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Structurile de bază ale fiecărui sistem de operare
în parte: concepte generale, structura nucleului
Sisteme de operare – informatii generale
Sistemele de operare reprezinta un concept familiar tuturor utilizatorilor de
calculatoare personate. Ele apar tot mai des si in implementarea de functionalitati din alte
aparate, de la telefoanele mobile la cardurile bancare inteligente. Exista insa si dispozitive
care nu au (inca) un sistem de operare, in principal deoarece executa un numar mic de
operatiuni care nu necesita nici o modificare. De exemplu, calculatorul dintr‐un cuptor cu
microunde executa un program simplu realizat prin circuite fizice. Sistemele de operare sunt
utile in cazul calculatoarclor care trebuie sa se adapteze unui mediu in schimbare, ele
permitand modificarea comportamentului calculatorului fara schimbarea succesiunii
operatiilor hardware.
Un sistem de operare este un program care controleaza distributia resurselor unui
calculator si mediaza comunicarea dintre hardware, pe de o parte, si aplicatiile utilizatorilor,
pe de alta parte.
Scopul unui SO este sa asigure stabilitate sj flexibilitate in functionarea calculatorului.
Sistemele de operare permit, in general, interactiunea cu mai multi utilizatori, rularea mai
multor aplicatii, si modificarea strategiilor de raspuns ale calculatorului la o anumita
problema.

In figura de mai sus este prezentat rolul de mediere al sistemului de operare intre
utilizatori si hardware. Sistemul de operare va avea acces direct la resursele hardware in
timp ce utilizatorii folosesc cel mai adesea aplicatii ce apeleaza prin intermediul bibliotecilor
sau direct functii ale sistemului dc operare.
Componenta esentiala a sistemului de operare o reprezinta nucleuul sau kernelul.
Acesta are rolul dc gestiune a resurselor fizice si de oferire a unei interfete comune
aplicatiilor. Nucleul nu este o aplicatie in sine, ci este un mediu in cadrul caruia pot rula alte
aplicatii.
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Programele de baza sunt aplicatiile fundamentale ale unui sistem dc operare care
permit interactiunea cu nucleul si cu sistemul fizic. Asttel de aplicatii sunt interpretoarele de
comenzi, utilitare de gestiune a utilizatorilor si a sistemului de fisiere, biblioteci etc. In
general nu este bine conturata definitia de aplicatie de baza; se considera ca o aplicatie este
o aplicatie de baza atunci cand ofera servicii pentru o buna parte din celelalte componente
ale sistemului.
Din punct de vedere tehnic sistemul de operare este chiar nucleul. Din perspectiva
utilizatorului sistemul de operare este compus din nucleu si suita programelor de baza.
Programele de baza sunt acele aplicatii ce permit utilizatorului interactiunea cu
resursele hardware ale sistemului, aceasta relatie fiind ilustrata in figura de mai sus.
Prin analogie un calculator poale fi privit ca un aeroport cu un punct central din care se
coordoneaza traficul. Resursele aeroportului le reprezinta pistele si avioanele iar buna
functionare a aeroportului consta in desfasurarea fluenta si eficienta a traficului aerian.
Fara un control organizat al acestor resurse, pe un aeroport nu s‐ar putea evita intarzierile si
coliziunile. In cazul calculatoarelor, rolul unui sistem de operare este de a coordona accesul
la resurse si traficul, intocmai precum turnul de control al unui aeroport.

Functiile unui sistem de operare
O prima functie a unui sistem de operare consta in administrarea resurselor
hardware ale sistemului.
In cazul unui calculalor, este vorba mai ales despre accesul la procesor, memorie,
hard‐disk, comunicarea in retea, precum si cu alte dispozitivclc de intrare/iesire. Aceste
resurse pot fi solicitate de aplicatii multiple si de utilizatori multiplii.
Sistemul de operare este el insusi o aplicatie, care necesita resurse (si, implicit,
accesul la ele) pentru a functionare, ca si celelalte aplicatii; prin urmare, acesta trebuie sa isi
asigure accesul privilegiat la resurse. Un SO trebuie trebuie sa mentina controlul asupra
calculalorului si sa faca posibila utilizare predictibila si cat mai eficienta.
De asemeni sistemul de operare ofera o abstractizare a resurselor hardware. Practic
SO este o extensie a sistemului fizic, oferind o interfata simplificata folosita pentru medierea
accesului utilizatorilor si aplicatiilor la resursele hardware.
Sistemul de operare este responsabil cu oferirea unui set limitat de infomatii si functii
de lucru cu hardware‐ul, in loc de desenerea exacta a ceea ce se intampla in hardware.
Practic, el ofera dispozitivelor si aplicatiilor (si, in ultima instanta, utilizatorilor) o
transparenta fata de modul fizic de functionare a hardware‐ului. In ceea ce priveste
comunicarea dintre hardware si aplicatii, sistemul de operare trebuie sa creeze o identitate
calculatorului, care sa ramana relativ stabila in dialogul acestuia cu aplicatii diverse, chiar
daca au loc upgrade‐uri de hardware. Sistemul de operare este si cel care permite unei
aplicatii sa ruleze pe sisteme fizice diferite, deoarece uniformizeaza raspunsurile date de
calculator si intermediaza accesul la resurse. Sistemele dc operare trebuie prin urmare sa
poata interactiona cu arhitecturi hardware si cu periferice foarte diverse. el fiind cel care
faciliteaza accesul aplicatiilor la resursele hardware. Aceasta functie se numeste portabilitate
si se refera la oferirea unei interfete unice pentru utilizator, indiferent de diferentele
hardware dintre arhitecturi.
Un SO foloseste drivere pentru comunicarea cu dispozitive periferice. Acestea sunt
programe care traduc comenzile sistemului de operare in comenzi inteligibile
echipamentelor, precum si iesirea acestora in mesaje accesibile sistemului.
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Rolul SO a fost extins prin punerea la dispozitia aplicatiilor a unei colectii de biblioteci
(functii) pe care programele le pot folosi pentru a rezolva probleme specific legate de
interactiunea cu componentele calculatorului.
Sistemul de operare va include utilitare de diagnosticare si monitorizare a functionarii
diferitelor componente atat pentru cele hardware, cat si pentru componentele software.
Un sistem de operare poate, desigur, sa si esueze in realizarea functiilor sale. Un tip
foarte frecvent de eroare consta in blocarea functionarii calculatorului. Un astfel de ..crash"
poate fi datorat unor imperfectiuni ale sistemului, dar poate fi favorizat si de functionarea
anumitor aplicatii. Un al doilea tip frecvent de eroare se refera la problemele de securitate,
care pot permite intruziunea unui utilizator sau a unei aplicatii malitioase.
De asemenea, este posibil ca un sistem de operare sa nu reuseasca sa interactioneze
corect cu anumite periferice sau echipamente. In principal, functionarea corecta a unui
sistem de operare poate fi pastrata prin realizarea metodica a unui numar limitat de
operatii:
• repararea problemelor (bug‐urilor) din sistemul de operare insusi;
• repararea bug‐urilor din aplicatii;
• eliminarea virusilor, a viermilor, a spyware etc;
• instalarea de versiuni actualizate ale sistemul de operare si ale aplicatiilor acestuia.

Tipuri de sisteme de operare
O clasificare frecventa a sistemelor de operare include sase categorii, in functie de
nevoile principale adresate.
Sistemele de operare de pe smart carduri sunt cele mai simple, servind deseori
functii reduse (precum in cazul cartilor de debit) si administrand resurse foarte limitate.
Totusi, ele ofera o un management de baza al acestor resurse, inclusiv a spatiului de slocare,
putand oferi si servicii de securitate/criptare a datelor ce le detin.
Sistemele de operare embedded sunt incluse in dispozitive precum televizoarele sau
telefoanele mobile, avand constrangeri specifice functionalitatii lor. Sistemele de operare
pentru dispozitivele embedded variaza de la sisteme dedicate unui singur scop, ce nu ofera o
interfata de interactiune utilizatorului, pana la sisteme multitasking (precum in cazul
sistemelor de operare pentru PDA) ce ofera multe dintre functionalitatile sistemelor de
operare pentru calculatoarele personale.
Sistemele de operare de timp real (RTOS ‐ Real Time Operating Systems) sunt
folosite mai ales in echipamente stiintifice, industriale si de precizie. Scopul principal al
acestora este sa optimizeze utilizarea resursclor echipamentelor si sa asigure
predictibilitatea functionarii lor, dat fiind ca esecurile in coordonarea subcomponentelor pot
avea consecinte dezastruoase. Timpul este o variabila esentiala, deoarece anumite sarcini
trebuie realizate intr‐un interval precis pentru a se putea coordona cu alte sarcini.
Astfel de sisteme de operare nu sunt in general menite sa permita comunicarca cu
utilizatorul, dat fiind ca nu este necesar sa fie modificate, ele fiind concepute strict pentru
executarea anumitor procese tehnologice. RTOS pot fi imparlite in sisteme de timp real hard,
in procesele industriale, in care constrangerile temporale sunt intotdeauna prioritare, si
sisteme de timp real soft, precum sistemele dedicate multimedia, in care discordantele
temporale minore sunt acceptabile sau insesizabile.
Exista numeroase sisteme de operare de timp real, insa proiectele ce asteapta inca atentia
unui numar impresionant de dezvoltatori sunt TRON si QNX. TRON a fost multa vreme
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dezvoltat in mediul academic din Japonia, pentru a‐si gasi mai apoi importante aplicatii in
industrie. Surselele de kernel pentru QNX au devenit din septembrie 2007 publice.
Sistemele de operare pentru un singur utilizator si un singur task (single‐user, single
task) isi propun sa permita utilizarea optima a resurselor calculatorului pentru un singur
utilizator care ruleaza o singura aplicatie la un moment dat. Aceste sisteme de operare in
prezent au doar relevanta didactica datorita simplitatii de interactiune intre resursele
hardware si operatiile solicitate de catre utilizator.
Sistemele de operare pentru mai multi utilizatori (multi‐user) urmaresc in principal
sa optimizeze functionarea calculatorului prin echilibrarea cerintelor utilizatorilor si izolarea
problemelor acestora. Acestea sunt diferite de sistemele de operare cu un singur utilizator
dar care permit lucrul in retea, deoarece in acest caz din punctul de vederc al sistemului de
operare nu exista decat un singur utilizator, si anume administratorul de sistem. Exista
sisteme de operare specializate pentru situatiile de conectare a calculatoarelor in retea,
precum si sisteme de operare specializate pentru aplicatiile care ruleaza pe un server, desi
aceste granite tind sa se estompeze.
In aeeasta categorie sunt incluse sistemele de operare precum cele din familiile
Microsoft Windows, Unix si Apple Macintosh, ce au ca scop optimizarea folosirii resurselor
atunci cand un utilizator ruleaza concomitent mai multe aplicatii sau cand mai multi
utilizatori interactioneaza cu un calculator in acelasi timp. Acestea sunt cele mai familiare
pentru utilizatorii de PC‐uri.
O practica uzuala pentru obtinerea unei puteri sporite de procesare o reprezinta
instalarea de procesoare multiple intr‐un singur sistem. Pentru managementul eficient al
acestora si pentru a se putea folosi intreaga putere de procesare disponibila, exista sisteme
de operare pentru arhiitecturi multi‐procesor special concepute pentru procesarea paralela
(simultana). Acestea pot fi variante modificate ale sistemelor de operare pentru servere,
optimizate pentru gestiunea paralela a operatiilor pe care 1e executa. Multe dintre sistemele
de operare conteporane pot fi folosite atat pe arhitectruri monoprocesor, cat si pe cele
multi‐procesor, spre exemplu Microsft Vista sau distributii bazate pe Linux 2.6.x.

