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

Examen Final  18 de gener de 2016
L'examen és individual
Responeu en l'espai assignat
Indiqueu COGNOMS, NOM i DNI (per aquest ordre)
L'examen és sense llibres ni apunts, no es poden consultar ordinadors portàtils o mòbils
Justifiqueu totes les respostes
Temps: 2 hores 30'

1. Nous sistemes de fitxers (1.5 punts)

Compara els nous sistemes de fitxers exFAT/TexFAT i ext2/ext3/ext4. Comprova que comentes 
sobre els següents aspectes:

• A quines màquines/dispositius s'acostumen a usar?

• Quines necessitats cobreixen?

• Quines característiques / funcionalitats noves tenen?

• Quines diferències hi ha entre exFAT i TexFAT?

• Quines diferències hi ha entre ext2 i (ext3/ext4)?

Cognoms: ___________________________________________  Nom: __________________  DNI: _______________



2. Comunicacions en Android (2 punts)

Quin mecanisme a nivell de kernel usa el Binder per passar informació entre processos? Explica'l:

Explica per a què serveix i com funciona el mecanisme de comunicacions Binder d'Android:

Cognoms: ___________________________________________  Nom: __________________  DNI: _______________

Per a què serveix?

Usa aquest dibuix per millorar l'explicació de com funciona:



3. Memòria compartida a Android (1.5 punts)

Android introdueix  una nova interfície  per  manegar  memòria  compartida  entre  processos.  Aquí
teniu dos exemples de codi,  usant  la memòria  compartida habitual  en Linux i  la d'Android,  no
necessàriament en aquest ordre: 

A.1) Quin codi es pot executar correctament a Android?              Codi #1   □         Codi #2   □
A.2) Quin codi es pot executar correctament a Linux?                  Codi #1   □         Codi #2   □

B.1) Explica com funciona la interfície usada en el Codi #1

Codi    #1
// Establir la regió de memòria compartida
    int res;
    char * data, c = 0;
    int size = 32768;
    int fd = open("mcompartida",
                          O_CREAT | O_TRUNC | O_RDWR, 0644);
    if(fd >= 0) {
       res = lseek(fd, size-1, SEEK_SET);
       res = write(fd, &c, 1);
       data = mmap(NULL, size,
                             PROT_READ | PROT_WRITE,
                             MAP_SHARED, fd, 0);
    }
    if(fd < 0 || data == MAP_FAILED) {
        err (1, "Unable to create shared memory region");
        exit(1);
    }

    printf ("memory mapped to 0x%lx\n", data);

    // accedir a les dades

    printf ("The end\n");

Codi    #2
// Establir la regió de memòria compartida
    int res;
    char * data;
    int size = 32768;
    int fd = ashmem_create_region("mcompartida", size); 

    if(fd >= 0) {

          // mapejar la regió de memòria a l'espai d'adreces
          data = mmap(NULL, size,
                                PROT_READ | PROT_WRITE,
                                MAP_SHARED, fd, 0); 
    }
    if(fd < 0 || data == MAP_FAILED) {
        err (1, "Unable to create shared memory region"); 
        exit(1);
    }

    printf ("memory mapped to 0x%lx\n", data);

    // accedir a les dades

    printf ("The end\n");

En particular, explica les crides a sistema: open, lseek, write i mmap, i el seu funcionament conjunt
en aquest programa:



B.2) Explica com funciona la interfície usada en el Codi #2

C) Explica una característica de la memòria compartida d'Android que doni la raó per haver-la
implementat de nou, malgrat ja existir-ne una de semblant:

En particular, explica les crides a sistema  ashmem_create_region i  mmap, i el seu funcionament
conjunt en aquest programa:



4. Polítiques de planificació per temps real (1.5 punts)

Explica quin problema resol i com ho fa la tècnica de planificació d'Herència de Prioritats (Priority
Inheritance):

Explica quin problema resol i com ho fa la tècnica de planificació amb Sostre de Prioritat (Priority
Ceiling):



5. Controladors de dispositius (2 punts)

Explica la integració d'un dispositiu de caràcter dins el kernel de Linux. Usa el següent dibuix per a 
fer-ho:

/dev/caso
  Major 230
  Minor     3

crwr—r 1 root root  230, 3 Oct  7  8:43 caso

cdev_map

0      -
1      mem
2      pty
3      ttyp
.       .
.       .
230  caso
.       .

register_chrdev(...)

unregister_chrdev(...)

afegir

eliminar

Linux

Mòdul

m_init(...) {
   …
   register_chrdev(...);
}
module_init(m_init);

m_fini(...) {
   …
   unregister_chrdev(...);
}
module_exit(m_fini);



6. Centres de càlcul (1.5 punts)

    Explica 3 implementacions possibles per a què els components del sistema informàtic d'un centre
de càlcul es mantinguin dins els marges de temperatura, humitat, tensió de corrent elèctrica..., etc. 
correctes previstos pel fabricant:

 

Implementació 1)

Implementació 2)

Implementació 3)
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