APIC TPR regiszterét. 

• Ha a megszakítás kiszolgálása közben nem érkezik újabb 
megszakítás az OS-nek nem kell a TPR regisztert módosítania. 
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Megszakításobjektumok 
• A kernel külön mechanizmust biztosít az eszköz meghajtók 

(driverek) számára, hogy azok regisztrálhassák megszakításkezelő 
rutinjaikat (ISR). Mindez az ún. megszakításobjektumokon 
keresztül valósul meg. 

• Amikor a megszakításobjektum inicializálódik, egy 
KiInterruptTemplate nevezetű sablon kód kerül az objektum egy 
meghatározott szegmesébe. Eszköztől eredő megszakítás esetén, 
a vezérlés erre a kódra adódik át. 

• A kód meghívja a valódi megszakítás diszpécsert 
(KiInterruptDispatch vagy KiChainedDispatch rutinok 
valamelyikét), melynek paraméterként átad egy mutatót a 
megszakításobjektumra. 

• Ezek a rutinok az IRQL szintet az objektumban definiáltra emelik 
és meghívják az eszközhöz tartozó ISR-t. 
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Megszakításobjektumok 
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DPC és APC rutinok 
• DPC – Deferred Procedure Call (késleltetett eljáráshívás) 

– Eszköz a nem időkritikus rendszer feladatok futtatásához. 

– A kernel az alábbi feladatok esetében alkalmaz DPC-ket: 
• Időzítő lejáratának feldolgozásánál (az időzítőre várakozó szálak felszabadítása). 

• A szál quantumának lejárata esetén új szál kiválasztásánál. 

• Eszközmeghajtók (driver) esetében az I/O kérések befejezésénél. 

– Mivel az ISR magas IRQL szinten fut ezért csak az időkritikus műveleteket 
végzi el ezen az emelt szinten. 

• Azért fontos, hogy a megszakítások a lehető legrövidebb ideig legyenek csak blokkolva. 

– Egy DPC tetszőleges szál kontextusban futhat. 

– DPC/DISPATCH szinten hajtja végre őket a rendszer. 

– A DPC ún. DPC objektummal van reprezentálva. A legjelentősebb információ, 
amit egy DPC objektum hordoz a futtatandó rendszer függvény címe, melyet 
a DPC megszakítás feldolgozása során a kernel meghív. 

– Kernel által karbantartott várakozási sorokban helyezkednek el. 

– Minden CPU számára egy-egy külön DPC várakozási sor áll rendelkezésre. 

– A DPC tetszőleges CPU sorában elhelyezhető a kernel által. 
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DPC rutinok 
– A DPC az adott CPU DPC várakozási sorának elejére kerül, amennyiben magas 

prioritással rendelkezik. 

– A DPC szintű megszakítás esetében a kernel mindaddig nem engedi az IRQL 
szintet a DPC/Dispatch szint alá, amíg a DPC várakozási sor ki nem űrült. 

• A DPC várakozási sor kiürítésének kezdeményezése: 
– Ha az ISR által generált DPC az ISR-t futtató CPU várakozási sorába kerül és 

prioritása  magas vagy közepes a kernel DPC szintű megszakítást generál és a 
sor kiürül. 

– Alacsony prioritás esetén a kernel csak abban az esetben generál DPC szintű 
megszakítást, ha a sorban várakozó DPC objektumok száma elér egy 
küszöböt. 

– Ha az ISR által generált DPC nem az ISR-t futtató CPU várakozási sorába kerül, 
hanem egy másikéba és a prioritása magas, abban az esetben a kernel 
azonnal értesíti a kiválasztott CPU-t, hogy ürítse ki a DPC várakozási sorát. 
Mindezt IPI (Inter Processor Interrupt) megszakításon keresztül éri el. 
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DPC rutinok 
– Közepes és alacsony prioritás esetén a kiválasztott CPU DPC várakozási 

sorában lévő objektumok száma el kell érjen egy adott küszöböt ahhoz, hogy 
a kernel IPI-t küldjön a kiválasztott CPU-nak, amely a megszakítás hatására 
kiüríti a DPC várakozási sorát. 

 

 KeSetTargetProcessorDpcEx( 
      __inout PKDPC  Dpc, 
     __in PPROCESSOR_NUMBER  ProcNumber 
); 

 

 KeInsertQueueDpc( 
      IN PRKDPC  Dpc, 
      IN PVOID  SystemArgument1, 
      IN PVOID  SystemArgument2 
); 
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DPC-re példa 

CPU-nként 1 DPC várakozási sor. 
A DPC Objektum tartalmazza a futtatandó rutin címét. 
 

Dispécser DPC/dispatch 

APC 
Passive 

DPC 
1 Az időzítő lejár, a kernel a várakozási  

sorba helyez egy DPC objektumot, amely  
elenged minden időzítőre várakozó szálat.  
Ezután a kernel szoftvermegszakítást  
hajt végre. 

2 Amikor az IRQL a DPC/dispatch szint  
alá csökken, a DPC/dispatch szintű megszakítás  
bekövetkezik. 

4 A diszpécser lefuttatja a várakozási sorban 
elhelyezett DPC rutinokat, kiürítve ezzel a 
sort. Ha szükséges, a CPU-t is újraütemezi. 

3 A DPC megszakítás után, 
a vezérlés a szál 
diszpécserre (thread 
dispatcher) adódik át. 

DPC DPC 
DPC  

várakozási sor 
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APC rutinok 
• APC – Asynchronous Procedure Call (Aszinkron eljáráshívás) 

– Akárcsak a DPC, ez is késleltetett eljáráshívás. 

– A DPC kezdeményezésére az „I/O manager” hívja meg őket. 

– Egy APC egy megadott szál és folyamat kontextusban fut. 

– Minden szál esetén van egy-egy APC várakozási sor. 

– APC objektummal vannak reprezentálva a rendszerben. 

– A kernel abba annak a szálnak a várakozási sorába helyezi az APC 
objektumot, melynek kontextusán belül szeretné, hogy lefusson az APC rutin. 

• Az APC-k alábbi típusait különböztetjük meg: 
– Speciális kernel módú. 

– Kernel módú 
• Nincs szükségük a kiválasztott szál beleegyezésére, hogy annak kontextusán belül APC 

rutinokat futtassanak. 

– Felhasználói módú 
• Szükségük van a kiválasztott szál beleegyezésére. 

• A Windows adminisztrációs rétege kernel módú APC-ket alkalmaz 
azon OS feladatok elvégzéséhez, melyeknél szükséges, hogy azok 
egy adott szál kontextusában fussanak le. 
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User-módú APC meghívása (példa) 
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User-módú APC meghívása (példa) 
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User-módú APC meghívása (példa) 
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User-módú APC meghívása (példa) 
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APC rutinok 
• Mi történik, ha a kernel egy APC szintű megszakítást generál, de még 

mielőtt a megszakítás érvényesülne az ütemező egy másik szálat választ ki 
futásra? 

– Az APC szintű szoftvermegszakítás az idegen szál kontextusában fog „elsülni”.  

Az alábbi módon kiküszöbölhető a probléma: 

– Az APC megszakítás hatására az APC diszpécser (nt!KiDeliverApc) kapja meg a 
vezérlést. 

– Ellenőrzi, hogy az aktuális szál APC várakozási sorában vannak-e APC 
objektumok. 

• Mivel nincsenek, kilép. 

– Az eredeti szálnál a KernelApcPending flag be van állítva (lásd KAPC_STATE 
struktúra). 

– Amikor az eredeti szálat az ütemező újra kijelöli futásra, az nt!SwapContext 
függvény a flag-nek köszönhetően tudni fogja, hogy meg kell hívnia a 
nt!KiDeliverApc függvényt, így az APC-k az eredeti szál kontextusában le 
tudnak futni. 
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APC rutinok 
 DWORD QueueUserAPC( 

 PAPCFUNC pfnAPC, 

 HANDLE hThread, 

 ULONG_PTR dwData 

 ); 
• PAPCFUNC pfnAPC – mutató az APC függvényre 

• HANDLE hThread – az APC függvényt megívó szál leírója 

• ULONG_PTR dwData – az APC függvény paraméterei 

 

– A Windows a futásra várakozó APC-k állapotát az alábbi „_KAPC_STATE” 
nevezetű adatstruktúrában tárolja (WinDbg dt parancsának kimenete): 

 
kd> dt nt!_KAPC_STATE 

+0x000 ApcListHead : [2] _LIST_ENTRY 

+0x010 Process : Ptr32 _KPROCESS 

+0x014 KernelApcInProgress : Uchar 

+0x015 KernelApcPending : Uchar 

+0x016 UserApcPending : Uchar 
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Kivételek (Exception) továbbítása 
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• Kivételkezelés 
– A bármikor fellépő megszakításokkal ellentétben a kivételek olyan feltételek, 

amelyek egy futásban levő program végrehajtása következtében jönnek 
létre. A kivételeket egy speciális kernelmodul, a kivételkezelő (exception 
dispatcher) dolgozza fel. A kivételkezelő elsődleges feladata az aktuális 
kivétel azonosítása: memóriatúlcímzés, nullával való osztás, 
egésztúlcsordulás, lebegőpontos kivételek, a nyomkövető töréspontjai stb. 
Ezek mindegyike architektúrafüggetlen eset. 

– Amikor egy kivétel lép fel a CPU a vezérlést a kernel trapkezelőjének adja át. 
Ez egy ún. trapkeretet állít elő, amely mindazt az információt tartalmazza, 
ami a kivételkezelés befejezése utáni visszatéréshez (újrakezdéshez) 
szükséges az operációs rendszer számára (lásd megszakítások). A trapkezelő 
ezen kívül még előállít egy rekordot (Exception Record), ami a kivétel 
eredetét rögzíti. 

– A nyomkövető programok (debuggerek) töréspontjai (breakpoint) 
rendszeresen kivételforrások. Emiatt a kivételfelügyelő első teendője annak 
ellenőrzése, hogy a kivétel nyomkövető folyamattól származik-e. 
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Kivétel kiszolgálása 

Trap 
 Handler 

Trap 
 Handler 

Exception Record 

Debugger 
Port 

Debugger  
Port 

Exception  
Port 

Debugger 
(first chance) 

Frame based  
handlers 

LPC 

Függvényhívás 

Debugger 
(second chance) 

Environment  
Subsystem 

Kernel default  
handler 
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LPC (Lokális eljáráshívás) 

 – A lokális eljáráshívás (LPC: Local Procedure Call) a folyamatok közötti 
kommunikációra ad lehetőséget, nagy sebességű üzenettovábbítás 
formájában. Ez a belső mechanizmus csak a Windows operációs rendszer 
komponensei számára áll rendelkezésre, a Win32 API-n keresztül nem érhető 
el. 

