
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS (CASO)
Facultat d'Informàtica de Barcelona, Dept. d'Arquitectura de Computadors, curs 2015/2016 – 1Q

Examen de Laboratori    15/12/15
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 hora i 30 minuts

1. Introducció
Tenim un ordinador experimental  amb la combinació dels sistemes operatius Android i  Fedora per
comprovar  la  seva estabilitat  i  algunes  de les  característiques  d'Android que podríem usar  des  del
software de Fedora.

Boot

Engegueu la màquina i booteu amb l'opció Android-x86 2015-09-05, 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). Useu una creu “☒” si alguna de les afirmacions no es
correspon amb el resultat que obteniu en el vostre sistema, és normal que alguna no coincideixi.

• Carrega el sistema operatiu en memòria en mode text i surten uns missatges ràpidament.

     Es posa en mode gràfic i surt el text “android”, com en un mòbil □

• Apareix l'escriptori d'Android. 

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

ATENCIÓ:  Per  si  voleu rebootar:  com apagar l'Android?  Heu de desplegar el
menú que surt arrossegant des de dalt de la part dreta de la pantalla, cap a baix
i seleccionar l'opció “Power off”.

• Tenim 4 icones a la pantalla principal:

• Terminal Emulator □

L'utilitzarem per obrir sessions d'intèrpret de comandes

• VNC Viewer □

L'utilitzarem per establir una sessió gràfica de Fedora amb X-Windows

• File Manager □

No l'haurem d'usar

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



• Settings □

No l'haurem d'usar

• Amb el ratolí, podem prémer el símbol de les aplicacions:

      Veiem les icones de les aplicacions instal∙lades □

• Tornem a la pantalla principal d'Android, prement el símbol de la casa, al centre a sota □

• Engeguem el terminal:

surt a pantalla completa, i al cap d'un moment ens dóna un prompt força llarg □

• Comproveu que el teclat estigui ben mapejat

Podeu comprovar que les tecles  ! \ | & = ; { [  surten bé :) □

ATENCIÓ: tot i així, els accents i alguns símbols com el ^, no sortiran bé. Si els
necessiteu, canvieu el mapa de teclat a alguna de les versions angleses amb
ctrl-espai.

Comproveu que podeu canviar el teclat a mode anglès amb “ctrl-espai” □

Saber canviar  el  mapa del  teclat  us pot  ser  útil  durant  els  exercicis.
Cíclicament, podeu tornar al mapa de teclat que correspon.

2. Android
En aquest terminal d'Android, feu “su -” per accedir al compte del superusuari:

Ens demana permís per entrar en superusuari. Feu clic a “Allow” □

Usuari que està corrent la sessió actual?

    UID:

    Username:

A quins grups pertany la sessió actual?

    GIDs:

    Groupnames:

Estan definits aquests usuaris i grups en els fitxers tradicionals /etc/passwd i /etc/group?

On deuen estar definits? (no perdeu temps buscant en el sistema per respondre aquesta pregunta)



Escriviu aquí la llista de directoris que conté la varialble d'entorn PATH:

Són els directoris habituals en Linux? Per què?

En quin dels directoris trobem la comanda 'ls'?

Quin fitxer executable conté la comanda 'ls'?

Quin fitxer executable conté la majoria de les comandes tradicionals de Linux?

Al contrari que aquestes comandes anteriors, indica alguna comanda que estigui continguda en un 
fitxer executable diferent:

Ara obtinguem el mapa de memòria virtual de l'intèrpret de comandes que estem executant, feu:

$ cat /proc/$$/maps

Indica quines llibreries compartides està usant aquest procés:

Quin rang d'adreces virtuals ocupa el procés?



Destaca dues característiques rellevants de les adreces que són del procés:

Feu:

$ ps

per veure la llista de processos d'Android.

Quins usuaris us apareixen executant els diferents processos d'Android?

p. ex.: /system/bin/wpa_supplicant              _____ wifi _____

           

           com.thirdparty.superuser                 ________________

           com.android.deskclock                    ________________

           android.process.media                     ________________

           su                                                     ________________

           /init                                                  ________________

Obtingueu el mapa de memòria virtual del procés “jackpal.androidterm”. Quin es el fitxer executable 
que està executant el jackpal.androidterm?

(Pista: apareix a les dues primeres línies de la sortida)

Quina versió de kernel de Linux estem executant? Quina comanda uses per veure-la?



3. Fedora
• Entreu en una segona finestra del terminal, prement el símbol similar a un  � que hi ha a la part

superior dreta de la pantalla

• En el nou prompt llarg que us treurà, feu “su -” 

ens demana permís per entrar en superusuari. Feu clic a “Allow” □

• Executeu la comanda:

$ setup-linux.sh

• Així aconseguim un nou intèrpret de comandes amb un

chroot al sistema de fitxers de Fedora □

ATENCIO: Observeu que fent clic en el títol de la finestra actual del terminal,
obtindreu la llista de "connexions actives", i  que podem canviar d'una a una
altra  seleccionant-la  amb el  ratolí.  Feu-ho diversos  cops  per  familiaritzar-vos
amb l'entorn.

Diferències entre les sessions d'Android i Fedora

• Seleccioneu la segona finestra oberta, la que correspon a Fedora i...

Escriviu aquí la llista de directoris que conté la varialble d'entorn PATH:

Són els directoris habituals en Linux (majoritàriament)?

