
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS (CASO)
Facultat d'Informàtica de Barcelona, Dept. d'Arquitectura de Computadors, curs 2014/2015 – 1Q

Examen de Laboratori    17/12/14
L'examen és individual
Responeu en l'espai assignat
Indiqueu COGNOMS, NOM, DNI i número de disc (per aquest ordre)
Podeu consultar llibres i apunts, però no podeu usar ordinadors portàtils o mòbils
Justifiqueu totes les respostes
Temps: 1:30 hores

1. Introducció
Tenim un ordinador experimental  amb la combinació dels sistemes operatius Android i  Fedora per
comprovar la seva compatibilitat.

Boot

Engegueu la màquina i booteu amb l'opció Android-x86 2014-12-12, la primera que apareix al GNU
GRUB. A mesura que va  bootant, feu un tic "☑" en els següents passos (podeu repetir el procés de
boot diverses vegades si no ho veieu clar):

• Carrega el sistema operatiu en memòria i surt el missatge

     “Detecting Androidx86... found at /dev/sdb1”                                    □

• El sistema ens dóna un intèrpret de comandes amb el següent missatge

      “Running busybox ash...”   i prompt   “/android # “  □

ATENCIÓ: no hi ha cursor a la pantalla!! (és per evitar que molesti en el mode
gràfic, després)

ATENCIÓ: el teclat encara està mapejat com a anglès!!

Fes:

    exit 

per sortir de l'intèrpret de comandes i continuar amb el boot.

Cognoms: _____________________________________  Nom: ________________  DNI: _____________ Núm Disc:______

 Quin usuari executa l'intèrpret de comandes?

Quina comanda has fet servir per veure-ho?



• Es posa en mode gràfic, i ens dóna un altre intèrpret de comandes. □

Per segona vegada, fes:

    exit 

per sortir de l'intèrpret de comandes i continuar amb el boot.

• Al cap d'un moment, canvia de pantalla i apareixen les lletres "android"  en mode gràfic □

• Al cap d'uns segons apareix la pantalla del sistema Android □

Comprovacions bàsiques

ATENCIÓ: el mode gràfic és força lent, per això està a baixa resolució!!

• Tens accés a la xarxa? Obre el navegador i comprova que pots accedir a pàgines web □

• Si no en tens, avisa el professor... (de tota manera no cal per fer els exercicis)

• Obre el terminal i comprova que et dóna un intèrpret de comandes amb l'usuari “u0_a56” □

• Executa la comanda “ su - “ i permet l'accés a root en el SuperUser Request que apareix □

En el terminal que teniu obert, podeu usar més finestres, prement el símbol ⊕ al cantó superior dret. 
En cadascuna haureu de fer el su, si voleu ser root.

Per canviar entre les finestres, heu d'obrir el menu associat al text “Window N”, per veure les opcions 
de visualitzar les diferents finestres. 

El símbol ✕ de la cantonada superior dreta elimina la finestra actual.

Si voleu canviar la mida dels caràcters, useu el símbol  ⠇ a la dreta del tot, per desplegar el menú i 
seleccionar “Preferences”. En aquest mateix menú hi teniu l'opció “Take Wakelock”...

Si canvieu la mida dels caràcters, recordeu de canviar també la variable d'entorn COLUMNS a un valor
aproximat del número de caràcters per línia, perquè el terminal visualitzi bé les línies llargues. 

• Comprova que la partició de Fedora s'ha muntat correctament a “/usr“ □

Comprova que ha detectat una interfície ethernet que té la MAC address començant per 1C:...

Quina interfície és (eth0, eth1...)?

Quina comanda (i arguments) has fet servir per veure-ho?

Per què pot servir seleccionar aquesta opció en el terminal d'Android?



2. Activació de la partició de Fedora
En cadascuna de les finestres del programa terminal on volgueu tenir accés a les comandes de Fedora 
(vi, nano, make, eines de compilació, eines per construir mòduls, fonts del kernel...) haureu de fer els 
següents passos:

# Su i prémer “Allow”, per obtenir permisos de superusuari

    su  

# Obtenir un intèrpret de comandes dins de la partició de Fedora

    chroot    /usr    bin/bash

# Muntar els directoris necessaris i posar bé algunes variables d'entorn; podeu mirar l'env.sh

    source    /env.sh    # Abans podeu canviar-li la definició COLUMNS=112 a 80!!

