
 

1 
 

Departament d'Arquitectura de Computadors 

Aspectes del Sistema Operatiu 
Fonaments dels Computadors – Grau en Intel·ligència Artificial – 2022-2023 Q1 

Facultat d’Informàtica de Barcelona – Departament d’Arquitectura de Computadors 

En aquesta sessió farem exercicis al voltant dels serveis que el Sistema Operatiu proporciona als usuaris i a 
les aplicacions. Baixa els exemples per aquesta sessió d’aquest enllaç: 
 
 https://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S12/S12-FC_GIA.tar.gz 
 
 

L’entorn d’execució 
En el Sistema Operatiu Linux quan executem un procés nou (child process, procés fill), aquest hereda 
una sèrie de propietats del procés que el crea (parent process, procés pare). Per exemple, cada vegada 
que introduim una línia de comandes l’intèrpret de comandes crea un procés fill per executar cada 
programa o programes indicat(s) en la línea de comandes. Entre aquestes característiques, hi trobem: 

- El directori de treball (Current Working Directory - CWD), el directori en el que els dos 
processos trobaran, per defecte, els fitxers amb els que vulguin treballar, si només 
indiquen un nom de fitxer, i no un camí per arribar-hi, a la crida a sistema “open”. 
 

- Els fitxers oberts en el procés creador, estaran també oberts pel procés fill, i els descriptors 
de fitxer corresponents seran els mateixos. Per exemple, stdin (0), stdout (1) i stderr (2) es 
referiran als mateixos fitxers o terminals. 
 

- Hi ha una crida al sistema (en realitat és una familia de crides a sistema (variants d’una 
d’elles) que es coneix amb el nom de “exec”) que permet canviar el procés que l’invoca 
per carregar i executar un altre programa. Mentre el procés fill no faci un “exec” per 
canviar el seu espai d’adreces (és a dir carregar un altre programa), l’espai lògic i el fitxer 
binari executable també, seran compartits. És a dir, pare i fill estaran executant la mateixa 
aplicació. Això és una optimització del SO que és coneix amb el nom de “Copy-On-Write” 
i que permet que encara que l’espai lògic sigui compartit, es fa de manera que si un dels 
processos hi escriu, el sistema duplica la pàgina abans que es faci la modificació i l’altre 
procés no veu el canvi fet per preservar precisament l’independència entre espais de 
memòria entre processos.  

 
 

Familiaritzat amb el programa “mycat” 
En els exercicis farem servir una versió pròpia de la comanda “cat”. Ja saps que la comanda “cat” agafa una 
sèrie de fitxers que rep com a paràmetre, i per cadascun, els llegeix i els treu per la seva sortida estàndard 
– stdout(1). La primera implementació que us presentem aquí (mycat.c) fa servir les funcions de FILE 
(definides a <stdio.h>): fopen, fgetc, putchar i fclose. 
 
 
 
 
 
 

https://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S12/S12-FC_GIA.tar.gz
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mycat.c: 
 #include <stdio.h> 
 #include <stdlib.h> 
 
 extern void mycat (char * filename); 
 extern void file_cat (FILE * f); 
 
 int main(int argc, char * argv[]) 
 { 
         int i; 
         for (i = 1; i < argc; i++) {    // loop over all files provided 
             mycat(argv[i]);              //  as arguments on the command line 
         } 
         return 0; 
 } 
 
 void mycat (char * filename) 
 { 
         int nopen = 0, nclose = 0; 
         FILE * file = fopen(filename, "r");   // open the file 
         nopen++; 
         if (file == NULL) { 
                 perror("fopen");              // indicate the error, if so 
                 fprintf(stderr, " ... while opening file \"%s\"\n", filename); 
                 return; 
         } 
         file_cat(file); 
         fclose(file);      // close the file, as it will not be used any more 
         nclose++; 
         fprintf(stderr, "nopen %d nclose %d\n", nopen, nclose); 
 } 
 
 void file_cat (FILE * f) 
 { 
         int ngetc = 0, nputc = 0; 
         int c = fgetc(f);  // read character by character from the open file "f" 
         ngetc++; 
         while (c != EOF) {    // while no end-of-file is reached 
                 putchar(c);   // put the character to the standard output 
                 nputc++; 
                 c = fgetc(f);   // read the next character 
                  ngetc++; 
         } 
         fprintf(stderr, "ngetc %d nputc %d  ", ngetc, nputc); 
 } 
 
Compila els programes (fes servir la comanda “make”), i fes aquests exercicis, tot escrivint les teves 
respostes en el fitxer “respostes.txt” que creïs per aquesta sessió. 
 

