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CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS (CASO)
Facultat d'Informàtica de Barcelona, Dept. d'Arquitectura de Computadors, curs 2012/2013 – 1Q

Examen Parcial I                                               15 d'octubre de 2012
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
És obligatori justificar totes les respostes
Temps: 1 hora (No es pot sortir abans de mitja hora)

1. task_create / thread_create vs. fork / exec 

A Mach, disposem de les crides a sistema task_create i thread_create, amb la següent interfície: 

kern_return_t task_create    (mach_port_t parent_task,
 boolean_t inherit_memory,
 mach_port_t * child_task);

kern_return_t thread_create  (mach_port_t parent_task,
 mach_port_t * child_thread);

A UNIX/Linux tenim fork, clone i exec, amb les interfícies ja conegudes:

int    fork    ();

int    clone   (int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void * arg, ...);

int    exec    (char * file, char * argv[], char * envp[]);

Compareu les dues interfícies, indicant semblances i diferències pel que fa  a la implementació de 
les següents seqüències de codi en UNIX/Linux.

pid = fork();

Aquesta seqüència s'implementarà amb un task_create (inherit_memory = TRUE), creant un thread 
(thread_create) a la nova task i engegant-lo (thread_resume).
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2. Gestió de l'espai d'adreces

En xips de darrera generació (Intel MIC, IBM Power A2), el número de cores s'ha incrementat almenys 
en  un  ordre  de  magnitud  (10x).  L'Intel  MIC té  30  cores  i  l'IBM Power  A2,  17.  A  banda,  i  per 
augmentar el rendiment del xip en aplicacions amb molts accessos a memòria, cada core acostuma a 
tenir entre 2 i 4 fluxos hardware. Així doncs per una aplicació que usi tots els fluxos hardware, haurem 
de gestionar  un espai d'adreces que suporti almenys centenars de piles (120 per l'Intel MIC i 68 per 
l'IBM Power A2).

Donada  l'estructura  de  l'espai  d'adreces  vista  a  classe,  critiqueu  positivament  o  negativament  les 
següents decisions de disseny:

pid = fork();

if (pid == 0) res = exec (command, argv, envp);

Aquesta seqüencia també s'ha d'implementar fent un task_create (...inherit_memory=true), perquè en el punt 
del fork no sabem si el procés farà un exec o no. L'exec s'implementa llavors com una càrrega del binari a la 
nova task i una reinicialització del thread (thread_set_state) per portar-lo a executar l'_start del nou programa.

                                                                                                                              

Code Data Main
stack

PC2
SP2

BSS

PC0 PC1 SP0SP1SP3

Shared
libraries

PC3



Cognoms:_________________________________________  Nom:_________________  DNI:______

1) La vostra instal·lació de PThreads permetrà usar una variable d'entorn per definir la mida de les piles 
de cada thread. Els usuaris podran fer:

$ export PTHREAD_STACK_SIZE=<size>

2) PThreads també permet que l'usuari de l'aplicació pugui definir l'adreça base on començar a agafar 
piles:

$export PTHREAD_MMAP_BASE_STACK_ADDRESS=<address>

És una solució vàlida per acomodar correctament un gran número de piles dins l'espai d'adreces

No serveix si el tamany de les piles del fluxos ha de ser molt diferent. En aquest cas, aniria millor una crida 
estil  pthread_set_stack_size  (que  existeix  a  la  llibreria  de  pthreads  en  forma  d'atribut 
pthread_attr_setstacksize).

En general és una mala idea deixar que l'usuari canviï el mapeig de les adreces de les estructures de dades de 
les llibreries.

Pot ser útil pels desenvolupadors, tant de la llibreria com de les aplicacions.
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3) La llibreria de PThreads permet especificar la distància entre les piles, de forma que hi situa una 
zona protegida per assegurar que no es produeixen desbordaments de pila, sobre-escrivint un flux, la 
pila del flux veí:

3. Grand-Central Dispatch vs PThreads

Compara l'estil de programar aplicacions quan usem Grand-Central Dispatch en un sistema Mac OS-X, 
amb l'estil de PThreads en UNIX/Linux.

És un mecanisme bo per detectar stack overflows, tot i que no pot cobrir tots els casos. Per exemple, una  
variable prou gran a la pila pot provocar un salt entre la pila del flux i la pila del flux veí, sense que es detecti.

GCD, la programació es fa amb cues de treball,  i  afegint funcions que s'hauran d'executar amb els seus 
parametres a les cues. Des de l'aplicació no es veuen els threads que implementen la gestió de les cues.

En canvi,amb Pthreads, el programador ha de crear i destruir els pthreads manualment des de l'aplicació.
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4. Mutex / futex

Explica la diferència entre la implementació habitual d'un pthread_mutex i els futex de Linux:

5. Padding i alignment

Explica  per  què  és  important  usar  padding  i  el  corresponent  alineament  de  les  variables  de 
sincronització que s'usen per implementar operacions atòmiques:

alineament: perquè accessos ben alineats,almenys a la mida de l'element, habitualment són més eficients en el 
hardware

padding: perquè no hi hagi altres variables a la mateixa línia de cache (L1, L2, L3) que es molestin en els 
accessos a la variable de sincronització

pthread_mutex: sempre crida al sistema operatiu, amb alt cost

futex: en els casos de contenció baixa, quan només un flux està accedint i sortint de la regió crítica, els futex 
permeten que l'accés i la sortida es facin completament a nivell usuari. Només quan hi intervenen més fluxos 
cal cridar al sistema per bloquejar-se.
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