Functionarea sistemelor de operare
Un sistem de operare realizeaza urmatoarele sarcini principale: administrarea
procesorului, administrarea memoriei, administrarea echipamentelor si a perifericelor,
administrarea sistemelor de stocare a datelor, interfata cu aplicatiile si interfata cu
utilizatorii. Scopul principal constal in impunerea de reguli pentru folosirea in comun a
resurselor (denumita si multiplexare). Aceasta se realizeaza fie prin alternarea in timp a
accesului la resurse (multiplexare in timp), de exemplu in cazul administrarii procesorului, fie
prin delimitarea si alocarea unor segmente din resurse aplicatiilor ce le vor utiliza simultan
(multiplexare in spatiu, in cazul memoriei).
De asemenea, sistemele de operare contin utilitare standard care permit realizarea unor
sarcini precum:
•
initializarea sau oprirea proceselor, precum si comunicarca intre procese;
•
organizarea aplicatiilor disponibile pe calculator;
•
organizarea fisierelor in directoare;
•
vizualizarea si editarea fisierelor, precum si redenumirca, copierea sau stergerea
fisierelor.
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Administrarea procesorului vizeaza optimizarea accesului diferitelor unitati de
software la ceasul procesorului. Este important de observat aici ca, desi sistemele de
operare multi‐tasking permit functionarea simultana a mai multor aplicatii, aceasta este de
fapt simulata prin comutarea foarte rapida de la o aplicatie la alta a unui procesor single‐
tasking. Executia simultana in adevaratul sens al cuvantului are loc numai pe arhitecturi
multiprocesor, unde fiecare procesor la un moment dat executa un proces. Prin urmare, este
esential ca sistemul de operare sa fie responsiv la solicitarile diferitelor aplicatii. De
asemenea, sistemul de operare trebuie sa minimizeze proportia de timp in care procesorul
este ulilizat pentru executia sarcinilor de intretinere, de comunicare interna, etc, in favoarea
timpului alocat cerintelor directe ale utilizatorului.
Unitatile de software cu care lucreaza un sistem de operare nu sunt aplicatiile, ci
procesele sau firele dc executie (threads). Un proces este un program care executa o actiune
si este controlat de utilizator, de o aplicatie sau de sistemul de operare. O aplicalie poate fi
ea insasi un proces dar poate fi la randul sau initiatoarea altor procese pentru a comunica cu
alte calculatoare sau cu alte aplicatii. Sistemele de operare initiaza ele insele numeroase
procese pentru a administra resursele calculatorului, procese de care utilizatorii pot sa nu fie
constienti.
Administrarea memoriei urmareste sa asigure faptul ca fiecare proces are suficienta
memorie, fara sa invadeze spatiul de memorie al altor procese. De asemenea, procesele
trebuie sa foloseasca adecvat diferilele tipuri de memorie existenta ‐ tinand cont de
accesibililatea diferentiata a acestora.
Administrarea perifericelor si a echipamentelor este realizata prin intermediul
driverelor. Acestea sunt programe relativ autonome de sistemul de operare, fiind deseori
furnizate de producalorul echipamentelor si instalale separat. Fie permit sistemului de
operare sa comunice cu echipamente noi fara sa fie modificat. Comunicarea cu mediul este
intermediata de spatii tampon (buffere), in care datele de intrare sunt acumulate urmand sa
fie transmise procesorului in ritmul accesibil acestuia, evitand congestia atunci cand apare o
aglomerare datorita multitudinii de aplicatii.
Functia de mediere a sistemului de operare are doua subcomponente:
•
interfata cu aplicatiile (API ‐ Application Programming Interface) permite
aplicatiilor sa acceseze facil resursele hardware ale sistemului fara a controla
toate detaliile tehnice ale aplicatiilor;
•
interfata cu utilizatorul permite acestuia din urma sa comunice cu calculatorul,
prin comenzi text (TUI ‐ Text User Interface) sau printr‐o interfata grafica (GUI ‐
Graphical User Interface).

Scurt istoric al sistemelor de operare
Sistemele de operare pentru PC‐urile actuale sunt nu numai rezultatul unei evolutii
graduate, ci si al unei schimbari conceptual, in masura in care sistemul propriu‐zis, Si anume
kernel‐ul, este acompaniat de interfata grafica si de aplicatii diverse cu scopul de a fi cat mai
accesibil utilizatorului individual neprofesionist. Sistemele de timp real si cele dedicate
(embedded) sunt mai apropiate de formele initiate, dezvoltate in anii 50‐60.
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Prima generatie
Pot fi distinse patru mari perioade in evolutia sistemelor de operare (Tanenbaum
2001). In prima perioada, care s‐a destasurat in mare intre anii 1945 §i 1955, se dezvolta
prima generatie dc calculatoare, avand la baza tehnologia tuburilor vidate. ‐ inovatie majora
este introducerea cartelelor perforate, ca modalitate de stocare a informatiei. In aceasta
etapa nu exista nici un sistem de operare si nici macar limbaje dc programare; utilizatorul
final este responsabil pentru interactiunea directa cu hardware‐ul.

A doua generatie
Intre anii 1955 si 1965 introducerea tranzistorului marcheaza trecerea la a doua
generatie dc calculatoare, dominate dc sistemele mainframe. Principalele limbaje utilizate
sunt FORTRAN si limbajul de ansamblare. Sistemele de operare precum FMS (Fortran
Monitor System) sau IBSYS ofera mai ales asistenta pentru operatiile de input si output. In
aceasta perioada are loc o prima extindere semnificaliva a utilizarii calculatoarelor, soldata
cu aparitia diviziunii muncii intre designeri, constructori, operatori, programatori si
personalul de intretinere. Unitatea operationala principala de structurare a informatiei in
interactiunea cu calculatorul este job‐ul, care consta intr‐unul sau mai multe programe scrise
intai pe hartie si apoi introduse pe cartele. O proportie substantiala din timpul de utilizare al
mainframe‐ului se pierde cu introducerca fizica a joburilor in calculator (prin realizarea si
mutarca cartelelor). Pentru a reduce acest incovenient se dezvolta tehnica procesarii
agregate a job‐urilor (in batch‐uri): mai multc job‐uri sunt grupate intr‐un singur sir dc
cartele separate de delimitatori. Job‐urile sunt ulterior imprimale pe banda magnetica
folosind un calculator relativ ieftin, apoi benzile sunt transmise mainframe‐ului, urmand ca
outputul sa fie tiparit din nou prin intermediul calculatorului mai ieftin. Primul sistem de
operare major bazat pe principiul “single stream batch processing" a fost dezvoltat de
General Motors Research Laboratories pentru mainframe‐ul IBM 701 in 1956.