En quin dels directoris tenim la comanda 'ls'?

Quin fitxer executable conté la comanda 'ls'?

Indica si existeix alguna altra comanda que estigui continguda en el mateix fitxer executable que l'ls:



Ara obtinguem el mapa de memoria virtual de l'interpret de comandes:

$ less /proc/$$/maps

Indica algunes de les llibreries compartides que està usant aquest procés:

Quin rang d'adreces virtuals ocupa el procés (si exceptuem la darrera línia de la sortida del 

$ less /proc/$$/maps?

Destaca dues característiques rellevants de les adreces que són del procés:

Feu un ps -ef i comproveu que el proces jackpal.androidterm tambe apareix, com tots els altres d'Android...
"com.android....", etc. Escriu-ne 2 aquí:

Quina versió de kernel de Linux estem executant? És la mateixa que la de l'entorn Android?

Podem dir que estem treballant en un entorn virtualitzat?

Per què?



4. Comunicació entre processos en Android
A continuació acabarem el desenvolupament d'un client i un servidor per Android des de l'entorn de
Fedora.  Client  i  servidor  es  posaran  en  contacte  mitjançant  l'Android  Binder  i  seran  capaços
d'intercanviar un descriptor de fitxer, per implementar el següent esquema: El client obre un fitxer, li
passa el descriptor al servidor i aquest llegeix un càracter del fitxer i li retorna al client. L'objectiu és
que el client pugui llegir tot el fitxer, tot i que la implementació actual només ho fa d'un caràcter.

El binder proporciona un servei de connexió i de pas de paràmetres entre client i servidor. La classe
Parcel implementa aquesta funcionalitat, a través de les següents operacions:

class Parcel {

   public:

    ...

   status_t writeInt32(int32_t val);

   status_t writeInt64(int64_t val);

   ...

   status_t writeDouble(double val);

   status_t writeCString(const char * str);

   ...

   status_t writeInt32Array(size_t len, const int32_t * vals);

   ...

   // Place a file descriptor into the parcel. The given fd must remain

   // valid for the lifetime of the parcel.

   // The Parcel does not take ownership of the given fd, unless you ask it to.

   status_t writeFileDescriptor(int fd, bool takeOwnership = false);

   ...

   int32_t  readInt32() const;                // retorna el valor directament

   status_t readInt32(int32_t * pVal) const;  // el retorna per referència

   ...

   // Retrieve a file descriptor from the parcel. This returns the raw fd

   // in the parcel, which you do not own -- use dup() to get your own copy.

   int      readFileDescriptor() const;

   ...

};



Amb aquestes nocions del Binder i el  Parcel, estudieu primer el codi de l'exemple,  seguiu aquests
passos:

-  Utilitzant una sessió de Linux (recordeu fer su - i setup-linux.sh en cada nova finestra del terminal),
entreu en el directori   /root/EXAMEN.

- Veureu tres directoris, un Makefile i dos fitxers executables: cli i serv.

- El directori interface conté la descripció de la interfície entre client i servidor:

    ALERT, una crida del client al servidor, que no espera resposta:

             virtual void alert();

    PUSH, passar un enter al servidor:

             virtual void push(int32_t valor);

    ADD,  suma dos números enviats al servidor i retorna el resultat:

             virtual int32_t add(int32_t v1, int32_t v2);

  FILEREAD, rep un descriptor de fitxer i retorna el caràcter que llegeix d'ell (per referència) i la
longitud llegida (sempre 1 o error):

             virtual int32_t fileread(int fd, char * c);

- El codi font del servidor és a "servidor/jni/servidor.cpp"

   Busqueu on es crida la funció fileread i veureu com s'agafa el descriptor del Parcel, es llegeix 1 
caràcter i es retorna el resultat.

- El servidor ja està completat i compilat.

   Executeu el servidor i hauríeu d'obtenir una sortida com aquesta:

- El codi font del client és a "client/jni/client.cpp"

   Aquest és el codi parcial que caldrà completar amb dues modificacions, en els llocs indicats per 
comentaris que comencen per:

   // Tros...

$ ./serv

We're the service

IDemo::IDemo()        // Construeix la interficie amb el client

Demo service is now ready

Current directory is

/                     // canvia de directori per assegurar que no es ell qui

                     // obre el fitxer :)



- És necessari compilar i executar des del directori EXAMEN, així:

  EXAMEN#  make

  EXAMEN#  vi client/jni/client.cpp

  EXAMEN#  make

  EXAMEN#  ./cli 100    // per exemple

- Proveu el client i observeu que fa 4 operacions amb el servidor: Push, Alert, Add i Fileread. Les 3 
primeres funcionen correctament i inclús podem veure el resultat de la suma (100 + 5) = 105.

- Afegiu el codi que fa falta al client per enviar correctament l'operació fileread al servidor:

Quan funcioni correctament, aviseu al professor i mostreu-li l'execució i us signarà aquí:

- Afegiu i escriviu aquí el codi que fa que el vostre client funcioni i llegeixi més d'un caràcter:

Escriviu aquí el codi que fa que el vostre client funcioni i aconsegueixi el caràcter del fitxer:

Signatura del professor (i comentari si s'escau): 



5. Conclusions
Critica el sistema actual, indicant les limitacions que creus que té per fer proves sobre Android:

Critica el sistema actual, ara en positiu, indicant els avantatges que té per fer proves sobre Android:
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