
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS (CASO)
Facultat d'Informàtica de Barcelona, Dept. d'Arquitectura de Computadors, curs 2015/2016 – 2Q

Examen de Laboratori      30/5/16
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 amb Ubuntu 14.04 LTS, on volem acabar d'implementar una aplicació perquè usi
memòria  compartida  a  través  d'un  fitxer,  amb  mmap,  per  visualitzar  les  dades  d'aquest  fitxer  en
pantalla. El fitxer conté en format binari les dades de posicions de partícules en moviment i volem
veure a la pantalla com es mouen.

També  disposem  d'una  implementació  parcial  del  driver  que  proporciona  la  informació  sobre  els
processos que estan corrent en cada processador i volem completar-la per poder observar com planifica
el sistema operatiu el procés anterior.

Accés a la màquina

Booteu l'ordinador amb Ubuntu 14.04 LTS (càrrrega nova) i accediu al compte de l'usuari habitual. 
Dades:

Username: alumne

Password: sistemes

Accés a sudo: sí, amb el mateix password

Utilitats: si us fan falta utilitats, editors, etc., podeu instal·lar-les usant la comanda apt-get: 

$ apt-cache search <string>       # busca paquets amb <string> formant part del seu nom

$ apt-get install <paquet>          # instal·la el paquet 

Manuals: disposeu de les pàgines de manual de les crides open, mmap i altres que us facin falta.

La informació del copy_to_user es proporciona en aquest mateix enunciat. 

Cognoms: _______________________________________  Nom: _________________________  DNI: _______________



Descarregueu el codi de suport des d'aquesta adreça, podeu usar un navegador per a fer-ho:

http://docencia.ac.upc.edu/FIB/grau/CASO/exam/lab.tar.bz2

2. N-body
Entreu en el directori lab/N-body. Tenim l'aplicació que mou les partícules en el directori serial. Podeu 
compilar i engegar-la usant:

   $  make                          # la compilacio del gfx/nbody-viewer   fallarà en aquest punt, però és normal

   $  ./exec10000.sh

amb aquesta comanda l'aplicació estarà treballant durant 10000 passos de temps.

Per a cada pas de temps l'aplicació sobre-escriu la informació sobre les partícules en el fitxer:

  particles-4096-128-10000.out

Per veure com nbody escriu les dades, editeu el fitxer serial/nbody.c  i busqueu la funció 
nbody_save_particles:

void nbody_save_particles(nbody_t * const nbody, const int timesteps)

{

   char fname[1024];

   sprintf(fname, "%s.out", nbody->file.name);

   const int fd = open (fname, O_WRONLY | O_CREAT, S_IRUSR | S_IWUSR);

   assert(fd >= 0);

   write(fd, nbody->local, nbody->file.total_size);

   assert(close(fd) == 0);

}

Explica què fa aquesta funció:



Aquest fitxer, particles-4096-128-10000.out,  l'ha de mapejar l'aplicació que tenim en el directori gfx, 
per tal de visualitzar el seu contingut. Anem a fer-ho.

 Editeu el fitxer:

gfx/nbody-viewer.c (us serà més còmode treballar sempre des del directori N-body), feu:

   $ vi  gfx/nbody-viewer.c

A la funció main, trobareu aquest tros de codi que heu de completar (escriviu la solució aquí):

/************** Seccio de la primera modificacio *************************/

   // Afegiu aqui el codi per a realitzar l'open del fitxer

   //   "particles-4096-128-10000.out", nomes per lectura

   const int fd = ...

   // Afegiu aqui el codi de control d'errors

   if (fd < 0) 

/********** Final de la seccio de la primera modificacio *****************/



I a continuació caldrà mapejar el fitxer obert a memòria, de la forma explicada en el mateix codi. 
Responeu la vostra proposta aquí:

/************** Seccio de la segona modificacio *************************/

#ifdef INFO

   printf ("mmaping %d bytes\n",  sizeof(particles_block_t)*32);

#endif

   // Afegiu aqui el codi per fer l'mmap del fitxer

   //                    Adreca on mapejar el fitxer:    0x7777700000

   //                    mida:                                        sizeof(particles_block_t)*32

   //                    proteccio:                                 nomes lectura

   //                    flags:                                        memoria compartida

   //                    fd:                                            descriptor del fitxer

   //                    offset:                                      0

   //

   particles_block_t * particles = ... 

   // Afegiu aqui el control d'errors...

/********** Final de la seccio de la segona modificacio *****************/



Per compilar el programa, feu:

... ~/N-body$  make

Executeu el programa gfx/nbody-viewer   i escriviu aquí qualsevol incidència que trobis a per 
executar-lo i com la pots solucionar:

Quan la visualització mostri les partícules en moviment (atenció perquè no van especialment 
ràpides!!!), indica-ho al professor perquè et signi aquí:

Comentaris del professor:

Signatura:



3. Informació sobre els processos en execució
Entreu ara en el directori 

    ~/lab/Driver

Aquí disposeu del codi del mòdul i dispositiu de caràcter per extreure la informació dels processos en 
execució en cada processador.

Ens falta completar la còpia de la informació de planificació cap a l'espai de l'usuari. Això ho farem en 
el fitxer runningthreads.c. En particular en aquest tros de codi de la funció runningthreads_read que
mostrem a la pàgina següent.

Per a fer-ho, heu d'usar la funció interna del kernel copy_to_user, que serveix per copiar dades a l'espai
de l'usuari:

long copy_to_user (             void __user * to,                  // Adreça de l'usuari on copiar

                                            const    void             * from,             // Adreça del kernel origen de la info

                                            unsigned long             n        );         // Número de bytes a copiar

La funció retorna 0 (zero) si tot ha anat bé. Altrament torna la quantitat de bytes que no s'han copiat.



static ssize_t runningthreads_read(struct file * f, char __user * address,

                            size_t size, loff_t * offset)

{

   const int ncpus = num_possible_cpus();

   struct {

      pid_t tgids[ncpus];

      pid_t pids[ncpus];

   } pids;

   ssize_t res = 0;

   ssize_t copy_size;

...

   copy_size = (size < sizeof(pids)) ? size : sizeof(pids);

///// Modificacio 

   // afegiu aqui el codi per fer la copia de la informacio cap a l'usuari

   // afegiu aqui el codi per fer el control d'errors de la crida anterior

///// Fi de l'area de modificacio

   return copy_size;

}



Un cop implementada la funció, podeu compilar el mòdul:

    $ make

i l'aplicació scpus

     $ make all

make all també crearà el dispositiu de caràcter  /dev/runningthreads, de forma que scpus podrà accedir 
a la informació.

Executeu scpus i, quan la sortida sigui correcta, aviseu al professor perquè ho comprovi i signi aquí:

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