A treia generatie
A treia generatie de calculatoare, bazata pe circuitele integrate, apare in perioada
1965‐1980. Principiul ”multiprogramming" eficientizeaza folosirea resurselor calculatorului
de catre mai multe job‐uri: cand un job ocupa timpul de procesor, celelalte pot realiza
operatii de intrare/iesire, si vice‐versa. Sistemul de operare OS/360 al IBM a realizat acest
lucru prin partitionarea memoriei: mai multe programe puteau fi astfel introduse simultan in
memorie. O alta optimizare este introdusa de tehnica spooling (stocarea job‐urilor sub forma
unei cozi, intr‐o memorie temporara), care permitea citirea directa a cartelelor, fara
intermedierce unui alt calculator.
Principiul utilizarii in comun a timpului dc procesor (timesharing) este o alta inovatie
a acestei perioade, in care mai multi utilizatori folosesc simultan terminate conectate la
acelasi calculator. Desi scopul este acelasi, si anume optimizarca folosirii resurselor, tehnica
utilizata difera fata de multiprogramming. In multiprogramming fiecare job este executat
pana se ajunge la operatiuni de input/output, moment in care procesorul e utilizat de alt job.
In timesharing fiecare utilizator primeste alternativ o fractiune de timp, perioada in care
procesorul executa instructiunile acestuia. Astfel se valorifica eficient timpii morti datorati
vitezei scazute de actiune a oamenilor fata de cea a procesorului, reducand substantial
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durata de elaborare si corectare a unui program. Primul sistem bazat pe timesharing a fost
CTSS ‐ Compatible Time‐Sharing System, realizat de MIT in 1961. Din sistemul de operare
Multies, dezvoltat ulterior tot de MIT, au derivat primele variante de UNIX, initial sub
conducerea lui Ken Thompson. Dennis Ritchie elaboreaza limbajul C special pentru
redactarea UNIX, evitand astfel dependenta de caracteristicile hardware, inerenta in
folosirea limbajului de ansamblare. UNIX a fost primul sistem de operare serie intr‐un limbaj
de nivel superior, devenind aslfel portabil de la un tip de computer la altul. Datorita nevoii de
standardizare a multiplelor variante de sisteme UNIX care au aparul apoi independent pe
baza codului sursa, IEEE a elaborat standardul POSIX. Ulterior Linus Torvalds a scris Linux.
Tot in aceasta perioada, esecurilc notabile in elaborarca unor sisteme dc operare
foarte complexe, precum OS/360 al IBM, aduc noi schimbari si perspective in ceea ce
priveste ingineria software. La nivel teoretic sunt cristalizate trei paradigme in designul
sistemelor dc operare. Modelul designului structural porneste de la nevoia de a concepe
sistemul ca un intreg si de a‐1 planifica in ansamblul sau; pe de alta parte, modelul
dezvoltarii graduale accentueaza nevoia de feed‐back si adaptare la nevoi pe masura ce
acestea devin manifeste. Modelul metodelor formale subliniaza utilitatea instrumentelor
matematice de a simplifica procesul de design al sistemelor de operare.
In 1968 a fost creata firma Intel, specializata in microprocesoarc. CP/M (Control
Program for Microcomputers), elaborat in 1976 de Gary Kildall, este primul sistem de
operare pentru calculatoare bazate pe procesoare Intel.

A patra generatie
Dupa 1980, pana in prezent, se poate vorbi despre a patra generatie de calculatoare,
reprezentate de aparitia si expansiunea extraordinara a calculatoarelor personale. Productia
acestora are la baza tehnologia microprocesoarelor.
Bill Gates a cumparat sistemul dc operare DOS (Disk Operating System) si l‐a adaptat
cerintelor IBM creand MS‐DOS. Sistemul a castigat o pozijie dominanta pe piata datorita
deciziei lui Gates de a‐l directiona catre companiile producatoare de hardware, si nu catre
utilizatorii finali.
In 1981 au aparut primele calculatoare personale IBM, costand 2880 USD, incluzand
64 KB de memorie si un floppy disk. Piata creste rapid, aparand si alte modele care foloseau
acceasi arhitcetura, dat fiind ca IBM a decis sa o faca publica. Vasta majoritate a acestor
calculatoare rulau sub MS‐DOS.
Doug Engelbart a realizat interfata grafica pentru utilizatori ‐ GUI, care a fost apoi
incoporata in echipamentele construite de Xerox PARC. Steve Jobs, co‐inventatorul
calculatorului Apple, a transformat GUI intr‐un succes comercial remarcabil prin lansarea
Apple Macintosh in 1984 (dotal cu mouse) si directionarea acestuia catre utilizatorii cu
cunostinte sau aptitudini tehnice minimale.
Succesul lui Macintosh a inspiral Microsoft in elaborarea Windows, concepul initial ca o
interfata grafica peste MS‐DOS. In 1995 a aparut prima versiune autonoma de Windows,
urmand apoi Windows 98. Windows NT, o versiune complel noua de Windows, s‐a impus
treptat pe piata utilizatorilor corporativi, fiind orientat spre servere si oferind posibilitati
avansate de administrare. A fost urmat de Windows 2000 si Windows 2003 Server. Windows
98 a fost urmat de Windows Me, care a adus imbunatatiri majore in modul de pornire a
sistemului de operare (prin eliminarea completa a modului real de adresare al MS‐DOS‐ului,
folosit pana atunci pentru lansarea Windows‐urilor). In 2001 arhitectura NT a migrat catre
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utilizatorii individuali prin lansarea lui Windows XP. Prin Windows Vista, in prezent, se
doreste pastrarea acestor orientari simultane atat spre partea de server cat si spre partea de
utilizator.
In aceasta perioada sistemele UNIX si Linux incep sa castige teren. Este dezvoltata o
prima interfata grafica pentru ele X Windows, urmata de versiuni mai complexe. Datorita
expansiunii retelelor de calculatoare personale apar sisteme dc operare specializate (sisteme
de operare distribute si sisteme de operare de retea).

