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Exercici 1 [2 punts]. Escriviu un shell script de nom clean tal que quan s’executa neteja el
directori de treball. La neteja del directori consisteix a esborrar:
• Els fitxers objecte.
• Els fitxers executables sempre que existeixi un fitxer font amb el mateix nom.
• Els backups d’emacs sempre que existeixi el fitxer original corresponent.
Per exemple, si el directori de treball conté els fitxers:
a.c
a.o
a

b.c
b.c~
m

c.c~

i tant a com m són executables, després de la neteja els fitxers haurien de ser:
a.c

b.c

c.c~

m

Exercici 2 [2 punts]. Un sistema operatiu que s’executa en un computador determinat inverteix 15 ms a fer un canvi de context. El sistema operatiu en qüestió usa un algoritme de scheduling
de tipus Round-Robin amb una durada de quantum de tq . Es demana que determineu quin ha
de ser el valor òptim de tq considerant que la CPU no ha d’invertir més d’un 2% de temps en
el canvi de context. Primer considereu que els processos no fan entrada/sortida. Posteriorment,
deduı̈u com podria influir si els processos fessin entrada/sortida.

Exercici 3 [2 punts]. Considera el següent programa —anomenat dumb— i assumeix que
les crides al sistema sempre funcionen correctament (no hi ha errors). Raona quin és el seu
comportament.
void main()
{
...
pid1 = fork();
if (!pid1) {
execvp("dumb", "dumb", NULL);
} else {
wait();
}
exit(0);
}
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Exercici 4 [4 punts]. Dissenyeu una aplicació formada per 4 processos. L’aplicació s’executa
indefinidament. L’aplicació està formada per un sol programa que fa de procés màster i crea
3 processos fill. El màster es comunica amb cada fill usant una pipe. Hi ha doncs 3 pipes
unidireccionals.
El funcionament és el següent. El programa màster envia cada 5 s el caràcter ’X’ a tots els fills i
els fills, quan reben aquest caràcter escriuen el text ’child1’, ’child2’ o ’child3’ a pantalla
segons el fill que sigui. El programa màster fa ús del servei del kernel ’sleep()’ per temporitzar
les accions. La funció té el següent prototip:
#include <unistd.h>
unsigned int sleep(unsigned int seconds);