Két példa az LPC-k használatára: 
• Távoli eljáráshívások (Remote Procedure Call) LPC-t használnak akkor, ha a kommunikáló 

folyamatok ugyanazon a rendszeren belül vannak. 

• A felhasználói bejelentkezéseket kezelő WinLogon processz LPC-hívásokat használ arra, 
hogy kommunikáljon helyi biztonsági jogosultság ellenőrző szerverrel (LSASS). 

– Az LPC-kommunikációt leggyakrabban a Windows szolgáltatásait megvalósító 
szerverfolyamatok használják a kliens folyamatokkal történő 
kapcsolattartásra. LPC-kapcsolat létrehozható két felhasználói módú 
folyamat között, vagy egy kernel módú komponens és egy felhasználói módú 
folyamat között. 
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LPC (Lokális eljáráshívás) 

 • Az LPC az üzenetváltás három különböző formáját teszi lehetővé: 
– A 256 bájtnál rövidebb üzenet úgy küldhető el, hogy az LPC-üzenet 

küldésekor közvetlenül megadjuk egy pufferben az üzenetet. Az üzenetet a 
rendszer a híváskor átmásolja a saját címtartományába, majd onnan a hívott 
folyamat címtartományába. 

– Ha egy kliens és egy szerver 256 bájtnál több adatot szeretne továbbítani, 
akkor mindketten meg kell hogy nyissanak egy osztott elérésű 
memóriaterületet. A küldő az üzenetet eltárolja az osztott elérésű 
memóriában, majd egy rövid LPC-üzenetet (lásd első eset) küld a hívott 
folyamatnak, melyben pointert ad az üzenet kezdetére. 

– Ha egy szerver több adatot akar írni vagy olvasni, mint amennyi az osztott 
elérésű memórialapon elférne, akkor a szerverfolyamat – megfelelő elérési 
tokenek megszerzése után – közvetlenül is elérheti a kliens címtartományát, 
ahonnan tud olvasni és oda írni. A üzenetváltás szinkronizálására megint csak 
rövid üzeneteket (lásd első eset) használhatnak a kommunikáló folyamatok. 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 90



Rendszerhívások 
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System Service call 

System Service 
Dispatcher 

User Mode 

Kernel Mode 

… 

0 

1 

2 

3 

n 

32 bit 

System Service Dispatch Table 

System Service 2 
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Szolgáltatás leíró táblák 

  Index a táblán belül 

0 31 11 13 

Tábla index 

0 

2 

1 

Native API 

Unused 

KeServiceDescriptor Table KeServiceDescriptor TableShadow 

0 

2 

1 

Native API 

Unused 
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Rendszerhívásra példa 
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WriteFile(…)  
hívása 

NtWriteFile 
hívása 

SYSENTER 

NtWriteFile 
Dismiss Interrupt 

Végezd el a 
műveletet 

Windows  
alkalmazás 

Kernel32.dll 

Ntdll.dll 

KiSystemService 
in Ntoskrnl.exe 

NtWriteFile 
in Ntoskrnl.exe 

Felhasználói mód 
 

Kernel mód 
Szoftver megszakítás 

call ReadFile 

call NtReadFile 
return to caller 

int 0x2E 
return to caller 

Kernel32.DLL 

NtDll.DLL 

call NtReadFile 
dismiss int 0x2E 

NtOskrnl.EXE 

check parameters 
call driver 

block, or not 
return to caller 

NtOskrnl.EXE 

initiate I/O 
return to caller 

driver.sys 

Call fread application 
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Objektummenedzser 
• A Windows NT-ben levő executive egyik komponense az 

objektumkezelő (object manager), amely az objektumok 
előállítására, törlésére, védelmére, és kezelésére szolgál. 

• Az objektumkezelőt a következő célok elérésére tervezték: 
– létrehozás, 

– törlés, 

– védelem, 

– nyomon követés. 
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Objektummenedzser 
• A Windowsban kétféle objektumot figyelhetünk meg: 

– Executive objektumok 
• Az executive réteg különböző komponensei hozzák létre, mint például a folyamatkezelő, 

memóriakezelő, B/K-alrendszer stb. 

• Az executive objektumokba több kernel objektum lehet beágyazva. 

 

– Kernel objektumok  
• Sokkal egyszerűbbek, mint az executive objektumok. 

• Alapvető funkciókat valósítanak meg, mint például a szinkronizáció, amely funkciókra az 
executive objektumok is épülnek. 

• Az executive objektumok általában több kernel objektumból épülnek fel. 

 

• Amikor egy folyamat létrehoz és megnyit egy objektumot név 
szerint, akkor egy ún. Handle-t kap vissza. 
– A Handle az objektumhoz való hozzáférési információt tartalmazza. 
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Objektumleírók (Handle) 
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• A leírók az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 
– Meggátolják az objektumok közvetlen elérését. 
– Interfészt biztosítanak az objektumok eléréséhez. 
– Az objektumok a kernel címtérben helyezkednek el. 
– Az objektum leíró egy index a leíró táblába. 
– A kernel módban futó kód közvetlen is manipulálhatja az objektumokat. 

• A leíró tábla bejegyzés két 32 bites értéket foglal magába: 
– Az objektum fejlécére mutató pointer. 
– „Flag”-ek 

• Öröklődés jelzése: a leírót megöröklik-e a gyermek folyamatok. 
• Bezárás ellen védelem. 
• Auditálás bezárás esetén. 

– Hozzáférési maszk:  
• A „Security reference monitor” által kiosztott hozzáférési jogok. 

Access Mask 

Pointer to object header P I A 

96



Objektumok felépítése 
– A Windows objektumorientált. 
 
– Az erőforrások objektumokkal van reprezentálva. 

 
– Minden objektum rendelkezik fejléccel és törzzsel. 

 
– A fejléc struktúrája minden objektum esetén megegyezik. 

 
– A fejléc törzsében lévő adatok típusfüggők. 

 
– Minden objektum egy adott típusobjektumra mutat. 

 

– Az objektum fejlécét az ún. objektum menedzser (Object manager) felügyeli. 

  

– Az objektum törzse az executive komponensek felügyelete alatt áll. 

 

– Az azonos típusú objektum példányok fejléceikben ugyanarra a 
típusobjektumra mutatnak. 
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Objektumok felépítése 
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Típus neve 
 

Készlet típusa (paged/nonpaged) 
 

Kvóta költségek 
 

Hozzáférés típusai 
 

Generikus hozzáférési jogosultságok leképzése 
 

Szinkronizálható? (I/N) 
 

Metódusok: 
Open, close, delete, 

Parse, security,  
query name 

Objektum neve 
 

Objektumkönyvtár 
 

Biztonsági leíró 
 

Kvóta 
 

Megnyitott leírók száma 
 

Megnyitott leírók listája 
 

Objektum típusa 
 

Hivatkozásszám 

Objektum specifikus 
adatok 

Folyamat 
1 Folyamat 

2 
Folyamat 

3 

Típus objektum 

Objektum törzse 

Objektum fejléce 
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Objektumok felépítése 
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Objektumfejléc attribútumainak leírása 

Típusobjektum attribútumainak leírása 

Mark E. Russinovich and David A. Solomon with Alex Ionescu: Windows® Internals, Fifth Edition, Microsoft, ISBN: 9780735625303, p. 1264, 
2009. 
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Objektumok felépítése 
• Az alábbiakban a kernel objektum executive objektumba való 

beágyazódását és az objektum fejlécének elemeit figyelhetjük 
meg: 
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Mark E. Russinovich and David A. Solomon with Alex Ionescu: Windows® Internals, Fifth Edition, Microsoft, ISBN: 9780735625303, p. 1264, 
2009. 
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Objektumok felépítése 
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Process 
Type  

Object 

Process 
Object 1 

Process 
Object 2 

Process 
Object 3 

Process 
Object 4 

Method When Method is called 

Open When an object handle is Opened 

Close When an object handle is closed 

Delete Before an object manager deletes an object 

Query Name 
When a thread requests the name of an object, such as a file, that exists in a 

secondary object namespace. 

Parse 
When the object manager is searching for an object name that exists in a 

secondary object namespace 

Security 
When a process reads or changes the protection of an object, such as a file, that 

exists in a secondary object namespace 

A folyamatobjektumok és a folyamat típus objektum kapcsolata: 
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Hozzáférés szinkronizálása 
– A kernel kód végrehajtásának különböző fázisaiban a kernelnek garantálnia 

kell, hogy egy kritikus szakaszt kizárólag csak egyetlen processzor hajt végre. 

– A kernelben a kritikus szakaszokban lévő kódrészek módosítják a globális 
adatstruktúrákat (például a késleltetett eljáráshívások várakozása). 

– A szinkronizáció során a legnagyobb gondot a megszakítások jelentik. 
Előfordulhat például, hogy a kernel egy globális adatstruktúrát módosít, 
amikor egy olyan megszakítás lép fel, aminek a kezelő rutinja éppen ugyanazt 
a struktúrát módosítaná. 

– Egy processzor esetén a Windows a következő mechanizmust alkalmazza. 
• A kernel a globális erőforrások használata előtt ideiglenesen letiltja azokat az 

megszakításokat, amelyeknek az kezelő rutinja ugyanazt az erőforrást használja. Ehhez fel 
kell emelnie a processzor IRQL szintjét a szóban forgó megszakítások közül a legmagasabb 
szintjére. 

• Ez a megoldás azonban nem elégséges több processzor esetén. Ugyanis a futási szint 
megemelése egy processzornál még nem akadályozza meg egy megszakítás fellépését egy 
másik processzoron. A kernelnek azonban ilyenkor is garantálnia kell a kölcsönös kizárást az 
erőforrások használatakor. 
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Példa: 
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Mark E. Russinovich and David A. Solomon with Alex Ionescu: Windows® Internals, Fifth Edition, Microsoft, ISBN: 9780735625303, p. 1264, 
2009. 
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Hozzáférés szinkronizálása 
• A kizárással használandó erőforrásokat használatuk előtt az erőforrást használni 

kívánó szálnak le kell zárnia, meg kell szereznie az erőforráshoz tartozó ún. „spin-
lock”-ot (csak kernel módban használatos). Amíg ezt nem tudja megtenni, 
várakoznia kell. A rendszer az egyes hozzáférési igényeket sorba állítja, és a 
lezárás megszűnésekor mindig csak egy várakozót enged tovább. 