Sisteme Windows versus sisteme Linux?
In momentul de fata, pe majoritatea arhitecturilor PC, de o popularitate sporita se
bucura sistemele de operare Microsoft Windows si distributii Linux. Sistemele Apple
Macintosh au migrat de la o arhitectura PowerPC spre arhitectura Intel de relativ putin timp,
intrand astfel in competitie directa cu Windows si Linux. Intrucat primele doua sisteme sunt
concurente directe pe piata, apar intrebari firesti legate de asemanarile si deosebirile dintre
ele, care sunt punctele tari si punctele slabe ale fiecaruia si, in ultima instanta, care dintre ele
este cel mai bun. In realitate insa, a compara aceste doua clase de sisteme este un lucru
foarte dificil, date fiind diferentele fundamental de concept si realizare, iar mai mult, a trage
concluzia ca unui dintre sisteme este implicit mai bun sau mai slab decat celalalt este
imposibil.
Ambele sistemele ofera performante avansate, un mediu stabil de operare si au un
domeniu foarte bogat de aplicatii disponibile si concepute special pentru acestea. Dar pentru
ca filozofiile din spatele manierei in care sistemele au fost proiectate si au evoluat sunt
diferite, concluzia finala depinde in mare masura de scopul in care sistemul va fi folosit,
gradul de pregatire al utilizatorilor, configuratia hardware si multi alti factori subiectivi.
Diferenta dintre Windows si Linux este si una de ordin semantic. Microsoft Windows
desemneaza un produs bine delimitat, avand asociate niste specificatii, pe baza carora exista
un pret pe piata. Linux, in schimb, nu reprezinta un produs bine definit, termenul avand mai
multe intelesuri. Tehnic vorbind, Linux este de fapt numai numele kernel‐ului (nucleului)
sistemului de operare. Ca fapt divers, Linux este o marca inregistrata a lui Linus Torvalds,
initiatorului proiectului kernel‐ului de Linux, in prezent, este si coordonatorul proiectului.
Kernel‐ul nu depinde de restul sistemului, asa cum nici restul pachetelor care compun
sistemul nu depind in mod necesar de kernel, cu cateva exceptii notabile. Cu toate acestea,
majoritatea sistemelor au ajuns sa fie construite pe serie comuna de pachete, bazata pe
proiectul GNU. Intreg sistemul fiind pus laolalta in ceea ce se cheama o distribute: o colectie
de pachete, impreuna cu kemel‐ul Linux, de intretinerea si actualizarea careia se ocupa o
anumita organizatie sau comunitate. Astfel, printr‐un abuz de limbaj unanim acceptat, acesle
clase de sisteme de operare sunt denumite distributii Linux (sau GNU‐Linux), data fiind
legatura puternica cu kemel‐ul si pachetele de baza construite peste el.
Microsoft a lansat la inceput Windows ca pe o colectie de aplicatii MS‐DOS, rulate
intr‐un mediu grafic interactiv, care sa usureze munca utilizatorului de a lucra cu sistemul.
Interfata intuitiva si prietenoasa, suita bogata de aplicatii preinstalate, suportul tehnic
dedicat, toate acestea au promovat Windows‐ul ca fiind alegerea ideala pentru sistemul
desktop de uz personal sau pentru birou. Acest atu a fost pastrat si la editiile ulterioare de
Windows, unde s‐au facut progrese semnificative in directia performantelor; s‐a desprins de
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MS‐DOS, capatand un kernel modem, cu suport dc multitasking si mai multi utilizatori,
interfata grafica a devenit mai bogata si mai atragatoare si nu in ultimul rand necesitatea de
cunostinte tehnice din partea utilizatorilor s‐a diminuat de la editie la editie. Politicile de
marketing ale Microsoft sunt de a face acest sistem accesibil unui numar cat mai vast de
clienti, cu un efort minim de configurari ulterioare si o experienta de utilizare cat mai
placuta, indelungata si, eventual, suficienta pentru nevoile oricarui utilizator.
Primele sisteme avand la baza Linux, pe de alta parte, au fost realizate in mediul
academic. Dorind o alternative gratuita si libera pentru sistemele UNIX comerciale de la acea
vreme, o comunitate de entuzia§ti s‐a adunat in jurul lui Linus Torvalds pentru a ajuta la
imbunatatirea si extinderea kernel‐ului creat de acesta initial doar ca pe un proiect la
facilitate. Mai departe, o multitudine de proiecte software avand la baza acest kernel au fost
infiintate, cu numarul si importanta acestora crescand de la an la an. Spre deosebire de cazul
Windows‐ului, software‐ul pe Linux nu a fost scris neaparat avand in minte usurinta de
utilizare si accesibilitatea, desi aceasta este tendinta din prezent. Fiind vorba indeosebi de
mediul academic, majoritatea utilizatorilor aveau cunostinte avansate de IT si apreciau la un
sistem stabililatea, flexibilitatea si performanta, mai degraba decat o interfata simpla si
intuitiva. Datorita acestor puternice avantaje, Linux (ca majoritatea sistemelor UNIX,
dealtfel) a avut un succcs exploziv pe servere, si s‐a impus intr‐o masura mult mai mica pe
desktop, unde suprematia este inca detinuta de catre sistemele de operare de la Microsoft.
In momentul de fata, o buna parte din infrastructura Internet‐ului este tinuta pe
Linux.
Principala diferenta dintre Linux si multe alte sisteme de operare actuale, mai mult
sau mai putin raspanditc, este faptul ca atat componentele (aplicatiile) cat si kernel‐ul sau
sunt gratuite si, mai mult decat atat, open‐source, ceea ce inseamna ca o comunitate vasta
de utilizatori si ingineri software au acces la ele, pentru a utiliza sau a‐i aduce noi
imbunatatiri. Aceasta practica nu este noua, ci dateaza de la inceputurile Linux‐ului, chiar de
la varianta incipienta a acestuia, Minix, un sistem de operare ce a fost conccput de la bun
inceput pentru a fi gratuit si accesibil tuturor. Conceptul de licenta sub care functioneaza
Linux, alaturi de aplicatiile sale, a primit denumrea de "copyleft" care, contrar copyright‐ului,
ofera oricui dreptul de acces, distribute si modificare a unei creatii, atata timp cat pastreaza
aceleasi caracleristici ale "copyleft"‐lui. La polul opus, majoritatea sistemelor de operare ce
nu apartin familiei Linux si, cu preponderenja cele comerciale, se supun in continuare legii
copynght‐ului si impiedica interventia utilizatorilor asupra codului sursa (closed source).
Comunitatea Open Source este una foarte dinamica, iar in acest moment distributiile
de Linux beneficiaza din plin de acest lucru. Pana acum cativa ani, sistemele Linux necesitau
cunostinte avansate de operare, din motive legate de instrumente grafice de administrare
limitate sau lipsa driverelor din partea producatorilor de hardware. Mai mult, accesul limitat
la Internet priva utilitatorul de rand de accesul la documentatie (desi vasta, in mare parte
online), esentiala pentm incurajarea utilizatorilor de a experimenta cu un nou sistem de
operare, in contextul in care nu existau campanii de marketing ca in cazul produselor
comerciale.
Lucrurile au inceput totusi sa se schimbe intr‐un mod radical in momentul in care
Internet‐ul a devenit o resursa din ce in ce mai accesibila si o serie de companii au remarcat
potentialul pe care Linux il avea si si‐au oriental domeniul de activitate catre acesta.
Interesul crescut a incurajat comunitatile sa depuna un efort mai mare pentru a face
aplicatiile mai accesibile. Robustetea si performantele superioare au fost imbinate cu o
interfata bogata si o experienta vizuala comparabila (daca nu superioara ‐ vezi proiectele
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Compiz si Beryl) cu cea de pe Windows. Suportul din partea producatorilor de hardware a
crescut la randul sau, cu implicari foarte puternice din partea multor ca Novell, Canonical,
sau Dell. Astfcl, desktop‐ul Linux devine o optiune atragatoare, anii urmatori anuntandu‐se
extrem de promitatori pentru ascensiunca miscarii Open Source.
Exista reticente cu privire la incurajarea raspandirii programelor open‐source din
moment ce o astfel de libertate a tuturor utilizatorilor este dificil de controlat si poate creea
probleme dc interoperabilitate. Intr‐adevar, unificarea pe care o ofera sistemele de operare
comerciale, concepute global si, totodata, compact, impune si uniformizarea aplicatiilor
scrise pentru a rula pe ele, in timp ce varietatea deja mare si in continua crestere a
sistemelor open‐source conduce la stabilirea unei multitudini dc directii de dezvoltare intre
care se imparte software‐ul conccput pentru toate acestea. Pe de alta parte, comunitatea de
utilizatori ai programelor open‐source este in continua crestere, fenomen ce poate
reprezenta o amenintare catre monopolul indus de catre Microsoft, spre exemplu.
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Nivelul de abstractizare al hardware‐ului
Un nivel de abstractizare e un mod de a ascunde detaliile implementării unui set
particular de funcționalități. De exemplu, în sistemul de operarea Unix, majoritatea intrărilor
şi ieşirilor sunt considerare streamuri de octeți citiți dintr‐un dispozitiv sau scrişi intr‐unul.
Pentru a citi sau scrie într‐un dispozitiv, programul apelează o funcție care deschide
dispozitivul, ce poate fi un terminal sau un port de rețea sau un fişier în sistemul de fişiere.
Caracteristicele fizice sunt ascunse de sistemul de operare care prezintă o interfață abstractă
ce‐i permite programatorului să citească şi să scrie octeți dintr‐un/într‐un dispozitiv. Sistemul
de operare practic face transformarea necesară citirii sau scrierii stream‐ului de octeți în
dispozitiv.
Nivelul de abstractizare al hardware‐ului (HAL ‐ Hardware Abstraction Layer) e un
nivel de abstractizare, implementat în software, între hardware‐ul fizic al computerului şi
software‐ul care ruleaza. Are rolul de a ascunde diferențele de hardware de kernelul
sistemului de operare, astfel încat marea majoritate a codului kernelului nu trebuie să fie
modificată pentru a rula pe hardware diferit. Pentru un PC, HAL‐ul poate fi considerat
driverul plăcii de bază care permite instrucțiunilor din limbajele de programare de nivel înalt
sa comunice cu nivelul de jos, cu hardware‐ul.
Sistemele de operare bazate pe Windows NT au un HAL în kernel. Asta permite
portabilitatea kernel‐ului de NT pe o varietate de procesoare, sisteme diferite de
management a memoriei, şi pe o varietate de sisteme cu diferite arhitecturi de magistrale
I/O. De exemplu stațiile de lucru SGI bazate pe Intel x86 nu erau compatibile IBM‐PC dar
datorită HAL‐ului, Windows NT a putut rula pe ele.
BSD, Mac OSX, Linux, CP/M, MS‐DOS, Solaris şi alte câteva sisteme de operare
portabile au un HAL chiar dacă nu e evidențiat într‐un mod anume. Unele sistemele de
operare, ca Linux‐ul, au abilitatea de a insera un HAL în timp ce funcționează (Adeos de
exemplu).
Despre kernelul de NetBSD se ştie ca are un nivel de abstractizare clar, care îi permite
să fie foarte portabil. Din sistem fac parte uvm(9)/pmap(9), bus_space(9), bus_dma(9) şi alte
subsisteme.
Magistralele populare, care sunt folosit pe mai multe arhitecturi, sunt de asemenea
abstractizate (ISA, PCI, PCI‐Express) astfel că driverele pot fi foarte portabile, cu un minimim
de cod.
Un exemplu „extrem” se găseşte în arhitecturile System/38 şi AS/400. Majoritatea
compilatoarelor pentru aceste sisteme generează un cod maşina abstract. LIC (Licensed
Internal Code) translatează acest cod masina virtual în cod nativ pentru procesorul pe care
rulează şi execută codul nativ rezultat. Acest lucru a făcut ca aplicații şi sisteme de operare
compilate pe primele System/38 să poată rula fără modificări sau recompilări pe ultimele
sisteme AS/400, asta în ciuda faptului că hardware‐ul s‐a schimbat foarte mult.
Acest nivel de abstractizare e pe o treaptă chiar mai joasă decât API‐ul pentru că
interacționează direct cu hardware‐ul în loc de kernel, deci necesită mai putin timp de
procesoare. Limbajele de nivel înalt folosesc des HAL‐ul şi API‐ul pentru a comunica cu
componentele.
HAL‐ul este extrem de important pentru sistemele embedded pentru că le permite să
ruleze pe zeci de platforme diferite.
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NetBSD
NetBSD e un sistem de operare complet şi are o bine meritată reputație pentru
portabilitate. Parte din această reputație vine din drivere, care folosesc excelentul nivel de
abstractizare numit Modular Portability Layer. Acest nivel permite unui driver să poată fi
folosit cu uşurință pe toate arhitecturile, ascuzând detalii despre cum se comunică cu
hardware‐ul şi reducând foarte mult volumul de munca necesar portării pe o nouă
arhitectură. Exista o gluma cum că NetBSD‐ul e SO‐ul care poate rula chiar şi pe un prăjitor
de paine dar acum 3 ani echipa de dezvolare a demonstrat că se poate, prezentânt un
toaster comandat de NetBSD.
Chiar dacă are un număr impresionant de portări, numarul nu corespunde neapărat
cu portabilitatea. Degeaba un sistem e portat pe multe platforme, dacă asta a fost făcută cu
forță brută (ca Linux‐ul), adică cu mult cod rescris, deci costuri ridicate de putere de munca şi
hardware.
Când NetBSD e portat pe o nouă platformă, asta implica scriere de cod care stă la
baza nivelului de abstractizare şi scriere de drivere pentru hardware‐ul nou. În multe cazuri
driverul deja există dar de obicei mai există şi hardware specific platformei respective.
Astfel fără o infrastructura propice pentru scriere de cod portabil, NetBSD n‐ar mai fi
rulat pe 54 platforme hardware cu 17 arhitecturi de procesoare.