# Anar al home de root 

    cd

3. L'entorn
Examinem ara l'entorn d'execució que tenim. Des d'una de les finestres del terminal, un cop sigueu dins
l'entorn de Fedora, feu:

 ps ef | less

veureu que tots els processos llistats es poden classificar a grans trets en 3 tipus. Indiqueu-ne aquí un 
exemple de cada tipus, escrivint la línia d'informació que en treu la comanda “ps”:

Com anomenaríeu el tipus 1 de procés? --->

Exemple: 

Com anomenaríeu el tipus 2 de procés? --->
Exemple:

Com anomenaríeu el tipus 3 de procés? --->
Exemple:



4. Eines de memòria compartida
Farem la implementació d'un programa que crearà dos processos que accediran a una àrea de memòria 
compartida d'Android “ashmem” per demostrar que funciona correctament. Per a fer-ho entreu al 
directori:

 /root/ashmem

Hi trobareu els següents fitxers:

Makefile     # per compilar-ho tot

ashmemandroid.c   # implementació de l'exercici

ashmem.c, memory.c  # fitxers de suport

Compileu el programa (veureu molts Warnings, però no us hi amoineu, són deguts a una petita 
incompatibilitat entre els fitxers d'include de Fedora i els d'Android) i proveu-lo. Veureu una sortida 
com aquesta:

pid 2819, area mapped to 0xb6780000 value shared[4096] 0 non_shared 0

Child value shared 0 non_shared 0

parent wrote 65 to both locations!!

Child value 0!! non_shared 0

pid 2898 finished, with status 0

The end

Com  veieu  el  resultat  no  és  l'esperat,  ja  que  no  hem  fet  que  el  procés  fill  canviï  les  dues  posicions
shared[4096] i non_shared.

Quines dues sentències heu d'afegir al codi del fill per tal de demostrar que la regió compartida ho és, i la no
compartida no? Escriviu-les aquí:

Compileu, executeu el programa i completeu també aquesta línia de la sortida del fill:

Child   value _____   !!   non_shared   ______ 



5. Mòdul del kernel per descodificar fitxers d'audio
Tenim a mig desenvolupar un mòdul pel kernel per descodificar uns fitxers especials d'audio. Per a 
treballar en aquest exercici entreu en el directori:

  /root/decod

Hi trobareu els següents fitxers:

Makefile     # per compilar-ho tot

            sample.in # el fitxer a descodificar

interface.c # el codi del mòdul que implementa el dispositiu de caràcter,
# en construcció

decode.c # el programa d'usuari que serà capaç de descodificar el fitxer

# ús: ./decode   <sample.in   >sample.wav

Compileu el módul:

make

Compileu el programa d'usuari:

make decode

Proveu-ho:

make demo

Construeix el mòdul i el programa d'usuari, inserta el mòdul, prova la descodificació del
fitxer sample.in i elimina el mòdul del sistema.

Escriu aquí la comanda que fas servir per crear el fitxer que representa el dispositiu (el programa decode.c
utilitza el nom decod.dev, en el mateix directori actual):

Un cop existeix el fitxer que representa el dispositiu (decod.dev), quin altre error us dóna l'execució del make
demo? 



Ara completeu la implementació del mòdul, en particular es tracta d'afegir la crida 
copy_from_user amb els paràmetres necessàris a la funció decod_write del fitxer 
interface.c.

La interfície de copy_from_user és aquesta:

          int copy_from_user (
                                char *        kernel_buffer,
                                char * __user user_address,
                                int           size
  );

El valor que retorna és la quantitat de caràcters que no s'han copiat. És a dir, si torna zero
(0), vol dir que tot ha anat bé.

Un cop compilat el mòdul i completada la demo, usa el File Manager d'Android per escoltar el 
missatge d'audio que s'ha descodificat. Pots navegar amb el File Manager fins el directori /root/decod i 
fer el play. Ensenya-li el resultat a un professor i que et signi aquí:

6. Conclusions

Escriu aquí la sentència  que incorpores en el mòdul  per tal  que funcioni correctament  (pista:  només cal
modificar  el  fitxer  interface.c,  afegint  la  sentència  entre  els  comentaris  //  COMPLETAR  i  //  FI
COMPLETAR:

Comentari i signatura del professor:

Amb  l'experiència  dels  exercicis  anteriors,  explica  breument  com veus  la  compatibilitat  entre  el  kernel
d'Android i les eines de Fedora:
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