• Multiprocesszoros környezet  
– Az executive réteg komponenseinek is szinkronizálnia kell a globális 

adatstruktúrákhoz való hozzáférést. A kernel funkciók hívásakor az executive 
is használhatja a lezárás módszerét. Ez azonban csak részben oldja meg az 
executive réteg szinkronizációs igényeit. Mivel egy lezárás feloldására 
történő várakozás ténylegesen is várakoztatja az érintett CPU-t, a megoldás 
csak az alábbi korlátozásokkal alkalmazható: 

• A védett erőforrásnak gyorsan elérhetőnek kell lennie anélkül, hogy más kóddal komplikált 
kapcsolatban állna. 

• A kritikus szakaszok nem lapozhatók ki a memóriából, nem hívhatnak külső eljárásokat 
(rendszerszolgáltatást sem), továbbá nem generálhatnak megszakítást vagy kivételt. 
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Szinkronizáció több CPU esetén 
• Mint már említettük, az IRQL növelése egy adott CPU-n nem 

maszkolja a megszakításokat a többin. 
– Az IRQL alapú szinkronizáció csak egyprocesszoros esetben működik. 

• Többprocesszoros esetben az ún. „Spin Lock” alkalmazható. 
– Egy drivernek mindig feltételeznie kell, hogy többprocesszoros rendszeren 

fut és ebből kifolyólag „Spin Lock”-ot kell alkalmaznia. 

• Többprocesszoros esetben a szinkronizáció az alábbi módon van 
megvalósítva: 
– IRQL növelésével az adott CPU-n gátolják azokat a megszakításokat, melyek 

kiszolgáló rutinjai módosíthatják a megosztott erőforrást. 

– „Spin lock” segítségével a CPU-k koordinálása valósul meg. 

• A „Spin Lock” csupán egy adatcella a memóriában. 
– A cellához való hozzáférés a „test-and-set” oszthatatlan művelettel valósul 

meg. 
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„Spin lock” hatékonysága SMP környezetben 

• SMP architektúrák esetében minden CPU közvetlen 
memóriaeléréssel rendelkezik. 

 

• Az adatstruktúrák konzisztenciájának megtartásához szükség van 
olyan módszerre/mechanizmusra, amely biztosítja az azon 
végezett műveletek soros végrehajtását. 

 

• A kölcsönös kizárás (mutual exclusion) hardver általi támogatása. 
– Oszthatatlan (atomic) műveletek. 
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A „Spin Lock” és az IRQL kapcsolata 
• Minden „Spin Lock”-hoz egy IRQL is tartozik. 

– DISPATCH_LEVEL 
• Executive „Spin Lock„ – elfogásuk a KeAcquireSpinLock vagy a 

KeAcquireSpinLockAtDpcLevel függvények segítségével. 

– Device IRQL 
• Megszakításobjektum „Spin Lock" – elfogásuk a KeSynchronizeExecution, 

függvénnyel valósul meg. 

– HIGH_LEVEL 

• A „Spin Lock”-ot megszerezni kívánó kód először az IRQL szintet a 
megadott szintre emeli. 
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A „Spin Lock” megszerzése 

• Az IRQL-t módosító „Spin Lock” 
rutinok: 
– KeAcquireSpinLock 

• IRQL=DISPATCH_LEVEL 

– KeAcquireSpinLockAtDpcLevel  
• nem változtatja meg az IRQL-t 

– KeSynchronizeExecution és a 
megszakításkezelő (dispatcher)  

• A megszakításobjektumban található SyncIrql 

– ExInterlockedXxx  
• IRQL=HIGH_LEVEL 

• Ugyannak a „Spin Lock”-nak a 
birtoklás során való újonnani 
megszerzése „deadlock”-ot 
eredményez. 

A megfelelő IRQL szintre emelés 

Spin Lock bit tesztelése  

és beállítása 

Előzőleg be 

volt állítva? 

Igen 

Nem 

a CPU mostantól a 

Spin Lock birtokosa 
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Test and set oszthatatlan művelet 
enter_critical_section:  

        TSL    register,flag    ; Copy flag to register & set flag to 1. (Atomic operation.)  
        CMP    register,#0    ; If flag was already 1...  
        JNZ    enter_critical_section    ; ...busywait until it becomes zero.  
        RET        ; (Return from subroutine.)  

 

leave_critical_section:  
        MOV    flag,#0    ; Set flag to zero: let another process enter.  
        RET 

 

Bus forgalom redukciója (Test-on-Read) 

 

• start: 

• while (lock == 1); 

• r = TSL(lock) 

• if (r == 1) 

• goto start; 
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Szinkronizáció („Spin lock”) – Példa 
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Do 

    Try to acquire DPC queue Spinlock 

Until SUCCESS 

Begin 
Remove DPC from queue 

End 

Begin 
Remove DPC from queue 

End 

Spinlock 

DPC DPC 

DPC queue 

Release DPC queue spinlock Release DPC queue spinlock 

Kritikus szakasz 

Do 

    Try to acquire DPC queue Spinlock 

Until SUCCESS 

CPU A CPU B 
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„Spin Lock” hatékonysága SMP környezetben 
• Ha a kritikus szakaszban elvégzendő műveletek egyszerűek. 

– A műveletek egyetlen oszthatatlan műveletbe való beágyazása. 

– A kölcsönös kizárás ebben az esetben minden további nélkül garantált. 

– Amíg az oszthatatlan művelet be nem fejeződik, addig minden olyan  CPU, 
amelyik ezt a műveletet futtatni akarja, várakozni kényszerül. 

• Ha a kritikus szakaszban elvégzendő műveletek bonyolultak. 
– Szükségünk van „Lock”-ra. 

– Ha a „Lock” foglalt, a várakozás szoftveresen van megoldva. 

– Két lehetőség:  
• blokkolás, 

• pörgés (spin). 
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„Spin Lock” hatékonysága SMP környezetben 
• Multiprocesszoros architektúrák esetében fellépő kérdések: 

– A CPU-k hogyan kommunikálnak a memóriával? 
• Busz vagy többfokozatú kapcsolóhálózat? 

• Rendelkeznek a CPU-k koherens privát „cache” memóriával vagy sem?  

– Melyek a cache koherencia protokollok?  
• Érvénytelenítés vagy elosztott írás alapú? 

 

 

 

 

 

• Célok: 
– Minimalizálni a buszforgalmat. 

– Minimalizálni a „lock” felszabadulása és újbóli elfogása között eltelt időt. 

 
www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 

Memória 

Cache 

Cache 

Kliens 

Kliens 

Koherencia 
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A „Spin” problémája 
• Spin on Test-and-Set 

– A „Spin on Test-and-Set” esetében a hatékonyság és a teljesítmény a „pörgő” 
(„spinning”) CPU-k számával arányosan romlik. 

– A „Spin”-t birtokló CPU-nak versengenie kell a többi CPU-val a zárolt vagy 
más erőforrásokon végzett műveletek elvégzéséhez. 
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CPU-1 CPU-2 CPU-3 CPU-4 

Cache Cache Cache Cache 

MEMORY 
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A „Spin” problémája 
• Spin on Read (Test-and-Test-and-Set) 

– Cache használata a „spinning” költségeinek redukálására. 

– Amikor a „Lock” felszabadul, minden cache frissül vagy érvénytelenítésre 
kerül. 

– A várakozó CPU-k detektálják a változást és végrehajtják a „test-and-set” 
műveletet. 

– Rövidebb kritikus szakaszok esetében a „Spin on Read” és a „Spin on Test-
and-Set” hatékonysága hasonló. 

– Az érvénytelenítés alapú cache koherenciát támogató rendszerek esetében 
használatos. 
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lock is released 
caches are 
invalidated 
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„Spin on read”- példa 
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CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 

MEMORY 

1 1 0 1 0 0 0 1 

0 1 

The below illustration is based on slides created by THOMAS E. ANDERSON, „The Performance of Spin Lock Alternatives for Shared   
Memory Multiprocessors” 
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A „Spin on Read” gyengeségének okai 
• A „Lock” felszabadulásának detektálása és a „test-and-set” 

művelet általi megszerzése szeparált. 

• Több, mint egy „test-and-set” fordulhat elő. 

• A cache a „test-and-set” művelettel akkor is érvénytelenítésre 
kerül, ha az érték nem változott. 

• Az érvénytelenítés alapú „cache” koherencia O(P) busz ciklust 
igényel az érvénytelenítés „broadcast”-hoz, ahol P a processzorok 
számát jelenti. 
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Spin-on-test&set vs. Spin-on-read 
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Thomas E. Anderson, „The Performance of Spin Lock Alternatives for Shared-Memory Multiprocessors,” IEEE Transactions on 
Parallel and Distributed Systems, Vol 1. Nr. 1, pp: 6-16, 1990. 
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Diszpécserobjektumok (szinkronizáció) 
• A kernel további szinkronizációs mechanizmusokat szolgáltat az 

executive (adminisztrációs) rétegnek, ún. diszpécser 
(szinkronizációs) objektumok formájában. 
– A rendszer biztosít megfelelő függvényhívásokat (WaitForSingleObject, 

WaitForMultipleObject), melyek meghívásakor az ütemező az adott szálat 
várakozó (waiting) állapotba teszi és berakja a megnevezett objektum 
várakozási sorába. 

– Az objektum felszabadulásakor a rendszer az objektum típusától függően egy 
vagy több várakozó folyamatot futásra kész (ready) állapotba helyez. 

– A dispatcher objekumok között létezik például a kölcsönös kizárást 
megvalósító ún. mutex objektum, mely esetén mindig csak egy várakozó szál 
lesz futásra kész, de van olyan, mint például a „semaphore objektum”, ahol – 
a „semaphore” inicializálási értékétől függően – akár több is lehet. Sőt létezik 
olyan dispatcher objektum is – a timer –, melynek lejárása esetén minden, az 
objektumra várakozó szál átkerül „ready” állapotba. Így az executive 
rétegben lehetőség van bonyolult szinkronizációs feladatok megoldására is. 
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Diszpécserobjektumok (szinkronizáció) 
• A dispatcher objektumok és az azokat kezelő hívások egy része a Win32 API-n 

keresztül is elérhető, lehetővé téve a szinkronizációt a felhasználói alkalmazások 
számára is. 