Arhitectura
Arhitectura NetBSD de dispozitice e un arbore cu copii (dispozitive si magistrale) care
descend din părinți (magistrale). Arborele familiei de dispozitive e definit în fişierele de
configurare din kernel denumite files.*, unde fiecare copil e specificat ca fiind ataşat la o
magistrală părinte specifică. Rădăcina arborelui e magistrala „root”, toate celelalte descend
din ea. În particular, pentru sistemele bazate pe ARM, magistrala „mainbus” e ataşată la root
in fisierul files.arm, si aceasta e magistrala la care se ataşează procesorul si magistralele de
sistem.
Instanțele actuale ale unei magistrale sau dispozitiv specifice sunt definite in fişierul
principal de configurare al platformei. Aici, instanțele magistralelor si dispozitivelor sunt
specificate cu numele de bază urmat de un digit (de exemplu mainbus0). Pot fi multiple
instanțe ale aceluiaşi dispozitiv, diferențiate de sufixul numeric. Adițional, specificatorul
instanței dispozitivului poate avea şi o lista de parametrii specifici instanței – de exemplu
adresa instanței, IRQ‐ul, etc.
Structura arborelui e construită de procesul de configurare al kernel‐ului, în care
utilitarul de configurare NetBSD citeşte fişierele de configurare ale platoformei si creează
fişiere care conțin relațiile dintre dispozitive. Strutura arborelui e folosită la inițializarea
kernel‐ului într‐un proces numit autoconfigurare care presupune inițializarea secvențială a
dispozitivelor într‐o parcurgere în adâncime a arborelui asfel:
• fiecare magistrală si dispozitiv defineşte două metode, match() şi attach(), şi le
înregistrează cu sistemul de autoconfigurare prin macro‐ul CFATTACH_DECL
• în timpul inițializării kernel‐ului, fiecare magistrala părinte mai întâi verifică copii
apelând funcția match() cu parametrii corespunzători copilului. Daca informația
corespunde copiului respectiv, funcția returneaza o valoare diferită de zero.
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•

atunci părintele apelează funcția attach() prin care instanța copil se inițializează. Daca
copilul e parinte la rândul lui (magistrală) şi acesta işi va verifica copiii.

Linux
Driverul e un nivel de abstractizare între software şi circuitele hardware, deci trebuie
să comunice cu ambele.

Porturile I/O şi memoria I/O
Fiecare dispozitiv periferic este controlat prin scrierea şi citirea registrelor lui. De
obicei un dipozitiv are câteva registre care sunt accesate la adrese consecutive, fie în spatiul
de adrese din memorie, fie in spatiul de adrese I/O.
La nivel hardware, nu există diferența conceptuală dintre regiunile din memorie şi
cele I/O: ambele sunt accesate prin semnalele electrice de pe magistralele de control şi
adrese (semnale de citire şi scriere) şi citind sau scriind în magistrala de date.
În timp ce unii producatori de procesoare implementează un singur spațiu de adrese
în chip, majoritatea implementează un spațiu de adrese separat de memorie pentru
dispozitivele periferice. Procesoarele din familia x86 au linii electrice de citire şi scriere
pentru porturile I/O şi instrucțiuni procesor speciale pentru accesarea porturilor.
Pentru că dispozitivele periferice sunt proiectate pentru a funcționa cu un singur tip
de magistrală şi cele mai populare sunt cele de pe calculatoarele personale, chiar şi
procesoarele care nu au spațiu de adrese separat pentru porturile I/O trebuie să emuleze
citirea şi scrierea porturile I/O când accesează dispozitivele periferice, de obicei printr‐un cip
extern sau circuite separate în procesor.
Din acelaşi motiv, Linux‐ul implementează conceptul de porturi I/O pe toate
platformele hardware pe care rulează, chiar şi pe acelea unde procesorul foloseşte un singur
spațiu de adrese.
Chiar dacă o magistrală periferică are un spațiu de adrese separat pentru porturile
I/O, nu toate dispozitivele işi mapează registrele la porturile I/O. În timp ce porturile I/O sunt
folosite de plăcile ISA, majoritatea dispozitivelor PCI işi mapează registrele în regiunea de
adrese din memorie. Această abordare e de preferat pentru că nu necesită instrucțiuni
speciale, procesoarele accesând memoria mult mai eficient.

Registrele I/O şi memoria convențională
În ciuda similarităților dintre registrele hardware şi memoria, programatorul care
accesează registrele I/O trebuie să aibă grijă să evite optimizarile procesorului, care pot
modifica comportamentul aşteptat.
Principala diferență dintre registrele I/O şi RAM e că operațiile I/O au şi efecte
secundare, în timp ce operațiile cu memoria nu au, singurul efect al unei scrieri în memorie e
stocarea valorii într‐o locație. Pentru că viteza de acces a memoriei e critică pentru
performanță, valorile se stochează în memoria cache şi instrucțiunile de citire/scriere sunt
reordonate (de multe ori, o secvență de instrucțiuni se execută mai rapid dacă instrucțiunile
sunt în ordine diferită).
Aceste optimizări sunt transparente când sunt aplicate memoriei convenționale, dar
pot fi fatale dacă se corectează operațiile I/O. Procesorul nu poate anticipa situația în care
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alt proces (care poate rula pe alt procesor) depinde de ordinea în care e accesată memoria şi
va încerca să reordoneze operațiile, rezultatul fiind apariția unor erori ciudate. De aceea, un
driver trebuie să se asigure că nu se face nici un cache şi nu există reordonări când se
accesează registrele.
Problema cu memoria tampon se rezolvă dacă hardware‐ul e deja configurat să
dezactiveze orice cache când se accesează regiuni I/O (fie că sunt din memorie sau porturi).
Solutia la reordonare e să se plaseze o barieră de memorie între operațiile care trebuie să fie
vizibile hardware‐ului. Linux‐ul furnizează câteva macro‐uri pentru a acoperi toate
posibilitățile:
•

#include <linux/kernel.h>
void barrier(void)

Această funcție spune compilatorului să insereze o barieră de memorie dar nu
are nici un efect asupra hardware‐ului deci previne compilatorul să facă optimizări
dar hardware‐ul nu e oprit în acest caz.
•

#include <asm/system.h>
void rmb(void);
void read_barrier_depends(void);
void wmb(void);
void mb(void);

Aceste funcții inserează bariere hardware între instrucțiunile compilate.
Instațierea lor depinde de hardware‐ul folosit. rmp (read memory barrier)
garantează că orice citire apărută înainte de barieră e terminată înainte de
următoarea citire. wmb face acelaşi lucru pentru scriere iar mb şi pentru citire şi
scriere.
•

void
void
void
void

smp_rmb(void);
smp_read_barrier_depends(void);
smp_wmb(void);
smp_mb(void);

Aceste macrouri inserează bariere hardware atunci când kernel‐ul e compilat
pentru sistemele multiprocesor, alfel se comportă ca o barieră simplă.

Porturile I/O
Porturile I/O sunt mijloacele prin care driverele comunică cu multe dispozitive, cel
puțin o parte din timp.
Kernelul oferă o interfață care permite driverului să ceară porturile de care are
nevoie. Funcția principală e request_region:
#include <linux/ioport.h>
struct resource *request_region(unsigned long first, unsigned
long n, const char *name);

Această funcție spune kernel‐ului să aloce n porturi, începând de la first. Parametrul
name e numele dispozitivului şi valoarea returnată e nulă dacă nu se alocă cu succes.
Toate porturile alocate apar în /proc/ioports.
Când porturile nu mai sunt utilizare, ele trebuie returnate sistemului cu:
void release_region(unsigned long start, unsigned long n);

Mai există şi o funcție care permite driverului să vadă dacă un anumit set de porturi e
disponibil:
int check_region(unsigned long first, unsigned long n);
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Operații cu string‐uri
Unele procesoare au implementate instrucțiuni speciale pentru a transfera rapid
secvențe de diverse tipuri de date (byte, word, long) către şi dintr‐un port. Acestea sunt
denumite instrucțiuni string şi sunt definite de următoarele macro‐uri:
void insb(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
void outsb(unsigned port, void *addr, unsigned long count);

-

citeşte sau scrie count octeți începând de la adresa addr. Datele sunt
citite/scrise dintr‐un/către un singur port.

void insw(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
void outsw(unsigned port, void *addr, unsigned long count);

-

citeşte sau scrie date de 16 biți

void insl(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
void outsl(unsigned port, void *addr, unsigned long count);

-

citeşte sau scrie date de 32 biți

Întârzierea operațiilor I/O
Unele platforme (în mod special i386) pot avea probleme când procesorul încearcă să
transfere date prea rapid către şi dinspre magistrală. Problema se pune mai ales când
procesorul e overclock‐at. Soluția e inserarea de mici întârzieri după fiecare instrucțiune I/O
dacă urmează tot o instrucțiune I/O. Pe platforma x86 această pauză se poate obține dacă se
execută intrucțiunea out b pe portul 0x80.

Dependența de platformă
Instrucțiunile I/O sunt, prin natura lor, foarte dependente de procesor. Pentru că ele
depind de cum procesorul mută datele este foarte greu să se ascundă diferențele dintre
platforme, asa că mult din codul porturilor I/O e dependent de platformă.
De exemplu un port poate fi unsigned short pe x86 (unde procesorul suportă un
spațiu de 64KB pentru I/O) dar este unsigned long pe alte platforme, unde porturile sunt
doar locații speciale în acelaşi spațiu de adrese ca şi memoria.
Alte dependințe sunt imposibil de evitat datorită diferențelor de bază dintre
platforme.
• IA‐32 (x86) şi x86_64:
arhitectura suportă toate funcțiile, porturile sunt de tip unsigned short
• IA‐64 (Itanium):
toate funcțiile sunt suportate şi porturile sunt de tip unsigned long
• Alpha:
toate funcțiile sunt suportate şi porturile sunt de tip unsigned long mapate în
memorie
• ARM:
toate funcțiile sunt suportate şi porturile sunt de tip unsigned int mapate în memorie
• Cris:
arhitectura nu suportă abstractizarea porturilor I/O nici măcar în mod emulat
• M68k:
porturile sunt mapate în memorie şi sunt de tipul unsigned char *
• MIPS:
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toate funcțiile sunt suportate şi porturile sunt de tip unsigned long mapate în
memorie
• PowerPC/PowerPC64:
toate funcțiile sunt suportate şi porturile sunt de tip unsigned char * pe sistemele de
32 biți şi unsigned long pe sistemele pe 64 biți
• Super‐H:
arhitectura suportă toate funcțiile, porturile sunt de tip unsigned int
• SPARC:
toate porturile sunt de tip unsigned long, mapate in memorie

Memoria I/O
În ciuda popularității porturilor în lumea x86, principalul mecanism de comunicare cu
dispozitivele e prin registrele mapate în memorie şi memoria dispozitivelor, ambele fiind
memorii I/O. Memoria I/O e o regiune din RAM pe care dispozitivul o pune la dispoziție
procesorului prin intermediul magistralei. Această memorie poate fi folosită în mai multe
scopuri, de exemplu să conțină date video sau pachete ethernet dar şi registre care să se
comporte ca şi porturile I/O.
Modalitățile de accesare a memoriei I/O depind de platformă, dar principiile sunt
aceleaşi. În funcție de platformă şi de magistrala folosită, memoria I/O poate sau nu să fie
accesată prin tabela de paginare. Când se accesează prin tabelă, kernel‐ul mai întâi trebuie
să se asigure că adresele fizice sunt vizibile din driver, acest lucru fiind făcut apelând ioremap
înaintea operațiile I/O. Dacă nu se folosesc tabele atunci locațiile din memoria I/O arată la fel
ca porturile I/O şi se poate scrie/citi folosind funcțiile potrivite.

