
 

 Introduction 

Giới thiệu  

Practice Exercises 

Bài tập thực hành  

1.1  What are the three main purposes of an operating system? 

 Ba mục đích chính của hệ điều hành là gì?  

1.2  What are the main differences between operating systems for mainframe computers 

and personal computers? 

 Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành dành cho mainframe và máy tính cá nhân là gì?  

1.3  List the four steps that are necessary to run a program on a completely dedicated 

machine. 

 Liệt kê bốn bước tất yếu để chạy chương trình trên máy chuyên dụng hoàn toàn. 

1.4  We have stressed the need for an operating system to make efficient use of the 

computing hardware. When is it appropriate for the operating system to forsake this 

principle and to “waste” resources? Why is such a system not really wasteful? 

 Chúng tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết cho hệ điều hành là việc sử dụng hiệu quả phần 

cứng máy tính. Khi nào phần cứng máy tính tương thích với hệ điều hành để bỏ qua 

nguyên tắc này và việc gây “lãng phí” tài nguyên? Tại sao như vậy thì hệ thống không 

thực sự lãng phí? 

1.5  What is the main difficulty that a programmer must overcome in writing an operating 

system for a real-time environment? 

 Điều gây khó khăn chính mà lập trình viên phải khắc phục trong khi viết hệ điều hành 

(dành cho môi trường có thời gian thực) là gì? 

1.6  Consider the various definitions of operating system.Consider whether the operating 

system should include applications such as Web browsers and mail programs. Argue 

both that it should and that it should not, and support your answer. 

 Hãy xem xét về các định nghĩa khác nhau của hệ điều hành. (hệ điều hành gồm các 

ứng dụng như trình duyệt web và trình duyệt thư). Rút ra kết luận những ưu và nhược 

điềm của định nghĩa. 

1.7  How does the distinction between kernel mode and user mode function as a 

rudimentary form of protection (security) system? 

 Làm thế nào để phân biệt chức năng được xem như là một dạng cơ bản của việc bảo 

vệ (bảo mật) hệ thống giữa chế độ kernel và chế độ người dùng?  

 



1.8  Which of the following instructions should be privileged? 

Những chỉ thị nào sau đây nên được đặc quyền hóa?  

a. Set value of timer.  

 Thiết lập thời gian  

 

b. Read the clock.  

 Đọc giá trị từ đồng hồ 

 

c. Clear memory.  

 Xóa bộ nhớ 

 

d. Issue a trap instruction. 

 Phát ra chỉ thị bẫy   

 

e. Turn off interrupts. 

 Tắt interrupt  

 

f. Modify entries in device-status table.  

 Thay đổi chỉ mục trong bảng trạng thái thiết bị 
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g. Switch from user to kernel mode.  

h. Access I/O device.  

 

1.9 Some early computers protected the operating system by placing it in a memory 

partition that could not be modified by either the user job or the operating system 

itself. Describe two difficulties that you think could arise with such a scheme.  

1.10 Some CPUs provide for more than two modes of operation. What are two possible uses 

of these multiple modes?  

1.11 Timers could be used to compute the current time. Provide a short description of how 

this could be accomplished.  

1.12 Is the Internet a LAN or a WAN?  