• A rendszer két adtastruktúrát alkalmaz a „ki vár és mire?” kérdés 
megválaszolására: 

– Typedef struct _DISPATCHER_HEADER { 

– UCHAR Type; 

– UCHAR Absolute; 

– UCHAR Size; 

– UCHAR Inserted; 

– LONG SignalState; 

– LIST_ENTRY waitListHead; 

– } DISPATCHER_HEADER; 

 

– Typedef struct _KWAIT_BLOCK{ 

– LIST_ENTRY waitListEntry; 

– Struct _KTHREAD *RESTRICTED_POINTER Thread; 

– PVOID object; 

– Struct _KWAIT_BLOCK *RESTRICTED_POINTER NextWaitBlock; 

– USHORT WaitKey; 

– USHORT WaitTYpe; 

– } KWAIT_BLOCK, *RESTRICTED_POINTER PRKWAIT_BLOCK; 
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Diszpécserobjektumok – példa 
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Mutex objektumra való várakozás 
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Folyamatok és szálak 
• A folyamatok az NT-ben egy adott program kódját végrehajtó (egy 

vagy több) szálból, valamint a szálak által lefoglalt erőforrásokból 
állnak. Az NT folyamat modellje a következő dolgokat foglalja 
magában: 
– A végrehajtandó program kódját és adatait. 

– Saját virtuális memória címteret, amit a folyamat használhat. 

– Rendszererőforrásokat (szemaforokat, fájlokat stb.), melyeket az operációs 
rendszer foglal a folyamat számára, amikor a folyamathoz tartozó szálak 
azokat megnyitják. 

– A folyamat egyedi azonosítóját (process ID, PID). 

– Legalább egy végrehajtható szálat. 

– A szál az az egység (entitás) az NT-ben, amit az ütemező kezel és 
végrehajtásra ütemez a CPU-hoz. 
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Folyamatok és szálak 
• A szálak a következő komponensekből állnak: 

– A szálat végrehajtó processzor regiszterei, melyek a processzor állapotát írják 
le. 

– Két veremtárat (stack). Egyet a kernel módban történő kód végrehajtáshoz, 
egyet a felhasználói módban történő programkód végrehajtáshoz. 

– Kizárólagosan használható tárterületet a DLL-ek, run-time könyvtárak 
számára. 

– A szál egyedi azonosítóját (thread ID). 
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Folyamatok és szálak 
• A folyamatok és szálak jellemzői: 

– Egy folyamathoz tartozó szálak közös virtuális címtartományt használnak 
(lásd később). Az egyes folyamatok ezzel szemben külön címtartományban 
futnak, csak osztott elérésű memória használata esetén lehet átfedés két 
folyamat által használt memóriaterület között. 

– A memóriához hasonlóan a folyamatnak le kell foglalnia a folyamat által 
használni kívánt erőforrásokat, amelyeket a Windows objektumokként 
reprezentál. Minden ilyen objektum a megnyitása után a folyamat a 
gyorsabb elérés érdekében egy ún. Handle-t kap. 

– A rendszer erőforrásainak védelme, illetve az erőforrás-használat 
szabályozása érdekében minden folyamat rendelkezik egy ún. elérési 
tokennel, mely tartalmazza a folyamat biztonsági azonosítóját, illetve a 
folyamat jogosultságainak leírását. 
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A folyamat modellje 
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A folyamat modellje 
– A folyamatok és szálak is külön-külön objektumokkal vannak nyilvántartva a 

rendszerben. A Windows executive rétege a folyamatokhoz tartozó adatokat 
egy ún. folyamatblokkban (EPROCESS) tárolja. Minden folyamathoz 
hozzárendel egy ilyen adatstruktúrát a folyamat indulásakor. A blokk a 
folyamat kísérő adatait tartalmazza, valamint egy sereg mutatót a 
kapcsolódó adatstruktúrákra, mint pl. a szálobjektumainak ETHREAD 
blokkjaira, a folyamat leíróinak táblájára, virtuális címleírókra. 

– Az EPROCESS blokk és a hozzá tartozó adatstruktúrák a kernel címterében 
helyezkednek el. Kivétel ez alól a folyamat futási környezetét leíró ún. 
folyamat környezeti blokk (PEB: Process Environment Block), amely a 
folyamat címterében található. Ennek oka, hogy ez az adatstruktúra olyan 
információt tartalmaz, amit a felhasználói módban futó kód is 
megváltoztathat (lásd következő dia). Folyamat környezeti blokk az image 
loader, heap manager és más Windows rendszer dll-ek által hasznosított 
információt tartalmaz. 

– Az EPROCESS blokkon felül a Win32 alrendszer folyamata is kezel egy 
folyamatleíró adatstruktúrát (W32PROCESS). Minden Win32 kódot 
végrehajtó folyamathoz tartozik egy-egy ilyen adatstruktúra. 
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Folyamatok és szálak adatstruktúrái 
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A leíró tábla (Handle table) 
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A leíró tábla (Handle table) 
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A leíró tábla (Handle table) 
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A leíró tábla (Handle table) 
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A folyamat létrehozásának lépései 

 – Egy Win32 folyamat akkor jön létre, amikor egy alkalmazás meghívja a Win32 
CreateProcess függvényét. A létrehozás több fázisból áll, amelyeket az 
operációs rendszer három részlete valósít meg: a Win32 kliensoldali 
könyvtárából a KERNEL32.DLL, a Windows NT executive, valamint a Win32 
alrendszer folyamat (CSRSS). 

• A következő felsorolás összefoglalja a Win32 CreateProcess 
hívásának főbb lépéseit: 
– A processzen belül végrehajtandó image-fájl (.EXE) megnyitása. 

• A CreateProcess függvény megkeresi az image fájlt és létrehoz egy ún. szekcióobjektumot 
(section object, lásd később), amely lehetőséget ad a későbbiekben a fájlnak a folyamat 
virtuális címterébe való mappolására. 

– A Windows executive processz objektumának létrehozása. 
• EPROCESS blokk beállítása. 

•  A folyamat kezdeti címterének létrehozása. 

• A KPROCESS blokk (kernel process blokk) inicializálása – az ütemezéshez tartalmaz 
információt. 

• A folyamat címterének beállítása (image fájl mappolása a címtérbe a szekcióobjektum 
felhasználásával). 

•  A folyamat környezeti blokk beállítása. 
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A folyamat létrehozásának lépései 
• A kezdeti szál létrehozása 

– CreateThread függvény létrehozza a szál usermód vermét (stack) a folyamat 
címterében. A kezdeti szál veremmérete az image fájlból kerül kiolvasásra. 

– CreateThread inicializálja a szál hardver kontextusát (CPU architektúra 
specifikus, pl. regiszterek állapotai, stb.). 

– Szálobjektum létrehozása NtCreateThread függvény hívásával. 

– A „szálak száma” (thread count) mező a folyamatobjektumban eggyel nő. 

– Egy ún. adminisztratív szál blokk (ETHREAD blokk) létrehozása és 
inicializálása. 

– Az új szál egy szál azonosítót kap. 

– A szál környezeti blokk (Thread environment block) beállítása a folyamat 
felhasználói módú címterében. 

– A szál által végrehajtandó kód kezdeti címének tárolása az ETHREAD 
blokkban. 

– A szál kezdeti és alap prioritása a folyamat alap prioritását kapja meg, 
valamint megkapja a folyamatban beállított affinitás és „quantum” értéket is. 
Ezután a szál ideális processzora kerül kiválasztásra (lásd később). 
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A folyamat létrehozásának lépései 
– A kernel verem allokálása. 

– A szál hozzáférési tokenként megkapja a folyamat hozzáférési tokenjét (a szál 
és a folyamat is ugyanarra a tokenre mutat). 

– A szál előkészítése futásra. 

• A Windows alrendszer értesítése az új folyamat létrejöttéről. 
– Az új szál hozzáadása a folyamat szálainak listájához. 

• A kezdeti szál futásának indítása. 
– Ha a CREATE_SUSPENDED flag nincs bejelölve! 

• Mielőtt a felhasználó által megadott kezdő címtől elkezdődne a 
kód futása egy folyamatinicializálást végrehajtó kód fut le már az 
újonnan létrehozott folyamat kontextusában (lásd „A folyamat 
létrehozásának lépései” ábra). Az inicializáló kód a következő főbb 
lépéseket végzi el: 
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A folyamat létrehozásának lépései (folyt.) 
– Dll-ek betöltése. 

– Heap struktúrák inicializálása. 

– Kritikus szakasz struktúrák inicializálása. 
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A folyamat létrehozásának lépései 
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Mark E. Russinovich and David A. Solomon with Alex Ionescu: Windows® Internals, Fifth Edition, Microsoft, ISBN: 9780735625303, p. 1264, 
2009. 
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A szálak adatstruktúrái 
– Az operációs rendszerben egy Windows szálat egy ún. „executive” szál blokk 

(ETHREAD) reprezentál. 

– Az ETHREAD blokk és azok az adatstruktúrák, melyekre az ETHREAD blokkban 
tárolt pointerek mutatnak, a rendszer címtartományában találhatók, a szál 
környezeti blokkjának kivételével, ami a folyamat címtartományában van. 

– Az ETHREAD blokkon kívül, a Win32 alrendszer folyamata is kezel egy 
szálleíró adatstruktúrát minden egyes szálhoz, amely egy Win32-es 
folyamatban jött létre. 