Alocarea şi maparea
Regiunile de memoria I/O trebuie alocate înainte de a fi folosite. Interfața pentru
alocarea regiunilor de memorie este (definită în <linux/ioport.h>):
struct resource *request_mem_region(unsigned long start, unsigned
long len, char *name);

Această funcție alocă o regiune de memorie de len bytes începând de la start. Dacă
totul merge bine, un pointer nenul e returnat; altfel, dacă nu se poate aloca se returnează
NULL.
Toate alocările sunt listate in /proc/iomem.
Pentru a se elibera regiunile de memorie când nu mai sunt necesare, se foloseşte
funcția:
void release_mem_region(unsigned long start, unsigned long len);

Alocarea memoriei nu e singurul pas care trebuie făcut. Mai trebuie să se asigure şi
accesibilitatea memoriei I/O de către kernel. Asta se face prin functia ioremap.
Pe mai multe platforme se poate folosi valoarea returnată de ioremap ca pointer, dar
asta nu se poate porta pe toate platformele aşa că metoda corectă de a accesa memoria I/O
e printr‐un set de funcții (definite in <asm/io.h>):
#include <asm/io.h>
void *ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size);
void *ioremap_nocache(unsigned long phys_addr, unsigned long size);
void iounmap(void * addr);
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Accesarea memoriei I/O
Pe multe platforme memoria se poate accesa uşor folosind pointerul returnat de
ioremap, dar cum acest lucru nu e posibil pe toate platformele, metoda corectă de a accesa
memoria e printr‐un set de funcții (definite în <asm/io.h>).
Pentru a citi din memoria I/O se foloseşte una din funcțiile:
unsigned int ioread8(void *addr);
unsigned int ioread16(void *addr);
unsigned int ioread32(void *addr);

Pentru a scrie există un set similar:
void iowrite8(u8 value, void *addr);
void iowrite16(u16 value, void *addr);
void iowrite32(u32 value, void *addr);

Dacă se doreşte scriere sau citirea succesivă se pot folosi versiunile repetitive ale
funcțiilor:
void
void
void
void
void
void

ioread8_rep(void *addr, void *buf, unsigned long count);
ioread16_rep(void *addr, void *buf, unsigned long count);
ioread32_rep(void *addr, void *buf, unsigned long count);
iowrite8_rep(void *addr, const void *buf, unsigned long count);
iowrite16_rep(void *addr, const void *buf, unsigned long count);
iowrite32_rep(void *addr, const void *buf, unsigned long count);

Porturi ca memorie I/O
Kernel‐ul 2.6 pune la dispoziția programatorilor o funcție numită ioport_map:
void *ioport_map(unsigned long port, unsigned int count);

Această funcție remapează un număr de count porturi şi le face să apară ca memorie
I/O. Astfel driverele pot folosi funcții ca ioread8 ca şi când nu s‐ar folosi porturi I/O, acest
lucru uşurând viața programatorilor.
După folosire maparea trebuie desfăcută cu:
void ioport_unmap(void *addr);

Totuşi porturile trebuie alocate cu request_region înainte de a putea fi mapate în
acest mod.

Tratarea întreruperilor
Deşi câteva dispozitive pot fi controlate folosit numai porturile I/O, majoritatea sunt
ceva mai complicate de atât. Pentru că multe dispozitive funcționează cu tehnologii mult
inferioare ca viteză față de procesor şi acesta trebuie să aştepte, s‐au introdus întreruperile
prin care dispozitivele anunță procesorul că ceva s‐a întamplat.
O întrerupere e un semnal pe care hardware‐ul îl poate trimite când vrea să atragă
atenția procesorului. Linux‐ul tratează întreruperile într‐un mod asemănător cu acela cu care
tratează semnalele. Un driver trebuie doar să înregistreze un agent, care se va ocupa de
întrerupere când va apărea.
Se va folosi ca exemplu portul paralel care, deşi e o interfață simplă, poate să
genereze întreruperi. Aceasta caracteristică e folosită de imprimantă pentru a notifica
driverul că e gata să accepte urmatorul caracter.
Ca majoritatea dispozitivelor, portul paralel nu poate genera întreruperi inainte de a i
se comanda. Pentru a activa o întrerupere trebuie setat bitul 4 de pe portul 2.
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Din moment ce s‐au activat întreruperile, interfața paralelă generează o intrerupere
oricând semnalul electric de pe pinul 10 (bitul ACK) se schimbă de la 0 la 5V. Cea mai simplă
cale de a forța interfața să genereze o întrerupere e să se conecteze pinii 9 şi 10 de pe
conectorul paralel, pinul 9 reprezentând cel mai semnificativ bit.

Activarea unui agent
Generarea unei întreruperi nu are nici un efect dacă nu există un agent (handler) care
să se ocupe de ea. Astfel, dacă kernelul nu a fost instruit să aştepte o întrerupere, pur şi
simplu o ignoră.
Numărul de linii de întreruperi e limitat (15‐16) aşa că kernelul păstrează un registru
cu liniile de întreruperi, similar cu registrul de porturi I/O. Un modul e aşteptat să ceară un
canal de întrerupere (IRQ) înainte de a‐l folosi şi să‐l elibereze când nu mai are nevoie de el.
Următoarea funcție (declarată în <linux/interrupt.h>) reprezintă interfața de înregistrare a
unei întreruperi:
int request_irq(unsigned int irq,
irqreturn_t (*handler)(int, void *, struct pt_regs *),
unsigned long flags,
const char *dev_name,
void *dev_id);

Agentul poate fi aşezat fie la inițializarea driverului fie atunci când se deschide prima
oara dispozitivul, ultima variantă fiind de preferat pentru că economiseşte întreruperile care
sunt în număr limitat. Astfel dacă modulul ar cere canalul de înterupere (IRQ) la inițializare,
nu mai permite si altor drivere să‐l folosească chiar dacă dispozitivul nu e folosit. Deci locul
potrivit de apelare al functiei request_irq e atunci cand dispozitivul e deschis pentru prima
oară, înainte ca hardware‐ului sa i se comande să genereze o întrerupere.
Funcția free_irq eliberează IRQ‐ul şi se plasează după ultima închidere a
dispozitivului, după ce hardware‐ul e instruit să nu mai genereze alte întreruperi:
void free_irq(unsigned int irq, void *dev_id);

Locking
Deoarece rutinele de tratare a întreruperilor se execută în context întrerupere,
acțiunile care se pot efectua sunt limitate: nu se poate accesa memoria din user‐space, nu se
pot apela funcții blocante, nu se pot folosi spinlock‐uri pentru sincronizare deoarece acest
lucru ar duce la deadlock în cazul în care spinlock‐ul este deja obținut.
Totuşi, există cazuri în care device driverele trebuie să se sincronizeze cu întreruperile. În
aceste situații este necesară dezactivarea întreruperii cu care dorim să ne sincronizămŞ
void disable_irq(unsigned int irq);
void disable_irq_nosync(unsigned int irq);
void enable_irq(unsigned int irq);

Dezactivarea are loc la nivelul tuturor procesoarelor din sistem şi apelurile pot să fie
imbricate: dacă se apelează de două ori disable_irq vor fi necesare tot atâtea apeluri
enable_irq pentru activarea ei. Diferența dintre disable_irq şi disable_irq_nosync e că prima
din ele va aştepta terminarea handler‐elor aflate în execuție. Din această cauză
disable_irq_nosync este în general mai rapidă.
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Interfața /proc
Oricând o întrerupere ajunge la procesor, un contor se incrementează, furnizând
astfel o cale de a vedea dacă dispozitivul funcționează cum trebuie. Întreruperile sunt afişate
în /proc/interrupts. Aşa arată /proc/interrupts pe un sistem dual‐processor Pentium II:
0:
2:
8:
10:
11:
12:
NMI:
LOC:
ERR:
MIS:

CPU0
4848108
0
3
4335
8903
49
0
4848187
0
0

CPU1
34
0
1
1
0
1
0
4848186

IO-APIC-edge
XT-PIC
IO-APIC-edge
IO-APIC-level
IO-APIC-level
IO-APIC-edge

timer
cascade
rtc
aic7xxx
uhci_hcd
i8042

Prima coloană reprezintă numarul IRQ. Se vede că sunt afişate numai IRQ‐urile care
sunt folosite. De exemplu primul port serial (care foloseşte întreruperea numarul 4) nu e
afişat, indicând că dispozitivul conectat la portul serial (modem, etc) nu e folosit. Chiar dacă
modemul ar fi fost folosit înainte, nu apare în fişier pentru că a eliberat canalul IRQ. Ultimele
două coloane oferă informații despre numele dispozitivelor.
Alt fişier util e /proc/stat care conține statistici despre activitatea sistemului, arătând
inclusiv numărul de întreruperi primite de când a pornit sistemul.
Numărul de întreruperi disponibile diferă de la hardware‐ul folosit. Asfel de la maxim
15 pe SPARC se ajunge până la 256 pe IA‐64 şi alte câteva sisteme. Pe x86 se pot folosi 224
de întreruperi (pe controllerele mai vechi acest număr era limitat la 16).

