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

2n Control Parcial 9 de novembre de 2015
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 d'examen: 1 hora

1) Sistemes de fitxers (2 punts)

En el nostre sistema, tenim un usuari que ha consumit el 50% de la partició del disc que dediquem
als comptes d'usuari. Pensem en ampliar el disc, però… 

A) Quin mecanisme podem fer servir per evitar que ens torni a passar una situació així? 

B) Explica aquest mecanisme. Què permet fer i com funciona?

Cognoms: ___________________________________________  Nom: __________________  DNI: _______________Cognoms: ___________________________________________  Nom: __________________  DNI: _____________



2) Controladors de dispositius (2 punts)

Així estan definides algunes de les operacions dels dispositius de caràcter:

I aquestes són les operacions dels dispositius de bloc:

struct file_operations {
        struct module *owner;
        loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
        ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
        ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
        unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
        long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
        long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
        int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
        int (*open) (struct inode *, struct file *);
        int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
        int (*release) (struct inode *, struct file *);
        int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
        int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
        int (*fasync) (int, struct file *, int);
        int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
...
};  

struct block_device_operations {
        int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
        void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
        int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, int rw);
        int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
        int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned
long);
        long (*direct_access)(struct block_device *, sector_t,
                                        void **, unsigned long *pfn, long size);
        unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
                                      unsigned int clearing);
        /* >media_changed() is DEPRECATED, use >check_events() instead */
        int (*media_changed) (struct gendisk *);
        void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
        int (*revalidate_disk) (struct gendisk *);
        int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
        /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
        void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
        struct module *owner;
};



A) Explica les diferències que hi ha entre els dos estils de dispositiu:

B) Suposa que executem un programa que executa aquestes sentències:

#define NUMCHARS 1000
char buffer[NUMCHARS]
int fd, size;

// suposeu que /dev/mouse és el dispositiu de caràcter que
// representa el ratolí.     
// ls l /dev/mouse
//  crwrwrw 1   root   root   13, 63   Nov  9 16:59   /dev/mouse

fd = open(“/dev/mouse”, O_RDONLY); 
if (fd < 0) perror (“open”);
size = read (fd, buffer, NUMCHARS);
...



Explica com es connecten les crides a sistema que fa aquest programa amb les operacions del 
dispositiu de caràcter /dev/mouse:

3) Informació del sistema (2 punts)

Explica  la  informació  que  podem trobar  en  els  fitxers  i  directoris  que  hi  ha  a  dins  d'aquests
directoris:

/dev



/proc

/sys



4) Performance Application Programming Interface (PAPI) (2 punts)

A) Explica què són  i per a què serveixen els Performance Counters que tenen els processadors
actuals:

Aquesta és la interfície d'alt nivell de PAPI:

PAPI_start_counters (events, number)

PAPI_read_counters (values, number)

PAPI_accum_counters (values, number)

PAPI_stop_counters (values, number)

PAPI_flops (…)



B)  Explica  com  utilitzar  aquesta  interfície  per  accedir  als  valors  dels  Performance  Counters,
mesurant un tros de codi com el següent:

Suposa que volem comptar el número d'instruccions executades (INSN), el número d'operacions en 
coma flotant (FLOPS), el número de cache misses a L1 (L1MISSES) i el número d'instruccions 
d'accés a memòria (LOADSTORE):

double f (int i);
double * p;
p = malloc (SIZE);
for (i=0; i < SIZE; i++) {

p[i] = f(i);
}



5) Suport per Temps Real (2 punts)

A) Com es classifiquen habitualment els sistemes operatius que suporten temps real? Explica cada 
tipus i indica un exemple d'aplicació que el requereixi: 



B) Explica el concepte de Jitter (soroll) relacionat amb els sistemes operatius que suporten temps 
real:

C) Explica el problema de la inversió de prioritats i quines solucions té, en un sistema que suporti 
temps real:
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