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3r Control Parcial      21/12/15
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: 2 hores

1) Clone: gestió de processos i virtualització (1 punt)

A) Dibuixa, usant un esquema similar als vistos a classe, l'efecte que fa la crida clone quan la fem 
servir per crear un procés nou (fork):

B) Dibuixa, usant el mateix tipus d'esquema, l'efecte que fa la crida clone quan la fem servir per 
crear un flux de sistema:

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



2) Sistemes de fitxers (2 punts)

Explica el funcionament dels sistemes de fitxers implementats en espai d'usuari. Per a fer-ho, basat
en la següent imatge:
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3) Memòria compartida a Android (2 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    #2
// Establir la regió de memòria compartida
    int res;
    char * data;
    int size = 8192;
    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    #1
// Establir la regió de memòria compartida
    int res;
    char * data;
    int size = 8192;
    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  ashmem_create_region 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: open, lseek, write i mmap, i el seu funcionament conjunt
en aquest programa:



4) Comunicació entre processos amb Android Binder (2 punts)

A Android, la comunicació de processos a través del Binder es fa amb el suport de l'estructura
Parcel:

          Credits: Tetsuyuki Kobayashi

A) Expliqueu la fase de “flatten”:



B) A nivell de kernel de Linux, com s'implementa la part del “transmit”?

C) Expliqueu la fase d' “unflatten”:



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) Mecanismes de Refrigeració (1 punt)

A) Explica un mecanime de refrigeració d'ordinadors utilitzat tradicionalment per mantenir la 
temperatura en condicions pel bon funcionament dels equips:

B) Explica un mecanisme de refrigeració d'ordinadors més avançat per mantenir la temperatura en 
condicions pel bon funcionament dels equips:
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