Funcționarea pe x86
Cel mai de jos nivel al tratării întreruperii se găseşte în fişierul entry.S, scris în limbaj
de asamblare, care se ocupă de nivelul maşină. Codul pune numărul întreruperii în stivă şi
sare la un segment care apelează do_IRQ, definit în irq.c.
Primul lucru pe care‐l face do_IRQ e să accepte întreruperea pentru ca controllerul să
se ocupe de alte sarcini. Apoi blocheaza numărul, pentru a preveni alt procesor să se ocupe
de întrerupere, resetează câțiva biți de status (inclusiv IRQ_WAITING) şi apoi caută agentul
care se ocupă de acest IRQ. Dacă nu există agent nu face nimic, blocajul e ridicat şi se iese
din do_IRQ.
De obicei există totuşi cel putin un agent pentru IRQ şi se apelează funcția
handle_IRQ_event care invocă agentul.
Verificarea disponibilității IRQ‐ului se face prin setarea bitului IRQ_WAITING pentru
fiecare IRQ care nu are un agent. Când se execută întreruperea, do_IRQ resetează bitul şi
apoi iese din funcție pentru că nu există handler.

Partajarea întreruperilor
Hardware‐ul modern a fost conceput să permită partajarea întreruperilor (cerută de
bus‐ul PCI). Aşa că şi kernelul de linux suportă partajarea întreruperilor pe toate magistralele
(chiar şi pe ISA).
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Întreruperile partajate sunt instalate prin request_irq, ca şi cele non‐partajate dar
bitul SA_SHIRQ trebuie să fie specificat în argument când se cere întreruperea şi argumentul
dev_id trebuie să fie unic.
Când o întrerupere partajată e cerută, request_id se apelează cu succes dacă linia
întreruperii e liberă şi rutinele asociate acelei linii au specificat că IRQ‐ul e partajabil.
Când două sau mai multe drivere împart o linie de întrerupere, şi hardware‐ul
întrerupe procesorul la acea linie, kernel‐ul apelează fiecare rutină înregistrată pentru acea
întrerupere.

Windows
Windows‐ul a fost proiectat să ruleze pe o varietate de arhitecturi, inclusiv CISC
bazate pe Intel sau RISC. Varianta inițială a lui Windows NT suporta şi x86 şi MIPS. Apoi a fost
adăugat suportul pentru DEC Alpha AXP (deşi era procesor pe 64biți, NT‐ul rula în 32).
Suportul pentru Motorola PowerPC a fost adauga în NT 3.51. Pentru ca toate aceste
arhitecturi nu se mai foloseau, Windows 2000 suporta numai x86. Windows XP şi 2003
adauga suport pentru incă 3 arhitecturi – Intel IA‐64, AMD x86‐64 si Intel EM64T.
Windows‐ul este structurat pe nivele, cele de la bază fiind specifice arhitecturii sau
platformei şi sunt izolate în câteva module separate pentru a ascunde nivelelor superioare
diferențele între arhitecturi sau între platforme. Cele două componente cheie care oferă
portabilitatea sunt kernel‐ul (conținut in Ntoskrnl.exe) şi nivelul de abstractizare al
hardware‐ului (conținut în Hal.dll). Funcții specifice arhitecturii sunt implementate în kernel,
şi funcții care pot diferi în sisteme cu aceeaşi arhitectură (de exemplu plăci de bază diferite)
sunt implementate in HAL.
Marea majoritate a Windows‐ului e scrisă în C cu câteva porțiuni în C++. Limbajul de
asamblare e folosit la acele părți din sistemul de operare care trebuie să comunice direct cu
hardware‐ul sau care sunt foarte sensibile la performanță.
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HAL‐ul e un modul de kernel care oferă o interfață de nivel scăzut spre platforma
hardware pe care rulează Windows‐ul. Ascunde detaliile dependente de hardware, cum ar fi
interfețele I/O, controlul întreruperilor şi mecanismul de comunicare multiprocesor. Deci în
loc sa acceseze direct hardware‐ul, componentele interne ale Windows‐ului dar şi drivere
normale işi mențin portabilitatea apelând rutine HAL când au nevoie de informație
dependentă de platformă. În esență, HAL‐ul e driverul pentru toate dispozitivele de pe placa
de bază care nu sunt controlate direct de alte drivere.
Urmatoarele HAL‐uri sunt disponibile, dar numai unul e ales la instalare şi copiat pe
disc cu numele Hal.dll, deci e posibil ca un Windows instalat pe un procesor sa nu buteze pe
altul.
HAL File Name
Hal.dll
Halacpi.dll
Halapic.dll
Halaacpi.dll
Halmps.dll
Halmacpi.dll
Halborg.dll
Halsp.dll

Systems Supported
Standard PCs
PC‐urile cu Advanced Configuration and Power
Interface (ACPI)
PC‐urile cu Advanced Programmable Interrupt
Controller (APIC)
PC‐urile cu APIC şi ACPI
PC‐urile multiprocesor
PC‐urile ACPI multiprocesor
Silicon Graphics Workstation (numai pe Windows
2000)
Compaq SystemPro (numai pe Windows XP)

Operații de scriere şi citire a porturilor I/O
Întrucât porturile fizice sunt diferențiate după numărul de biți (8, 16 sau 32 de biți),
există diferite funcții de acces a porturilor în funcție de dimensiunea lor:
•
•
•
•
•
•

UCHAR READ_PORT_UCHAR(PUCHAR Port), citeşte porturi de dimensiune un octet
(8 biți)
VOID WRITE_PORT_UCHAR(PUCHAR Port, UCHAR Value), scrie porturi de
dimensiune un octet (8 biți)
USHORT READ_PORT_USHORT(PUSHORT Port), citeşte porturi de dimensiune doi
octeți (16 biți)
VOID WRITE_PORT_USHORT(PUSHORT Port, USHORT Value), scrie porturi de
dimensiune doi octeți (16 biți)
ULONG READ_PORT_ULONG(PULONG Port), citeşte porturi de dimensiune patru
octeți (32 biți)
VOID WRITE_PORT_ULONG(PULONG Port, ULONG Value), scrie porturi de
dimensiune patru octeți (32 biți)
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Spre exemplu, următoarea secvență scrie un octet pe portul paralel şi apoi îl citeşte:
#include <ntddk.h>
#define MY_BASEPORT 0x378
UCHAR value = 0xFF;
WRITE_PORT_UCHAR ((PUCHAR) MY_BASEPORT, value);
value = READ_PORT_UCHAR ((PUCHAR) MY_BASEPORT);

Întreruperi în Windows
La fel ca şi în Linux, device driverele trebuie să facă o cerere de obținere a întreruperii
înainte de folosire. Dacă cererea este acceptată, întreruperea va avea asociată o rutină de
tratare. Atunci când device driverul nu mai foloseşte întreruperea, aceasta trebuie eliberată.
Pentru obținerea întreruperii se foloseşte funcția IoConnectInterrupt:
NTSTATUS
IoConnectInterrupt(
OUT PKINTERRUPT *InterruptObject,
IN PKSERVICE_ROUTINE ServiceRoutine,
IN PVOID ServiceContext,
IN PKSPIN_LOCK SpinLock OPTIONAL,
IN ULONG Vector,
IN KIRQL Irql,
IN KIRQL SynchronizeIrql,
IN KINTERRUPT_MODE
InterruptMode,
IN BOOLEAN ShareVector,
IN KAFFINITY ProcessorEnableMask,
IN BOOLEAN FloatingSave
);
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Interpretoarele de comenzi din Linux
Structura sistemului Unix
Sistemul de operare Unix, implicit si Linux, contine un nucleu (partea rezidenta) si un
mare numar de programe utilitare accesibile prin intermediul interpretorului de comenzi.
Interfata tuturor acestor utilitare si a programelor utilizator cu nucleul se realizeaza prin
intermediul unui ansamblu de functii sistem. Utilizatorul are trei niveluri de acces la sistem:
•
prin intermediul utilitarelor (nivel extranucleu);
•
prin functii de biblioteca standard a limbajului C (nivelul intermediar);
•
prin directive sistem (nivel scazut);

Nucleul(kernel) este intermediarul intre interfata furnizata de apelurile sistem si
echipamentele fizice. Nucleul realizeaza:
•
gestiunea fisierelor;
•
gestionarea memoriei;
•
planificarea proceselor pentru executie.

Apelurile sistem definesc interfata programator. Apelurile sistem sunt de trei
categorii:
•
pentru manipularea fisierelor (perifericelor);
•
pentru controlul executiei proceselor;
•
pentru manipularea informatiei.

Shell‐ul este un program care confera utilizatorului o interfata (pe baza de text –
linii de comanda) cu sistemul de operare(la nivelul nucleului). Are rolul de a citi si interpreta
comenzile primite de la utilizator si efectueaza operatii cu fisiere si procese conform acestor
comenzi. In acelasi timp controleaza modul si momentul in care sunt executate
instructiunile.

