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

Examen Parcial III    17 de desembre 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: 2 hores (No es pot sortir abans de mitja hora)

1. Gestió del temps (2 punts)

Tenim  un  ordinador  que  ha  de  portar  el  control  d'un  dispositiu  de  mesura  de  concentracions 
químiques en un líquid. El dispositiu és d'alta precisió i pot enviar dades a una velocitat  de  1000 
events per segon. L'entrada de dades arriba a través de dos ports d'entrada/sortida:

0x4c0 (4 bytes, unsigned int): codi del component químic mesurat

0x4d0 (4 bytes, int): increment/decrement de la concentració

Quan arriba una nova dada, el dispositiu també usa la interrupció 0x70, per avisar el sistema que ha de 
llegir dels ports. El sistema operatiu té un temps d'1 milisegon per llegir les noves dades. Pels estudis 
químics  que  fa  l'empresa  és  crític  no  perdre  cap  dels  canvis de  concentració  dels  components 
mesurats.

L'empresa vol tenir  una solució de  codi lliure per adaptar el gestor de dispositiu segons les seves 
necessitats.

A) Recomana el  sistema que usaries per donar  suport  a aquests  requeriments.  Li  afegiries  alguna 
funcionalitat? justifica les teves decisions:

Cognoms: ________________________________________________  Nom: __________________  DNI: _______________



B) Volem implementar el controlador de dispositiu de caràcter, que permeti a l'aplicació de tractament 
de les dades, llegir la seqüència de canvis que arriben del dispositiu de mesura. S'ha de controlar que 
només  hi  ha  d'haver  una  instància  del  dispositiu  oberta  en  cada  moment .  Expliqueu  com 
implementaríeu les funcions (podeu explicar-les o usar pseudo-codi, si ho preferiu):

 - int dev_open (struct inode * inode, struct file * file);

 - size_t dev_read (struct file * f, char __user * address, size_t size, loff_t * offset);

 - int dev_close (struct inode * inode, struct file * file);



2. Gestors de dispositiu per memòries Flash (2 punts)

Tenim un dispositiu de memòria Flash amb unes característiques particulars:

➢  Tamany de pàgina: 2112 bytes, dels quals 2048 bytes són per dades i la resta (64) són pel codi ECC 
de correcció d'errors.

➢ Quan  escrivim  una  pàgina  cal  escriure-la  sencera,  els  2112  bytes,  incloent  els  bytes  ECC.  El 
dispositiu no suporta escriptures parcials.

 En les escriptures, el driver del dispositiu ha de calcular l'ECC abans d'escriure la pàgina. 

 En les lectures, el driver del dispositiu ha de comprovar l'ECC abans de retornar la informació a 
l'usuari.

A) Decidiu quin tipus de dispositiu usar: de caràcter o de bloc: Per què?

B) Disposem de dues funcions que ens permeten comprobar i calcular l'ECC que li correspon a la 
pàgina:

int  check_ECC (char * dades, char * ECC);     // retorna 0 (fals) si hi ha error en l'ECC, retorna 1 (cert)
                                                                            // si l'ECC és correcte. No modifica dades ni l'ECC.

void compute_ECC (char * dades, char * ECC);   // escriu els bytes de l'ECC que corresponen a les
                                                                                   // dades donades. No modifica les dades, modifica
                                                                                    // l'ECC 

Tingueu  en  compte  també  que  hem  d'usar aquestes  dues  funcions  de  baix  nivell  per  realitzar  la 
transferència síncrona de dades del dispositiu a memòria principal, i de memòria principal al dispositiu:

int  DMA_device_to_host  (char * host_buffer,  dev_t minor,  int  page);    //  llegeix la pàgina "page" 
(sempre  de  2112  bytes)  del  dispositiu  indicat  per  "minor",  a  memòria  principal  a  la  posició 
"host_buffer".

int DMA_host_to_device (char * host_buffer, dev_minor, int page);        // escriu la pàgina "page" 
(sempre  de  2112  bytes)  del  dispositiu  indicat  per  "minor",  amb  el  contingut  de  la  memòria 
"host_buffer" de memòria principal.



