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

1r Control Parcial 24 d'octubre de 2014
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: 1:30 hores

1. Gestió de quotes (2 punts)

Explica què són i com funcionen les quotes de disc que suporta el sistema operatiu en combinació 
amb els sistemes de fitxers.

2. Gestió de l'espai d'adreces (2 punts)

Dos usuaris compilen un mateix programa (prova.c, per no revelar quin programa és), i mentre 
l'executen treuen el seu mapa de l'espai d'adreces. Veuen això:

Cognoms: ___________________________________________  Nom: __________________  DNI: _______________

Quotes de dades i quotes d'i-nodes (limiten el número de fitxers)

Soft limit és el que no hauria de traspassar l'usuari

No obstant si el traspassa, s'activa el grace time, que li dona fins a una setmana per tornar a baixar a 
una quota normal

Hard limit és el limit que el sistema no deixa traspassar

Si durant una setmana s'està per sobre el soft limit, llavors al cap de la setmana el sistema ja no

deixa créixer ni en un sol bloc fins que no s'esborren dades (fitxers) per passar a sota del límit



Cas A)
usuari_1$ cat /proc/16133/maps
 00400000        00403000 rxp 00000000 08:07   1445866     prova→
 00602000        00603000 rwp 00002000 08:07   1445866     prova→
  7f5df290a0007f5df2ac9000 rxp 00000000 08:09    932929     /lib64/libc2.17.so
 7f5df2ac90007f5df2cc8000 p 001bf000 08:09    932929     /lib64/libc2.17.so→
  7f5df2cc80007f5df2ccc000 rp 001be000 08:09    932929     /lib64/libc2.17.so
  7f5df2ccc0007f5df2cce000 rwp 001c2000 08:09    932929     /lib64/libc2.17.so
  7f5df2cce0007f5df2cd3000 rwp 00000000 00:00         0 
 7f5df2cd30007f5df2cea000 rxp 00000000 08:09    933342     /lib64/libpthread2.17.so→
  7f5df2cea0007f5df2eea000 p 00017000 08:09    933342     /lib64/libpthread2.17.so
  7f5df2eea0007f5df2eeb000 rp 00017000 08:09    933342     /lib64/libpthread2.17.so
  7f5df2eeb0007f5df2eec000 rwp 00018000 08:09    933342     /lib64/libpthread2.17.so
  7f5df2eec0007f5df2ef0000 rwp 00000000 00:00         0 
  7f5df2ef00007f5df2f13000 rxp 00000000 08:09    942068     /lib64/ld2.17.so
  7f5df30db0007f5df30de000 rwp 00000000 00:00         0 
  7f5df31120007f5df3113000 rwp 00000000 00:00         0 
  7f5df31130007f5df3114000 rp 00023000 08:09    942068     /lib64/ld2.17.so
 7f5df31140007f5df3116000 rwp 00024000 08:09    942068     /lib64/ld2.17.so→
 7fffe44a80007fffe44c9000 rwp 00000000 00:00         0     [stack]→
  7fffe45990007fffe459a000 rxp 00000000 00:00         0     [vdso]
  ffffffffff600000ffffffffff601000 rxp 00000000 00:00 0     [vsyscall]

Cas B)
usuari_2$ cat /proc/16134/maps
  00400000        004d4000 rxp 00000000 08:07   1445867     prova
  006d3000        006d8000 rwp 000d3000 08:07   1445867     prova
  006d8000        006df000 rwp 00000000 00:00 0 
 012e1000        01304000 rwp 00000000 00:00 0             [heap]→
  7fff55c920007fff55cb3000 rwp 00000000 00:00 0             [stack]
  7fff55dfa0007fff55dfb000 rxp 00000000 00:00 0             [vdso]
  ffffffffff600000ffffffffff601000 rxp 00000000 00:00 0     [vsyscall]

Què causa la diferència entre els dos mapes d'adreces?

Explica les línies que estan remarcades i assenyalades amb una fletxa, en els dos casos:

A → dinàmic, compilació normal

B → estàtic, compilació amb --static

A) Codi i dades de 'prova'

Protecció entre codi i dades a la libc

Codi de pthreads

dades de ld (loader)

pila del procés

(per què no té heap?)

B) heap del procés executant la versió estàtica 

          ...continua a la pàgina següent   → 



Quin cas (A o B) té més avantatges? Quins són?

A) consumeix menys espai

Permet solucionar problemes a les llibreries sense haver de recompilar els programes

B) permet executar el programa en entorns on no hi ha instal.lades totes les llibreries

 … ve de la pàgina anterior...



3. Virtualització (2 punts)

Explica què és la virtualització i quines dificultats d'implementació té:

4. Eines de sincronització (2 punts)

En Windows, no disposem d'una implementació de pthreads que vingui amb el sistema operatiu. Per
això ens hem proposat implementar-la sobre la interfície nativa, coneguda amb el nom de Windows 
API.

El codi que teniu a continuació implementa l'espera sobre una variable de condició de pthreads, 
usant la interfície de sincronització de threads disponible a la Windows API:

int pthread_cond_wait (pthread_cond_t *cv, pthread_mutex_t *mutex)
{
  // Release the <mutex> here and wait for the “condition” event
  // to become signaled, due to <pthread_cond_signal> being
  // called or <pthread_cond_broadcast> being called.
  LeaveCriticalSection (mutex);
  WaitForSingleObject ( cv>event,    // Wait on event <event_>
                        INFINITE);     // Wait "forever"

  // Reacquire the mutex before returning.
  EnterCriticalSection (mutex, INFINITE);
}

L'estructura pthread_cond_t té aquesta forma:

typedef struct
{
  HANDLE event; // Signal and broadcast event HANDLE.
} pthread_cond_t;

Permet crear entorns per executar una còpia del sistema operatiu (igual o diferent) i aplicacions normals a
sobre. El sistema base s'anomena 'host' i els que s'executen a sobre 'guests'. Cal emular o deixar executar de
forma  controlada  les  instruccions  privilegiades  del  sistema  convidat.  El  hardware  actual  té  suport  per  a
realitzar aquesta execució controlada amb poc impacte al rendiment obtingut.



I aquestes són les funcions de pthread_cond_signal i pthread_cond_broadcast:

int pthread_cond_signal (pthread_cond_t *cv)
{
  SetEvent (cv>event); // Signal the event.
}

int pthread_cond_broadcast (pthread_cond_t *cv)
{
  SetEvent (cv>event); // Signal the event.
}

Critiqueu aquesta implementació i indiqueu dues raons per les quals no funciona correctament.

Veieu el manual de les crides de la Windows API a l'annex.

5. Mach (2 punts)

Explica els components que apareixen en aquest dibuix. Per a fer-ho, associa un número a cada
component en el dibuix que vulguis explicar, per poder-lo referenciar en el text.

La implementació del pthread_cond_wait deixa escapar events enviats pel SetEvent si aquest s'envia des d'un
altre flux entre que s'ha executat el LeaveCriticalSection(mutex) i s'està entrant a WaitforSingleObject.

La implementació del pthread_cond_broadcast és igual que la del pthread_cond_signal, la qual cosa vol dir
que el broadcast no funcionarà bé.

Remitent: ...
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Task

thread

port

missatge

canals (fitxers, sockets)

espai d'adreces... codi, dades, pila, àrees invàlides
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