Exercici 1 
Mirem de determinar si “mycat” és de fet equivalent a la comanda “cat”, quan se’ls passen alguns 
fitxers com a argument. Fes aquest experiment: 
 
     $ ./mycat   quijote.txt  saeta.txt  > output1.txt 
  $   cat     quijote.txt  saeta.txt  > output2.txt 
  $ diff output1.txt output2.txt 
 

- Explica què fan les 3 línies de comandes anteriors. Per fer-ho, determina quin és el contingut 
de cada fitxer d’entrada (quijote.txt, saeta.txt) i els fitxers de sortida (output?.txt), així com 
el que escriu cada comanda en el terminal. 
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- Com saps que els fitxers output1.txt i output2.txt tenen realment el mateix contingut? 
(pista: man diff, i determina quina ha de ser la seva sortida pel terminal en el cas que els 
dos fitxers siguin iguals). 

Exercici 2 
Ara mirem de determinar si les dues comandes “mycat” i “cat” també es comporten igual, quan no els 
donem cap argument a la línia de comandes. Per fer-ho, executa aquestes línies de comanda: 
 

$ ./mycat        # no donem cap argument 
$  cat           # no donem cap argument 

 
- Es comporten igual? Per què? 

 
Ara prova: 

    # sense arguments, fent que saeta.txt sigui l’entrada estàndard 
$ ./mycat <saeta.txt 
 
    # sense arguments, fent que saeta.txt sigui l’entrada estàndard 
$   cat   <saeta.txt 
  
- Per què penses que es comporten diferent? Explica les teves conclusions 

 
 

El programa “mycat-buffered” 
En aquesta secció, farem servir una altra versió del programa “cat”, que segurament s’assembla més al real, 
perquè fa lectures més grans de les dades, enlloc de treballar caràcter a caràcter.  El funcionament és el 
mateix: per cada fitxer donat com a argument, el llegeix i l’escriu a la sortida estàndard. No obstant, en 
aquest cas fa servir uns serveis diferents de la llibreria libc per llegir i escriure més d’un caràcter alhora: 
fread i fwrite. També fa servir el servei feof per comprovar la condició de si hem arribat al final del fitxer. 
 
L’hem anomenat “mycat-buffered” perquè fent servir aquestes crides implementa “buffering” a nivell 
d’aplicació. Així, a cada iteració del bucle llegeix un conjunt de caràcters (la mida del buffer, 32 caràcters en 
el nostre cas) i els escriu a la sortida estàndard. Els caràcters es guarden en un “buffer” a nivell d’aplicació, 
abans d’escriure’ls al fitxer de sortida. Aquí podeu veure el codi font: 
 
 
mycat-buffered.c: 
 #include <stdio.h> 
 #include <stdlib.h> 
 
 extern void mycat (char * filename); 
 extern void file_cat (FILE * f, char * name); 
 
 int main(int argc, char * argv[]) 
 { 
         int i; 
         for (i = 1; i < argc; i++) {    // loop over all files provided 
             mycat(argv[i]);              //  as arguments on the command line 
         } 
         return 0; 
 } 
 
 void mycat (char * filename) 
 { 
         int nopen = 0, nclose = 0; 
         FILE * file = fopen(filename, "r");   // open the file 
         nopen++; 
         if (file == NULL) { 
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                perror("fopen");              // indicate the error, if so 
                fprintf(stderr, " ... while opening file \"%s\"\n", filename); 
                return; 
         } 
         file_cat(file, filename); 
         fclose(file);      // close the file, as it will not be used any more 
         nclose++; 
         fprintf(stderr, "nopen %d nclose %d\n", nopen, nclose); 
 } 
 
 
 #define BUFSIZE 32         // buffer used to hold the characters read from 
 char buffer[BUFSIZE];        // the source file and to be written to the output 
 
 void file_cat (FILE * f, char * name) 
 { 
         int nfread = 0, nfwrite = 0; 
         size_t res; 
         while (!feof(f)) {      // while we do not reach the end of the file "f" 
                 res = fread(buffer, 1, BUFSIZE, f);   //fills the buffer (fread) 
                 nfread++; 
                 if (res < 0) {                           // error control 
                      perror("fread"); 
                      fprintf(stderr, " ... while reading from file \"%s\"\n", name); 
                      return; 
                 } 
                 fprintf (stderr, "\n\nRead %ld\n\n", res); 
                 fwrite(buffer, 1, res, stdout);  // writes the buffer to stdout 
                 fflush(stdout);                    // forces the data to be written 
                 nfwrite++; 
         } 
         fprintf(stderr, "nfread %d nfwrite %d  ", nfread, nfwrite); 
 } 
 

Exercici 3 
Ara fes servir el “mycat-buffered”, i compara el seu funcionament amb el “cat”. Prova de fer: 

$ ./mycat-buffered   saeta.txt    2>/dev/null 
 $ cat                saeta.txt 
 
Veus alguna diferència entre les sortides de cada programa? 
 