– A következő fólián látható első mező a kernel szálblokk (KTHREAD). Ezt követi 
a szálazonosítási információ, a folyamat azonosítási információ, a saját 
folyamathoz tartozó mutatóval, biztonsági információ az elérési „token”-re 
mutató pointer formájában, a megszemélyesítési információ, és végül az LPC 
üzenetekre, illetve a függőben levő B/K-kérésekre vonatkozó mezők. A 
KTHREAD blokk tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyekre a kernelnek 
van szüksége a szálütemezés és a szinkronizáció végrehajtása érdekében. 
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A szál modellje 
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A szál létrehozásának lépései 
– Egy szál életciklusa akkor veszi kezdetét, amikor egy program új szálat hoz 

létre. Az erre irányuló kérés eljut a Windows executive-hoz, ahol a 
folyamatkezelő (elnevezése: process dispatcher) helyet jelöl ki egy 
szálobjektum számára, majd a kernelt hívja, a kernel szálblokk kezdeti 
értékeinek beállítása végett. A következőkben bemutatjuk azokat a 
lépéseket, amelyek a Win32 CreateThread függvénye szerint történnek a 
KERNEL32.DLL-ben, azzal a céllal, hogy Win32 szál jöjjön létre: 

• A CreateThread egy felhasználói módú vermet hoz létre a szál részére, a folyamat user mód 
címterében. 

• A CreateThread beállítja a kezdeti értékeket a szál hardverkapcsolataihoz. 

• Az NtCreateThread függvény hívására kerül sor, ami az executive szálobjektumát hozza 
létre. Az ide tartozó lépések sorozata kernel módban hajtódik végre. 

• A CreateThread értesíti a Win32 alrendszert az új szálról, amire az alrendszer különböző 
beállításokat eszközöl az új szál részére. 

• A szál összetett elérési címe (Handle) és azonosítója visszaadódik a hívónak. 

• A szál olyan állapotba került, hogy ütemezni lehet a végrehajtását. 
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Folyamatok memóriavédelme 
• A virtuális címtérnek köszönhetően  folyamatok egymás virtuális 

címteréhez csak meghatározott esetekben (pl. megoszott 
memória) férhetnek hozzá. 

• Minden folyamathoz a rendszerben külön lapkönyvtár tartozik, 
ami a virtuális címterének leírására vonatkozó információt 
tartalmazó struktúra. Ezzel biztosított a virtuális címterek és ezzel 
egyidejűleg a fizikai címtér védelme is a folyamatok között. 

• Az aktuális lapkönyvtár (virtuális címtér) csak akkor cserélődik, 
amikor az ütemező egy az aktuálistól különböző folyamaton belüli 
szálat választ ki futásra. 

• User módból közvetlenül nem érhető el a kernel címtere a lapok 
(lásd virtuális memória később) védelmének köszönhetően. 

• A kernel memória címtere csak kernel módból érhető el. 
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Szálak ütemezése 
• A Windows szál alapú ütemezést alkalmaz, amely 

prioritásvezérelt és preemptív. 

• Hogy egy szálnak mennyi idő áll rendelkezésre a futáshoz, azt egy 
„quantum” (időszelet) nevű mennyiség határozza meg. A 
megadott időszelet után az ütemező egy másik – készenléti 
állapotban levő – szálat választ ki futásra. 

• Az ütemezés prioritásvezérelt. 

• Mindig a legnagyobb prioritású, futásra kész szál fut. 

• Az ütemezés preemptív, vagyis egy szál futását az ütemező 
bármikor megszakíthatja. 
– Például egy magasabb prioritású szál lesz futásra kész. 
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Szálak ütemezése 
• Az ütemezéssel kapcsolatos rutinok DPC/DISPATCH szinten 

futnak, és az alábbi események válthatják ki futásukat: 
– egy szál futásra késszé válik (új szál, vagy wait állapotból kikerülő szál), 

– egy szál abbahagyja a futást (terminálódik, wait állapotba kerül, lejár az 
időszelete), 

– egy szálnak változik a prioritása (rendszerhívás változtatja meg, vagy az 
operációs rendszer módosítja), 

– egy szálnak változik a processzor affinitása. 

• Környezetváltáskor a rendszer elmenti az éppen futó szál 
környezetét és betölti a futásra kijelölt szálét. 

• Az ütemező szempontjából nem számít, hogy egy szál melyik 
folyamathoz tartozik. Ha például egy A folyamat tíz futtatható 
szállal rendelkezik, egy B pedig kettővel, és mindegyik szálnak 
ugyanaz a prioritása, akkor mindegyik szál a CPU-idő 12-ed részét 
kapja. 
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Szálak prioritási szintjei 

 • A folyamathoz prioritási osztályt rendelve kifejezhetjük annak 
prioritását. 

• A folyamathoz tartozó minden szálnak megadhatunk egy 
prioritást, amely a folyamaton belüli szálak prioritását 
reprezentálja. 

• A Windows 32 prioritási szintet definiál (0-tól 31-ig) az alábbi 
felosztásban: 
– 16–31: valós idejű szint (16–31). 

• A Real-time prioritási szinteket a rendszer nem módosítja. 

– 1–15: változószint (1–15). 
• Az operációs rendszer ezen a tartományon belül módosíthatja a szál aktuális prioritásának 

értékét egy időre, a megadott érték csak egy alapérték (base priority). A szál sohasem 
kaphat 15-nél nagyobb prioritást! 

– 0: rendszerszint 
• Processzoronként egy darab „látszólagos” szálat rendel hozzá a rendszer, melyet a Task 

Manager-ben „System Idle Process” néven találhatunk meg. 
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Szálak prioritási szintjei 
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Szálak prioritási szintjei 
• A Windows-ban találunk egy real-time nevű prioritási osztályt. 

• Ahhoz, hogy egy processz a real-time prioritási tartományba 
lépjen, szükséges bizonyos jogosultság megléte. (Ennek hiányában 
nem hiba történik, hanem a high prioritási osztály állítódik be.) 

• A jogosultságra azért van szükség, mert ha sok időt töltünk real-
time prioritási szinteken, szálunknak a lehető legnagyobb 
prioritást adva, akkor olyan fontos rendszerfolyamatokat 
lassíthatunk, mint a memóriamenedzser, cache menedzser, helyi 
és hálózati fájlrendszer kezelő, eszközkezelők. 
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Szálak állapotai 
• Init 

– Egy újonnan létrejött szálobjektum inicializálása. 

• Ready 
– A szál végrehajtásra kész állapotban van. A diszpécser csak az ebben az 

állapotban levő szálak halmazát veszi figyelembe a végrehajtás 
ütemezésekor. 

• Standby 
– Egy szál akkor van standby állapotban, ha a dispatcher kiválasztotta egy adott 

CPU-n futásra az éppen futó szálat követően. Egy CPU-hoz csak egyetlen szál 
létezhet standby állapotban. 

• Running 
– Miután az ütemező környezetváltást hajtott végre, a kiválasztott szál futási 

állapotba kerül és megkezdődik annak végrehajtása. A végrehajtás addig 
folytatódik, amíg a kernel ki nem szorítja a szálat egy nagyobb prioritású szál 
futása érdekében, vagy le nem jár a szál időszelete (quantum), a szál 
befejeződik, vagy saját magától várakozási állapotba lép. 
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Szálak állapotai 
• Waiting 

– Egy szál több módon kerülhet várakozó állapotba:  
• Önkényesen várhat egy objektumra, hogy az szinkronizálja a végrehajtását. 

• I/O-műveletre várakozik. 

• Egy környezeti alrendszer kényszeríti a szálat önmaga felfüggesztésére. 

– Amikor a szál várakozása véget ér, akkor a prioritástól függően a szál 
visszakerül running, ready vagy transition állapotba. 

• Transition 
– Egy szál átmeneti állapotban van, ha készen áll a végrehajtásra, de az általa 

használt kernel verem ki van lapolva a memóriából. Miután a szál kernel 
verme visszakerül a memóriába, a szál készenléti állapotba kerül. 

• Terminated 
– Amikor a szál végrehajtása véget ért, befejezett állapotba kerül. Ebben az 

állapotban a szálobjektumának a törlése az objektumkezelőtől függ. Az 
executive inicializálva a szálobjektumát ismét fel tudja azt használni. 
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Szálak állapotai 
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Dispécser (ütemező) adatstruktúrái 
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• Uniprocesszoros esetben 

Készenléti sorok 

Minden prioritási szinthez egy várakozási sor tartozik, melyben a futásra kész állapotban 
lévő szálak várakoznak 
 
Az adatbázisban való keresés gyorsítása céljából egy ún. „ready summary” bitmaszkot 
alkalmaznak. Minden prioritási szinthez tartozik egy bit. Ha egyes, akkor az adott 
prioritási szinthez tartozó várakozási sor nem üres. 
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A kvantum 
• Egy kvantum az az időtartam, melynek során a szál futási joggal 

rendelkezik. A „quantum” lejárata esetén a Windows megszakítja 
a szálat és kideríti, hogy nem várakozik-e futásra egy másik szál 
ugyanakkora prioritással, vagy esetleg szükséges-e a megszakított 
szál prioritásának csökkentése. 

• Előfordulhat, hogy egy szál nem jut el a kvantumja végéig. Ez a 
szituáció a preemptív ütemezés következtében léphet fel:  
– Pl. ha egy másik szál nagyobb prioritással futásra kész állapotba kerül, a 

futásban levő szál ki lesz szorítva a saját időszelete lejárta előtt. 
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Ütemezési helyzetek 
• Wait állapot (önkéntes lemondás): 

– Egy szál wait állapotba kerülhet, ha valamilyen objektumra (folyamat, szál, 
esemény, mutex stb.) várakozik. 

• Ebbe az állapotba pl. a WaitForSingleObject, illetve a WaitForMultipleObject függvények 
hívásával kerülhet. 

– A wait állapot megszűnését követően a szál az aktuális prioritásának 
megfelelő várakozási sor végére kerül. 

– Wait állapotból való kilépésekor a kvantum értéke 1-gyel csökken, nem az 
alapértékére áll vissza. Real-time prioritású szálak esetén az alapértékre áll 
be. 
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Ütemezési helyzetek 
• Preemptálás 

– Az adott szál kénytelen befejezni a futását még az időszeletének lejárta előtt, 
ha egy magasabb prioritású szál futásra kész állapotba kerül (például kilép 
wait állapotból), vagy ha a szál prioritása megváltozik. 

– A kilökött szál a prioritásának megfelelő várakozási sor elejére kerül. 
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Ütemezési helyzetek 
• Időszelet lejár 

– Ha a szál időszelete lejár, a Windows kideríti, hogy a szál prioritását kell-e 
csökkenteni, és hogy van-e másik ütemezendő szál az adott CPU-ra. 

• Például egy prioritásemelés utáni szálnak lejárt az időszelete, és csökkenteni kell a 
prioritását (lásd később). 