Programeu les funcions de lectura i escriptura del controlador de dispositius des de i cap a la memòria 
Flash, tenint en compte que l'ECC no l'ha de veure l'usuari del dispositiu:

int read_from_flash (char * dst_local_buffer, int num_pages, dev_t minor, int page)

   //  mourà a dst_local_buffer les dades obtingudes (num_pages * 2048 bytes) des de la pàgina "page"  
     // i consecutives del dispositiu identificat pel "minor", havent comprovat l'ECC de cada pàgina

{

}

int write_to_flash (char * src_local_buffer, int num_pages, dev_t minor, int page)

    // escriurà les dades (num_pages * 2048 bytes) que es proporcionen a src_local_buffer al dispositiu a
      // partir de la pàgina "page" (i consecutives), incloent l'ECC que els correspongui a cadascuna 

{

} 



3. Sistemes per dispositius mòbils (2 punts)

Explica la gestió de processos que fa Android per:

➢  accelerar la càrrega d'aplicacions en els dispositius mòbils

➢  mantenir un percentatge suficient de memòria lliure



4. Comparació Linux/Mach (2 punts)

En Linux, la informació dels processos s'ofereix a través del sistema de fitxers /proc. Per exemple, el  
fitxer  /proc/[pid]/maps conté informació sobre les regions de memòria que té el  procés indicat  per 
"pid".En llegir-lo, obtenim un llistat de text com aquest:
Address range Protection  Fileoffset    inode/file               Filename
00400000004e2000         rxp     00000000    08:09 1175053                        /bin/bash
006e2000006ef000         rwp     000e2000    08:09 1175053                        /bin/bash
006ef00000774000         rwp     00000000    00:00 0                                   [heap]
7fc4c140b0007fc4c140d000 rxp     00000000    08:09 264486               /usr/lib64/gconv/ISO88591.so
7fc4c140d0007fc4c160c000 p     00002000    08:09 264486               /usr/lib64/gconv/ISO88591.so
7fc4c160c0007fc4c160d000 rp     00001000    08:09 264486               /usr/lib64/gconv/ISO88591.so
...

En Mach, es pot examinar l'espai d'adreces d'una task amb la crida:
kern_return_t vm_region  (

mach_port_t  target_task,
vm_address_t* address,       // (in) adreça inicial on examinar,

// (out) adreça retornada
vm_size_t   * size, // (out) mida retornada
vm_prot_t   * protection, // (out) proteccions actuals
vm_prot_t   * max_protection,// (out) màxima protecció permesa
vm_inherit_t* inheritance, // (out) si s'hereda o no en task_create
boolean_t   * shared, // (out) si la regió es comparteix amb altres tasks
mach_port_t * object, // (out) si la regió mapeja info d'un fitxer
vm_offset_t * offset); // (out) el desplaçament dins el fitxer (objecte)

Implementeu la funció de "read" del fitxer /proc/[pid]/maps,  usant la funció "vm_region" de Mach. 
Podeu usar les següents funcions de suport:
mach_port_t mach_pid_to_task  (pid_t pid);     // retorna el port identificador del procés "pid"
inode_t     mach_object_to_inode (mach_port_t object);  // retorna l'inode associat a l'objecte
char *    mach_object_to_filename (mach_port_t object);  // retorna el nom del fitxer associat a l'obj.

Observeu que "vm_region" torna la informació d'una regió de memòria i que caldrà cridar-la dins un 
bucle.

Escriviu la funció a la pàgina següent:

                   ===========

===========

                             ===========

===========

==========

===========

============

============

=============

==============



int procfs_maps_read(struct file * f, pid_t pid, char __user * address, size_t size)

{

}



5. Hard/firm/soft (2 punts)

Explica les tres variants de temps real que poden suportar els sistemes operatius:
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