En canvi, observa què passa quan no redireccionem la sortida d’error del “mycat-buffered”: 

$ ./mycat-buffered   saeta.txt 
 
Explica per què en aquest cas la sortida que veiem és diferent. Escriu les teves conclusions en el fitxer de 
“respostes.txt”. 
 

Exercici 4 
 
En el programa “mycat-buffered” hem afegit una sentència (“fprintf”) per tracejar què va fent durant 
l’execució. Aquest “fprintf” mostra pel canal d’error (“stderr”), la quantitat de bytes llegits per cada crida 
“fread”.  
 
Mira d’entendre com les crides “fread” van llegint les dades del fitxer d’entrada i respon: 

- Quina és la mida del “buffer”? 
- Quants caràcters es llegeixen a cada crida “fread”? 
- Hi ha un patró en les mides que es van llegint amb l’”fread”? Què passa amb la mida que llegeix 

el darrer “fread”? 
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Exercici 5 
Una diferència entre el “cat” tradicional i els dos programes que hem vist (“mycat” i “mycat-buffered”) 
és que si executem “cat” sense arguments, automàticament llegeix de l’entrada estàndard (“stdin”), i 
escriu a la sortida estàndard (“stdout”). 
 
Volem canviar els dos programes perquè actuïn com el “cat”. Per fer-ho, afegiu el codi que sigui 
necessari per fer que si l’”argc” és 1, utilitzin “stdin” com a fitxer d’entrada. Observeu que respecte al 
fitxer de sortida (“stdout”) els programes ja funcionen correctament. Observeu també que com que el 
fitxer “stdin” ja té de tipus “FILE *”, podeu cridar directament les funcions “file_cat” de cada 
programa, amb “stdin” com a argument. 
 
Un cop canviats, podem aprofitar que llegeixen de l’entrada estàndard per fer les coses que abans no 
funcionaven. Escriviu les vostres respostes al fitxer “respostes.txt”: 
 

1) Prova les següents línies de comanda i explica què fan. Són equivalents a un “cat” 
tradicional? 
 
$ ./mycat 
hola 
^d (ctrl-d) 
.... sortida del mycat .... 
 
 
$ ./mycat-buffered 
hola 
^d (ctrl-d) 
.... sortida del mycat-buffered .... 
 

2) Ara farem que no sortin les traces i els comptadors de les crides a les funcions de fitxers. 
Sense aquesta sortida addicional, les noves comandes s’assemblen més al “cat” 
tradicional? 
 
$ ./mycat   2>/dev/null    # redireccionem la sortida d’error 
hola 
^d (ctrl-d) 
.... sortida del mycat .... 
 
 
$ ./mycat-buffered 2>/dev/null # redireccionem la sortida d’error 
hola 
^d (ctrl-d) 
.... sortida del mycat-buffered .... 

 
 

3) Prova les següents línies de comanda i explica què fan: 
 
$ ./mycat             < quijote.txt 
$ ./mycat-buffered    < quijote.txt 
 

      Com pots evitar que les traces i comptadors es barrejin amb la sortida del text que volem  
                   veure? 
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4) Ara explica què fa la següent línia de comandes: 
 
$ ./mycat  quijote.txt  | ./mycat-buffered 
 
Com pots evitar que les traces i comptadors es barrejin amb la sortida del text que volem  
veure? 
 

5) Quina línia de comandes faries servir per fer que “mycat” llegeixi el fitxer “saeta.txt”, el 
passi per una “pipe” a “mycat-buffered”, i aquest passi la seva sortida per una altra “pipe” 
a un “cat” tradicional del sistema? 
 

6) Finalment, ara executa: 
 

     $ ./mycat-buffered quijote.txt saeta.txt  2>counts.txt >output1.txt 
     $ cat  quijote.txt saeta.txt >output2.txt 
     $ diff output1.txt output2.txt 
   

Explica quin és el comportament del “mycat-buffered”: 
o On s’escriu la concatenació del “quijote.txt” i el “saeta.txt”? 
o On s’escriuen els missatges amb la traça i els comptadors? 
o Quin és el resultat de la comanda “diff”? Tenen els fitxers output1.txt i output2.txt 

el mateix contingut? 
 

 

Entrega de la pràctica 
 
Per recollir totes les contribucions per fer l’entrega de la pràctica, pots fer servir la comanda: 

 
$  tar  czvf   session12.tar.gz    respostes.txt   *.c    Makefile 
 

I pots anar al RACÓ i pujar el fitxer “session12.tar.gz” a la pràctica S12 del teu grup de laboratori. 
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