– Ha a készenléti várakozási sorban van ugyanolyan prioritással rendelkező 
szál, a Windows azt választja. Az előző szál visszakerül a prioritásának 
megfelelő sor végére.  Ha nincs, az eredeti szál fog újra futni egy újabb teljes 
kvantumot kapva. 
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Prioritásnövelés (boosting) 
 

• A kiváltó események: 
 

– I/O művelet után. 

 
– Eseményre vagy szemaforra való várakozás után. 

 
– Miután az előtérben futó szálak befejezték a várakozást. 

 
– GUI szálak aktiválása esetén. 
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Prioritás növelése és csökkentése 
• A prioritás ideiglenes növelése a szál bázisprioritásához képest  

történik és nem mehet 15 fölé. Minden időszelet lejárta után 
eggyel csökken a prioritási szint, de sosem csökken a 
bázisprioritás alá. 
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CPU éhezés elkerülése 
• A „Balance Set Manager” rendszer szál „CPU éhező” szálakat 

keres. 
– Másodpercenként ébred fel és felméri a készenléti sorokat éhező szálak után kutatva. 

– Olyan szálakat keres, melyek 300 órajel óta készen állnak a futásra. 

– Ezek a szálak nagy prioritásnövelést kapnak (15-re növekedik a prioritásuk), és az 
időszeletük megduplázódik. 

– Az időszelet végén a prioritás és az időszelet hossza visszaáll eredeti értékre. 

– Real-time tartomány esetén nem alkalmazzák (16 felett). 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 

12 

4 

7 

Wait 

Run 

Ready 

157



Példa 
• Időszelet lejárta miatti ütemezésre példa 

– Időszelet lejárt, a kernel egy késleltetett eljárásobjektumot helyez a  

 processzor DPC várakozási  sorába. 

– Ezután a kernel szoftvermegszakítást generál (DPC/Dispatch szintű 
megszakítást). 

– Mivel a „timer” magasabb szintű megszakításhoz kapcsolódik, a generált 
szoftvermegszakítás csak akkor érvényesül, miután a „timer” 
megszakításkezelő rutinja befejeződött. Mindaddig a megszakítások 
maszkoltak (blokkoltak a „timer” IRQL szintjéig beleértve a „timer” IRQL 
szintjét is). 

– Amikor az IRQL DPC/Dispatch szint alá csökken a szoftvermegszakítás (DPC 
megszakítás) érvényesül. 

– A DPC objektumok által definiált rutinok (eljárások) a diszpécser 
közvetítésével lefutnak. 
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Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Teljesen elosztott (nincs vezérprocesszor) 

– Bármelyik processzor megszakíthat egy másik processzort és kérheti egy 
másik szál ütemezésére. 

• Ütemező adatbázis (dispécser adatbázis) 
– Windows Server 2003 előtti rendszerekben: egyetlen globális készenléti 

várakozási sor. 

– Windows Server 2003: processzoronkénti készenléti várakozási sorok. 

• A szálak alapesetben bármelyik CPU-n futhatnak. 

• Az ütemező próbálja a szálakat ugyanazon a CPU-n tartani (cache 
miatt). 

 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 159



Ütemezés többprocesszoros esetben 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 

31 

0 

Ready Summary 

Szál-1 Szál -2 

Folyamat 

Szál-3 Szál -4 

Folyamat 

0 31 

• Diszpécser adatbázis többprocesszoros esetben 

CPU 0 
Készenléti sor 

Deferred ready queue 

31 

0 

Ready Summary 

0 31 

CPU 1 
Készenléti sor 

Deferred ready queue 

160



Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Cél: 

– Szálak egyenletes elosztása. 

– Prioritás korrekt figyelembevétele. 

 

• Többprocesszoros ütemezéskor használt paraméterek: 
– Processzor affinitás. 

– Ideális processzor (kernel thread block). 

– „Last” processzor (kernel thread block). 
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Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Processzor affinitás maszk 

– Azt határozza meg, hogy a szál melyik processzorokon futhat, vagyis a 
folyamat szálai mely processzorokat használhatják. 

– A szál a folyamatától örökli ezt a tulajdonságát, de ez felülírható. 

– Általában minden folyamat, és így minden szál alapértelmezett beállítása 
lehetővé teszi, hogy az bármelyik processzoron futhasson. 

– A szál megváltoztathatja, akár futás közben is. 

• Ideális processzor 
– Az a processzor, amelyet a szál ütemezésekor a rendszer előnyben részesít. 
– A szál ideális processzora a szál létrejöttekor kerül kiválasztásra round robin 

jelleggel a CPUk közül. 
• (Seed – process control block paraméter) – lásd következő fólia. 

– Hyperthreading esetén a következő ideális processzor a következő fizikai 
processzor soron következő logikai processzora lesz. 

– A futás megkezdése után csak a folyamat változtathatja meg az ideális 
processzor értékét. (SetThreadIdealProcessor függvény segítségével.) 
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Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Következő processzor 

– Az a processzor, amelyik a szál következő futására lett kiválasztva (vagy 
amelyiken legutóbb futott). 
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Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Ideális eset, ha a szál mindig az ideális processzorán futhat. 

Ilyenkor ugyanis a szál futása során már hivatkozott memória 
címeken található értékek nagy valószínűséggel a cache-ben is 
megtalálhatók, így nem kell azokat a memóriából újra beolvasni. 
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Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Amikor egy szál futásra kész állapotba kerül, a Windows először 

egy tétlen processzort próbál a szál részére választani. 
– Ha vannak tétlen processzorok, akkor előnyben részesül a szál ideális 

processzora. 

– Ha az ideális processzor nem tétlen, akkor a soron következő kandidátus a 
szál „last” processzora. 

– Ha ez sem áll rendelkezésre, akkor az ütemező kódját éppen végrehajtó 
processzor kerül kiválasztásra. 

– Ha a fenti CPU-k egyike sem tétlen, akkor az első rendelkezésre álló tétlen 
processzor lesz kiválasztva, a tétlen processzorok maszkja alapján növekvő 
CPU-sorszám szerint. 

– Ha nincs tétlen processzor, az ütemező az affinitás maszk alapján 
engedélyezett CPU-k esetében megnézi, hogy meg tud-e szakítani egy kisebb 
prioritású szálat. Mindezt az alábbi módon teszi: 
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Ütemezés többprocesszoros esetben 
• Az első választás a szál ideális processzora, a második pedig az előző processzora. Ha egyik 

CPU sincs a szál affinitási maszkjában, akkor az első olyan aktív processzor lesz kiválasztva, 
amelyiken a szál futni tud. 

• Ha ezek valamelyikén talál kisebb prioritású „standby” állapotban lévő szálat, akkor azt a 
rendszer készenléti állapotúvá teszi, majd a helyére ezt az új szálat választja. 

• Ha ennél a CPU-nál nincs következő szál futásra kijelölve, akkor a rendszer megvizsgálja, 
hogy az éppen futó szál prioritása kisebb-e, mint az új szálé. Ha kisebb, a futásban levő 
szálat kiszorításra jelöli ki, és egy IPI (Inter-processor interrupt) megszakítást generál, 
melynek hatására a futó szál kilökődik, és „ready” állapotba kerül, az új szál pedig átveszi 
tőle a „standby” állapotot. 
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CPU ütemezési stratégiák 
• „Timesharing” alapú ütemezés. 

• „Space sharing” alapú ütemezés. 
– „Smart scheduling” 

• Gang-féle ütemezés. 
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„Time sharing” ütemezés 
• A 4-es CPU szabaddá válik 

– „Lock”-olja az készenléti állapotban lévő szálakat tartalmazó várakozási 
sorokat. 

– Kiválasztja a legnagyobb prioritású szálat (A-szál). 

• A 12-es CPU szabaddá válik 
– Kiválasztja a B-szálat. 
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„Time sharing” ütemezés 
• Amikor a szál a kritikus szakasz végrehajtása során átütemezésre 

kerül (vissza a ready állapotba). 
– A szakaszt védő „Spin Lock” ekkor még nincs felszabadítva. 

– A többi szál, amelyik erre a Spin Lock-ra vár addig nem tudja azt megszerezni, 
amíg a Spin Lock-ot az eredeti szál fel nem szabadítja: 

• ehhez újra ki kell választania őt az ütemezőnek futásra. 

• Megoldás: 
– Smart scheduling 

• Ha a szál épp egy kritikus szakaszt futtat, beállít egy „flag”-et, mellyel jelzi ezt az állapotot az 
ütemező felé. 

• Az ütemező ennek figyelembe vételével csak akkor ütemezi át a szálat, amikor az a kritikus 
szakaszát végrehajtotta, és a szakaszt védő „Spin Lock”-ot felszabadította. 

• Melyik CPU-n érdemes a szálat futtatni? 
– Ha a szálat az ütemező újra kijelöli futásra, a CPU kiválasztásánál figyelembe 

veszi, hogy az előtte melyik CPU-n futott. 
• A szálhoz tartozó néhány cache blokk valószínűleg megmaradt az adott CPU cache 

memóriájában. 
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„Space sharing” ütemezés  

 • Abban az esetben hatékony, amikor a szálak valamilyen módon 
kapcsolatban vannak egymással. 
– Pl. ha egy folyamat szálai sokat kommunikálnak, célszerű azokat együtt 

futtatni. 

– CPU partíciók létrehozása. 

– Az ütemező ellenőrzi, hogy van-e annyi szabad CPU, ahány szál az adott 
folyamatban. Ha van, minden szál kap egy saját dedikált CPU-t és egyszerre 
elindulnak. 

– Ha nincs elég szabad CPU akkor egyik szál sem indul el mindaddig, amíg az 
összes szál CPU-hoz nem jut. 
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„Space sharing” ütemezés 
– Minden szál addig tartja meg a hozzárendelt CPU-t, amíg be nem fejeződik.  

– A befejezést követően az adott CPU visszakerül a szabad CPU-k készletébe. 
• A partíciók mérete és száma folyamatosan változik, ahogy új szálak jönnek létre és 

meglévők fejezik be tevékenységüket. 

– Ha I/O művelet következik be a szál végrehajtása során, a CPU-t idle 
állapotba kerül, amíg a szál fel nem ébred. 

