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Exercici 1 [1 punt].

GRUP de LAB:

Considereu el següent makefile

CC=gcc
main: main.o pila.o e.o b.o
main.o: pila.h b.h e.h
pila.o: pila.h
b.o: b.h
e.o: e.h pila.h
Assumiu que inicialment en el directori de treball tots els fitxers del projecte estan actualitzats. Si
modifiqueu pila.h i tot seguit executeu l’ordre make quina seqüencia d’operacions emetrà make per tal de
mantenir el projecte actualitzat?

Exercici 2 [1 punt].

Considereu els mòduls següents:

Mòdul m.c

Mòdul a.c

Mòdul b.c

#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("%d",g());
return 0;
}

int g(void) {
return 1;
}

int g(void) {
return 2;
}

Assumiu que els compilem, deixem en llibreries i enllacem seguint les següents ordres:
$
$
$
$

gcc −c m.c b.c a.c
ar cr liba.a a.o
ar cr libb.a b.o
gcc −o main m.o libb.a liba.a

En aquest context, contesteu les següents preguntes:
1. Les ordres fallarien per que no hi ha headers. Cert o fals?

2. La compilació fallaria per que hi ha dues funcions amb el mateix identificador. Cert o fals?

3. El muntatge fallaria per que hi ha dues funcions amb el mateix identificador. Cert o fals?

4. Respecte l’executable main, no n’hi hauria per que no es podria compilar/muntar? fallaria en executar? escriuria 1? escriuria 2? Per què?

Exercici 3 [2 punts]. Considereu el mòdul timer de la pràctica i assumiu que, emprant l’operació
time after(), planifiqueu la funció g() per a ser cridada 500 ms més tard. En aquest escenari:
1. La funció g() serà cridada exactament 500 ms més tard?

2. En cas que opineu que no, quins factors poden fer que el temps no sigui exacte? En cas que opineu
que si, justifiqueu-ho.

3. Si necessitessiu que s’executés exactament 500 ms més tard quins recursos podrı́eu emprar?
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Exercici 4 [6 punts]. L’objectiu d’aquest exercici és convertir l’Arduino en un generador de senyal
quadrat controlat pel port sèrie. Heu d’usar els mòduls base de la pràctica per implementar el que es
demana. Usats convenientment, fan la feina prou simple.
El senyal de sortida es generarà en el pin 0 del port A d’Arduino. En arrencar el programa, aquest
pin generarà un senyal amb una durada de periode de TIMER MS(1000), això és una freqüència de 1 Hz.
Aquesta freqüencia inicial es podrà modificar tantes vegades com es vulgui enviant pel port sèrie el missatge
T d, on d és un natural que indica la nova durada del perı́ode en ms. Per exemple, si enviem el missatge
T 200, estem dient que el senyal quadrat s’ha de generar amb un perı́ode de 200 ms.
Procediu com segueix:
1. Estudieu bé el problema, decidiu quins mòduls de la pràctica us poden ser de suport i determineu
l’estructura de mòduls que ha de tenir el projecte. Com a resultat, dibuixeu el diagrama de mòduls
de la vostra solució.
2. Dissenyeu el mòdul o mòduls especı́fics del vostre projecte, especifiqueu les funcions i implementeulos.
3. Doteu el projecte d’un Makefile.