• CPU idő pazarlása. 
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Gang-féle ütemezés 

 • Kommunikációs probléma két szál között. A0 kérést küld A1nek, 
A1 csak akkor tud válaszolni, miután megkapta CPU1-et 
(késleltetés lép fel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Megoldás: a Gang-féle ütemezés. 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 172



Gang-féle ütemezés 

 • Összefüggő szálak csoportjainak egységként való kezelése.   

• A csoport minden tagja egyidejűleg fut (lehetőség szerint) – 
különböző processzorokon. 

• Minden csoport (gang) tag egyszerre kezdi el és egyszerre fejezi be 
az időszeletét. 

• Ha a szál blokkolódik, a „kvantum” lejártáig megtartja a CPU-t. 
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Memóriamenedzsment 
• A Windows memóriakezelőjének feladata: 

– A folyamatok virtuális címterének címeit fizikai címekre képezze le, vagyis 
elvégezze a logikai-fizikai címtranszformációt. 

– A virtuális memóriakezelés megvalósítása, vagyis a memória terheltsége 
esetén a régen nem használt memóriaterületeket háttértárra menti, 
valamint ha hivatkozás történik egy háttértárra mentett memórialapra 
(„page fault” kivétel), a szálat várakoztatja mindaddig, amíg a hivatkozott lap 
be nem töltődik a fizikai memóriába („paging”). 

– A memóriakezelő további szolgáltatásai pl. a fájlok memóriaként történő 
elérése („memory mapped files”), ami lehetővé teszi a fájlok osztott elérését, 
vagy a „copy-on-write” mechanizmus használata (lásd később). 
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Miért előnyös a virtuális memória 

használata?  

• Elsődleges problémák: 
– Nagy folyamat nem fért be a memóriába. 

– Több az aktív folyamatok száma, mint amennyi a memóriába belefér. 

• Megoldás: 
– Virtuális memória. 

• A folyamatok a teljes címtartományt kihasználhatják. 

– Nem kell a teljes folyamatnak a memóriában lennie, csak annak a résznek, 
amire szükség van. 
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4 GB-os virtuális címtér 
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.EXE code 
Global variables 

Per-thread user mode 
stacks 

Process heaps 
.DLL code 

00000000 

7FFFFFFF 

Exec, Kernel, HAL, 
drivers, per-thread 
kernel mode stacks, 

Win32K.Sys 
 
 
 
 

File system cache 
Paged pool 

Non-paged pool 
FFFFFFFF 

80000000 

Process page tables, 
hyperspace 

C0000000 

C0800000 

Rendszer: 
Csak kernel módból érhető el.  
Minden folyamat címterében  
megjelenik. 

Per-Process 
User és kernel módból  
is elérhető tartomány 
(egyedi). 
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3 GB-os virtuális címtér 
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.EXE code 

Global variables 

Per-thread user mode 

stacks 

.DLL code 

Process heaps 

 

Exec, kernel, HAL, 

drivers, etc. 

00000000 

BFFFFFFF 

FFFFFFFF 

C0000000 Process page tables, 
hyperspace 

Per-Process 
User és kernel módból  
is elérhető tartomány 
(egyedi). 

Rendszer: 
Csak kernel módból érhető el.  
Minden folyamat címterében  
megjelenik. 
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Virtuális címfordítás 
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virtuális lap → fizikai lap (keret) 

Virtuális  
lapok 

Láptábla 
bejegyzések 

00000000 

7FFFFFFF 

C0000000 

C1000000 

80000000 

FFFFFFFF 

Fizikai Memória 
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Virtuális címfordítás 
• Minden folyamat rendelkezik olyan struktúrával (lapkönyvtár, 

laptábla), amelyben a címfordításhoz szükséges adatokat tárolják.  
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MMU 

Virtuális 
cím 

A lap  
a fizikai  

memóriában  
van? 

Memory 
access fault 

OS behozza 
a lapot a  
lemezről 

Fizikai cím 

OS  
módosítja  
a laptáblát 

Laptábla vizsgálata 

Címfordítás 

igen 

nem 
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Virtuális címfordítás (példa) 

10 bit 10 bit 12 bit 

31 0 
Virtuális cím 

Page directory 
(1 db/process) 

CR3 

1
0

2
4

 b
ej

eg
yz

és
 PDE 

Laptáblák 

PTE 
 
 

RAM 

Page 
 
 
 

Byte a lapon belül 
1

0
2

4
 b

ej
eg

yz
és
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© Rövid András, 
ÓE NIK 

Page frame 1 

31 12 11 10 9 4 3 1 0 

  R R R G WT R D A CD 

5 6 7 8 2 

O W 

Érvényes x86 Hardware PTE (Page Table 

Entry) 
„Reserved” 

„Global” 

„Dirty” 

„Accessed” 

„Cache disabled” 

„Write through” 

„Owner” 

„Write” 
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© Rövid András, ÓE NIK 

„Page file” 

Page file offset Védelem 
Page Frame  

Number 0 

31 12 11 10 9 5 4 1 0 

  0 

Transition 

Prototype 

Érvénytelen x86 Hardware PTE (Page 

Table Entry) 
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Virtuális címfordítás 
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CPU 

Fizikai memória 

d 

TLB miss 

MMU 

Virtuális cím 

Lap index 
(page number) 

Keret index 
(frame number) 

f d 

f 

p 

p 

TLB 
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Translation Look-aside Buffer (TLB) 
• Ha a memóriamenedzser megváltoztatja a laptábla bejegyzést a 

TLB táblában, a megfelelő bejegyzést érvényteleníti. 

• Egyidejű olvasás és összehasonlítás. 
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… 

Virtuális lap 5 Keret 280 

Virtuális lap 64 Érvénytelen 

Virtuális lap 17 Keret 1004 

Virtuális lap 4 Keret 300 

Virtuális lap 10 Érvénytelen 

Virtuális lap 12 Keret 990 

Virtuális lap száma: 17 

Virtuális cím 

Találat 
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Mi történik „TLB Miss” esetén? 
• Laptáblák hardver általi bejárása 

– „TLB miss” esetén,  az MMU hardver a laptábla alapján feltölti a TLB-t (több 
szintet is bejárhat). 

• Ha a PTE érvényes, a hardver feltölti a TLB-t. 
• Ha a PTE érvénytelen „Page Fault” generálódik, melyet követően a kernel dönti el a további 

teendőt. 

• Laptáblák szoftver általi bejárása  
– „TLB miss” esetén a processzor „TLB fault” megszakítást kap. 
– A kernel bejárja a laptáblát, hogy megkeresse a PTE-t. 

• Ha a PTE érvényes, a TLB feltöltődik. 
• Ha a PTE érvénytelen, a „Page fault handler” kerül meghívásra. 

• A „chipset”-ek többségénél támogatott a hardware általi 
laptáblabejárás. 
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Virtuális címfordítás 
• Lapszám nincs a TLB-ben. 

– MMU a laptáblából keresi ki a lapot. 

– TLB-ből kidob egy bejegyzést. 

– Módosított bitet vissza kell írni a laptáblába. 

– Betölti a TLB-be az új lapot. 

• Igény szerinti lapozás (demand paging). 
– Egy lap csak akkor töltődik be, amikor szükség van rá. 

– A folyamat nincs a memóriában. 
• Az első utasítás betöltése, rögtön laphibát generál, és behozza a lapot. 

• Gyors további laphibák (verem, globális változók). 

• Egy idő múlva minden szükséges lap a memóriában lesz. 
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A memóriamenedzser szolgáltatásai 
• Memóriaallokáció. 

• Memóriafelszabadítás. 

• Osztott („shared”) memória létrehozása. 

• Fájlok osztott memóriához hasonló elérése („memory mapped 
files”). 

• Virtuális lapok lemezre mentése. 

• Virtuális lapok védelmének változtatása. 

• Virtuális lapok memóriába zárása (lock). 

• Fizikai memóriaallokáció és -felszabadítás. 
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A memóriamenedzser szolgáltatásai 
• A szolgáltatások lehetőséget adnak a hívónak arra, hogy megadja 

annak a folyamatnak a Handle-jét, melynek virtuális memóriáját 
manipulálni szeretné (megfelelő jogosultságok mellett). 

• Alapesetben ha a szülő folyamat létrehoz egy gyermek 
folyamatot, akkor jogosult annak virtuális memóriáját manipulálni 
(allokálni, felszabadítani, olvasni, írni a memóriába stb.). 

• Az alrendszerek és debuggerek is ezt használják. 
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Memóriaallokáció 
• Minden lap egy folyamat virtuális címterében az alábbi állapotok 

egyikét hordozhatja: 
– „Free”, 

– „Reserved”, 

– „Commited”, 

– Free vagy „Reserved” címhez való hozzáférés „access violation” kivételt 
generál. 

• A memóriafoglalás két lépésben történik: 
– reserve: virtuális címtartomány lefoglalása, 

– commit: virtuális memória lefoglalása. 

– VirtualAlloc 
• A hívó folyamat virtuális címtérben egy régiót „reserve”-ál vagy „commit”-ál. 

• Egy másik folyamat címterében való „reserve”, illetve „commit” a VirtualAllocEx függvény 
hívásával valósítható meg. 

• A memóriafoglalás két lépcsőben történő megvalósításának célja a hatékonyabb működés 
biztosítása. 
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Memóriaallokáció 
• A „reserve” művelet 

– Nem jelent tényleges memóriafoglalást. A „reserve” végrehajtásával a 
folyamat csak értesíti az operációs rendszert, hogy mennyi memóriára lesz 
szüksége. A „reserve” hatására csupán a folyamat (Virtual Address 
Descriptor) VAD fájába kerül be új bejegyzés. Gyors művelet. 

• A „commit” művelet 
– Fizikai lapok allokálása és a pagefile-ban hely foglalása. 

– Az is lehetséges, hogy a „commitálást” követően minden érintett lap a 
pagefile-ban lesz csupán jelen, és csak az első hivatkozást követően töltődik 
be a fizikai memóriába. 

– A kétlépéses memóriafoglalással lehetősége nyílik egy folyamatnak előre 
lefoglalni egybefüggő címtartományokat úgy, hogy csak a memória tényleges 
használata esetén – vagyis a „commit” művelet végrehajtása után – terheli az 
a rendszer memóriáját vagy a pagefile-t. 

– A memóriafoglalás műveletek mindig lapokat (page) foglalnak, akkor is, ha a 
folyamat ennél kisebb memóriát kér. (Az x86-os rendszerekben a 
memórialapok mérete 4 KB.) 
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Memóriaallokáció 
• Példa 

– A memóriafoglalás két lépcsőben történő megvalósításának előnyeit például 
a szálak user stackjének foglalásakor jól lehet érzékeltetni. A verem egy 
folyamatos címtartomány. Alapértelmezés szerint a rendszer 1 MB memóriát 
foglal a „reserve” művelettel, de ebből csak 2 lapnyi (x86-os rendszerekben 
kétszer 4 KB) memóriát „commit”-ál. Amint a verem túlnő az első két lapon, 
kivétel keletkezik. Ha nem lenne kétlépéses memóriafoglalás, minden szál 
indulásakor a rendszermemóriából ténylegesen le kellene foglalni 1 MB-nyi 
területet, melynek valószínűleg jelentős részét a szálak többsége nem is 
használná. A kétlépcsős memóriafoglalásnak köszönhetően azonban a verem 
csak akkor terheli a rendszer memóriáját, ha az ténylegesen használatra is 
kerül. 
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Osztott elérésű memória 
• Olyan állomány, amelyet több folyamat tükrözött be a virtuális 

címterületébe. 
– Az osztott memória különböző virtuális címekre lehet leképezve az egyes 

folyamatokban. 
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00000000 

7FFFFFFF 

Felhasználói 
vírtuális 

címterület 

Felhasználói 
virtuális 

címterület 

Folyamat - A Folyamat - B 

Fizikai 
Memória 

Háttértároló 
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Prototípus laptábla bejegyzések (Prototype 

PTE)  

• Megosztott memória. 

• Szekcióobjektum. 

• Fájl nézet leképzése. 
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Érvénytelen PTE 

Prototípus PTE 

Érvénytelen PTE 

Page file 
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Prototípus laptábla bejegyzések (Prototype 

PTE) 
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Érvénytelen PTE 

Prototípus PTE 

Érvénytelen PTE 

Fizikai memória 
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Prototípus laptábla bejegyzések 
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Osztott elérésű memória 
• Egy állomány adott részét (vagy egy teljes állományt) 

„közvetlenül” elérhetővé tenni a virtuális címtéren belül. 
– A fizikai lapok csak akkor töltődnek be a memóriába, amikor a program a 

virtuális címet használva hivatkozik az állomány adott részére. 

– A memória módosításai időnként vissza vannak írva a lemezre. 

– Windows folyamat esetében mindig vannak tükrözött állományok. 
• A folyamat futtatható EXE állománya. 

• DLL fájlok. 

• További fájlok, amelyeket a folyamat kérésére tükröz be az OS. 

• A megosztott memóriát a memóriamenedzser ún. 
„szekcióobjektumokkal” implementálja. 
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Osztott elérésű memória 
– Ha a szekcióobjektumhoz társított fájl a rendszer memóriáját a háttértáron 

reprezentáló ún. „pagefile”, a szekcióobjektummal osztott memóriát érünk 
el. 

– A szekcióobjektumon keresztül elért fájl mérete lényegesen nagyobb is lehet, 
mint a folyamat virtuális címtartománya. Ebben az esetben a folyamat nem 
tudná az egész fájlt elérni. Ennek a problémának a megoldására biztosított a 
fájlok egy részének, ún. nézetének (view) a címtartományba való leképzése. 
A szekcióobjektum létrehozásakor a folyamat definiálhatja, hogy a fájl melyik 
nézetét, melyik részét szeretné elérni. 

• Példa: 
– Az alkalmazások szekcióobjektumok alkalmazásával hajtják végre mindazokat 

az I/O-műveleteket, melyek kimenetét fájlba szeretnék írni. 
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Copy-on-write lapok – írás előtt 
• Az első írási kérés esetén egy kivétel generálódik. 

– Az operációs rendszer elkészít egy másolatot a lapról, majd módosítja a 
lapozási struktúrákat. 

– Lap másolatának létrehozása a memóriába. 
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Folyamat - A Folyamat - B 
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Copy-on-write lapok – írás után 
• Kódot tartalmazó lapok „execute-only” és az írható lapok „copy-

on-write” attribútummal vannak ellátva. 
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I/O rendszer (Windows)  
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I/O rendszer (Windows) 
– Az „I/O manager” írásra való kérést 

kap, amely a paraméterként 
megadott fájlon belüli relatív 
pozíciótól kezdődően valósul meg. 

– Az „I/O manager” a kérést a 
fájlrendszer drivernek továbbítja, 
amely a fájl-relatív byte eltolást 
kötet-relatív byte eltolássá alakítja 
és az „I/O manager”-en keresztül 
meghívja a lemezdriver-t. 

– A lemez-driver a kötet-relatív címet 
fizikai byte pozícióvá alakítja és 
átviszi az adatokat. 
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I/O rendszer (Windows) 
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I/O driver struktúrája 
– Inicializáló rutin:  

• Amikor az „I/O manager” betölti az 
Operációs Rendszerbe a driver-t, ezt a 
rutint futtatja le. Ez a rutin 
rendszeradat-struktúrákat inicializál, 
ezzel regisztrálva a driver többi 
rutinját. 

– „Add-device” rutin:  

• Ha a driver támogatja a PnP-t, abban 
az esetben egy ilyen rutint 
implementál. A PnP manager ezen a 
rutinon keresztül küldi az értesítést a 
drivernek, amikor egy új eszközt 
detektál. Ennek hatására létrejön egy 
új „device objektum”, amely az új 
eszközt reprezentálja a rendszerben. 
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– Dispatch rutinok:  

• A „dispatch” rutinok az eszköz fő 
funkcióit látják el, mint pl. olvasás, 
írás stb. Amikor egy I/O művelet 
végrehajtására van szükség az „I/O 
manager” I/O kérést generál és 
meghív egy adott „dispatch” rutint. 

– A start I/O rutine:  

• A start I/O rutin az eszközön való 
adatátvitel inicializálására szolgáló 
rutin. 
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DPC rutin:  
• A DPC rutin az eszköz 

megszakítással kapcsolatos 
teendők nagy részét hajtja végre, 
miután a megszakításkezelő rutin 
lefutott (DPC-t a várakozási sorba 
tette). A DPC rutin I/O befejezést 
kezdeményez, és indítja a 
következő I/O műveletet az 
eszközön. 
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I/O driver struktúrája 
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I/O driver struktúrája 
Megszakításkezelő rutin: 

• Amikor az eszköz 
megszakítást generál, a 
kernel megszakítás 
diszpécsere (interrupt 
dispacher) ennek a rutinnak 
adja át az irányítást. 

• A rutin kódja rövid kell 
legyen, hogy az alacsonyabb 
szintű megszakítások sokáig 
ne blokkolódjanak. Egy ISR 
késleltetett eljáráshívást 
(DPC) tesz a DPC várakozási 
sorba, hogy a megszakításhoz 
tartozó feladatot be tudja 
fejezni. 

 

www.tankonyvtar.hu © Rövid András, ÓE NIK 206



I/O kérés küldése 

 • I/O request packet (IRP) 
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I/O kérés küldése (folyt.) 
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I/O kérés küldése (folyt.) 
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I/O kérés befejezése 
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I/O kérés befejezése 
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Driver- és eszközobjektumok 
• Egy driverobjektum egy driver-t reprezentál a rendszerben. Az 

„I/O manager” ezen az objektumon keresztül tudja elérni a driver 
„dispatch” rutinjait. 

• Egy eszközobjektum egy fizikai vagy logikai eszközt reprezentál a 
rendszerben, és annak jellegzetességeit írja le, mint pl. az eszköz 
várakozási sorának címe a beérkező kérések tárolására. 
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A driverobjektum struktúrája 
• Egy eszközobjektum visszacsatoláson keresztül mutat az 

eszközhöz tartotó driverobjektumra. Innen tudja az „I/O 
manager”, hogy melyik driver rutinját kell meghívni, amikor I/O 
kérést kap. 

• Egy driverobjektumhoz több eszközobjektum is tartozhat.  
– Pl. minden partíciónak a lemezen egy külön eszközobjektum felel meg, amely 

a partícióra vonatkozó információkat tartalmazza.  

• Ezzel szemben minden partíció a lemezdriverrel társul.  

• Amikor a driver felszabadul a rendszerből, minden vele 
kapcsolatos eszközobjektum is felszabadul. 
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Fájl megnyitásának folyamata 

 Amikor megnyitunk egy fájlt egy új fájl- 

objektum jön létre. 
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Attribútum Leírás 

Fájlnév 

Pillanatnyi byte ofszet A fájlmutató pillanatnyi 
értéke 

„Open mode” flegek 

Megosztási módok 

Eszközmutató 

Mutató a kötet paraméter 
blokkra 

Az a kötet, amelyiken a fájl 
található. 

Mutató „Section” 
objektumokra 

Mutató a cache térképre Innen azonosítható, hogy a 
fájl melyik része(i) 
találhatók meg a cache-
ben. 

Mark E. Russinovich and David A. Solomon with Alex Ionescu: Windows® Internals, Fifth Edition, Microsoft, ISBN: 9780735625303, p. 1264, 
2009. 
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Szinkron és aszinkron I/O műveletek 
• Szinkron – a szál mindaddig várakozik, amíg az I/O eszköz el nem 

végzi a kért műveletet. 

• Aszinkron – a szál futása az I/O művelet meghívása után nem 
várakozik az I/O művelet befejezésére, hanem tovább fut. 
– (CreateFile függvény meghívásakor a FILE_FLAG_OVERLAPPED flag-et be kell 

állítani).  

– „Synchronization” objektumhoz érkező jelzést kell figyelni, ami az I/O 
művelet befejezését jelzi. 
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Összefoglalás 
• A tananyag rövidebb hardveráttekintést követően tárgyalja az 

egyes operációsrendszer-típusokat, betekintést nyújt a 
párhuzamos környezetben futó operációs rendszerek 
mechanizmusaiba, külön hangsúlyt fektetve a párhuzamos 
architektúrák esetében előforduló problémákra adott 
megoldásokra, mint pl. a kritikus szakaszok védelme, ütemezés, 
stb. 

• Ugyancsak megvizsgálja a memória szervezéssel kapcsolatos 
problémákat, és az ezekre adott megoldásokat is részletezi. 

• Végül az I/O menedzsment problémakörét és a kapcsolódó 
mechanizmusokat ismerteti. 
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