Fig.1.Rolul interpretorului de comenzi
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Primul interpretor de comenzi pentru Unix a fost “sh” , scris in jurul anului 1975 de
Steve Bourne si a fost numit ‘ Bourne shell ‘ (intepretorul Bourne). In urmatorii ani
programul a fost preluat de Bell Labs si de Universitaea Berkely din California unde a fost
modificat astfel incat sa semene tot mai mult cu un limbaj de programare asemanator C‐ului.
In consecinta, a fost denumit C shell. Aceasta varianta era restrictionata de catre AT&T la
acel moment, obtinerea ei nefiind gratuita. In aceste conditii membrii FSF(Free Software
Foundation) aveau nevoie de un interpretor Unix gratuit in cadrul colectiei de programme
gratuite pentru Unix (GNU – ‘GNU is not Unix’ insemnand ‘GNU nu este Unix’) astfel ca au
preluat shell‐ul initial si l‐au modificat in Bourne Again shell, sub prescurtarea bash – cea mai
cunoscuta versiune de interpretor de comenzi.
Pe langa acest interpretor au aparut si alte shell‐uri Unix avand astfel :
§ sh
‐‐ shell‐ul UNIX standard (Bourne shell).
§ bash
‐‐ versiunea GNU a shell‐ului standard.
§ csh
‐‐ C‐shell .
§ jsh
‐‐ Job shell (extensie a shell‐ului standard)
§ ksh
‐‐ shell‐ul Korn .
§ tcsh
‐‐ versiunea imbunatatita a C‐shell , numite Turbo C‐shell .
Pentru sistemul de operare Linux, interpretorul de comenzi implicit este bash.
Exista mai multe versiuni de bash disponibile, in prezent cea mai utilizata fiind
versiunea 2.0. Ca si alte programe GNU, el este portabil si se gaseste in aproape toate
versiunile de Unix, dar si pe alte platforme.
Un avantaj al interpretorului bash este faptul ca imbina o serie de optiuni
imbunatatite specifice limbajelor de programare(csh) cu solutii eficiente pentru comunicarea
interactiva utilizator‐nucleu. In acelasi timp include editoare de text usor de utilizat, istorie
nelimitata a comenzilor utilizate in sesiune, evaluari matematice cu numere intregi in orice
baza 2–64, poate rula majoritatea script‐urilor fara modificari de sintaxa.

Interfata cu utilizatorul
Shell‐ul este apelat de cele mai multe ori interactiv, in sensul
dialogului cu utilizatorul, interpretand si executand comenzile introduse de acesta.
Utilizarea interactiva a interpretorului de comenzi (de la
invocare si pana la sfarsitul activitatii) constituie o sesiune de lucru.
Pornirea interpretorului de comenzi se poate face in mai multe feluri:
- in mod automat, la conectarea in sistem ;
- de la consola calculatorului ;
- de la distanta, prin ssh sau telnet, dupa autentificarea user‐ului. Pentru fiecare
utilizator este specificat un asemenea interpretor de
comenzi implicit, administratorul sistemului putand stabili totusi
interdictii privind folosirea vreunuia dintre ele.
- in cadrul altui program care necesita rularea interpretorului de comenzi
pentru a executa diferite comenzi la cererea utilizatoului, cum este
cazul ferestrelor‐terminal atunci cand se foloseste X Window.
In termenii utilizati de Unix, fiecare program in executie este un proces.
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Dialogul cu un sistem Unix are loc, de obicei, prin intermediul unui terminal. Dupa
initializarea sesiunii de lucru a unui utilizator (introducerea numelui de login si, eventual, a
parolei) se lanseaza interpretorul de comenzi(shell). In cazul Unix‐ lui, interpretorul de
comenzi este un program obisnuit, cu nimic mai privilegiat ca altele. Utilizatorul are
posibilitatea sa aleaga el ce program sa fie lansat la inceputul sesiunii.
Dupa ce procesul login a aflat numele utilizatorului si a verificat corectitudinea
parolei, el schimba catalogul curent cu directorul respectivului utilizator (indicat in fisierul
/etc/passwd) si lanseaza in executie programul al carui nume figureaza in ultimul camp al
aceleiasi intrari in /etc/passwd . Acest program este, de obicei, un interpretor de comenzi.
Lansarea sa in executie are loc fara crearea unui proces nou, procesul login fiind
practic inlocuit cu noul program. Interpretorul de comenzi lucreaza asemanator
interpretoarelor de comenzi din sistemele de operare cunoscute deja: afiseaza un prompt,
preia comanda si argumentele si, daca acea comanda este comanda interna o executa; in caz
contrar numele comenzii este folosit pentru identificarea unui fisier executabil care este
incarcat si executat. Dupa terminarea executiei comenzii reapare promptul ce invita
utilizatorul sa introduca o noua comanda.
Spre deosebire de alte sisteme de operare, unde interpretorul de comenzi este un
program privilegiat (ex. command.com pentru Windows), in Unix shell‐ul este considerat ca
fiind un program obisnuit, neavind prioritate mai mare decat alte procese.
In cadrul interpretorului de comenzile , instructiunile contin de obicei trei segmente :
- numele comenzii ;
- optiunile comenzii ;
- fisierele de intrare sau iesire.
$ comanda {argument1} {argument2}...{argumentn} nume fisier
Desigur, nu toate cele trei segmente sunt obligatorii, ci in functie de scopul comenzii
optiunile sau numele fisierelor pot sa lipseasca, numele comenzii fiind minimul necesar
pentru a putea fi interpretata.
Comanda reprezinta o comanda interna (executata direct de shell) sau numele unui
program executabil, cautat in urmatoarea secventa:
•
in directorul curent;
•
in directorul /bin;
•
in directorul /usr/bin;
•
mesaj de eroare daca nu este gasit in locurile specificate mai sus
Celelalte campuri ale comenzii definesc parametrii comenzii si se numesc argumente.
Ele sunt separate prin blank‐uri. Se pot introduce mai multe comenzi pe aceeasi linie daca le
saparam prin ";" . Multe dintre argumentele unei comenzi sunt nume de fisiere, de aceea au
fost introduse niste metacaractere (caracterele jocker) pentru a ne putea referi la o multime
de fisiere.
Metacaracterele sunt urmatoarele:
•
* ‐orice sir de caracter (inclusiv sirul vid);
•
? ‐orice caracter;
•
[...]‐o multime de caractere;
•
‐ ‐secventa lexicografica de caractere;
Exista 2 categorii de comenzi care pot fi apelate prin intermediul interpretorului:
- comenzi interne(builtin, acre se gasesc implementate in cadrul shell‐ului);
ca exemple de comenzi interne putem lua cd ;echo sau kill ;
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-

lista tuturor comenzilor interne poate fi vizualizata prin intermediul
comenzii help ;
comenzi externe(acestea se gasesc separate, fiecare in fisiere executabile;
de exemplu passwd, ls sau mail).Comenzile externe pot fi fisiere executabile(
programe binare rezultate in urma procesului
de compilare) sau script‐uri(fisiere de comenzi,interpretate de un
processor de comenzi, cum ar fi bash sau perl .

Pentru a evidentia modul in care shell‐ul asigura interfata cu sistemul de operare si
prelucrarea comenzii primite, vom alege o comanda si vom comenta modul de lucru al
interpretorului de comenzi.
Alegem spre exemplul comanda $date ‐‐ folosita pentru a afla ora si data curente,
declanseaza urmatoarea secventa de actiuni:
- interpretorul de comenzi citeste comanda si o analizeaza;
- interpretorul de comenzi lanseaza procesul date, intrand totodata in
asteptarea terminarii acestuia(se spune ca el adoarme pe durata
executiei comenzii);
- procesul date afiseaza informatia referitoare la data curenta;
- la terminarea procesului date, interpretorul de comenzi se trezeste,
preia controlul si afiseaza din nou prompter‐ul, asteptand o noua comanda.
Este usor de inteles, ca la un moment dat, mai multe procese pot fi incepute
si neterminate; spunem ca ele sunt active. De exemplu,
la executia comenzii date, sunt active interpretorul de comenzi si procesul date insusi.
Daca cele doua procese sunt active, nu inseamna ca ele se excuta simultan, ci
doar ca executia ambelor a inceput si nu s‐a terminat.
In exemplul precedent, in timp ce se executa procesul date, interpretorul de comenzi
asteapta terminarea lui.
Pentru executia unui interpretor de comenzi din mediul graphic XWindow se poate re
curge la un program precum konsole, gnome ‐
terminal sau xterm, in functie de managerul de ferestre folosit.
Parasirea shell‐ului interactiv(sesiunii curente de lucru) se realizeaza prin intermediul
comenzii exit sau actionand combinatia CTRL+a muta cursorul la inceputul liniei, iar CTRL+e ,
la sfarsitul ei.De asemenea, shell‐ul ofera facilitatea numita tab completion, care da
posibilitatea introducerii partiale a numelui unui fisier, la apasarea tastei Tab interpretorul
completand cea mai buna potrivire cu textul ‐ prefix introdus.
O observatie foarte importanta este aceea ca shell‐ul nu scrie niciodata vreun fel de
rezultat pe ecran(exceptand mesajele de eroare). Shell‐ul doar citeste un nume de comanda
pe care o executa ca pe un proces separat, si acest proces este cel care va tipari rezultatele
pe care le vede utilizatorul .
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Redirectarea fisierelor
Dupa initializarea sesiunii de lucru, shell‐ul deschide trei fisiere standarad (0,1,2)
pentru intrare, iesire si afisarea erorii.Ele sunt atribuite implicit tastaturii si, respectiv,
ecranului.
In momentul in care interpretorul lanseaza programul asociat unei comenzi, acesta
mosteneste si fisierele deschise, deci si pe cele standard. Programele devin astfel
independente de dispozitivele fizice asociate de shell fisierelor standard.Interpretorul
permite redirectarea fisierelor standard de intrare/iesire spre alte fisiere sau periferice.De
exemplu, daca un program are ca iesire standard ecranul, putem trimite datele (prin
operatia de redirectare) catre un fisier text specificat.
• Cu ajutorul semnului "<" se redirecteza fisierul standard de intrare. Acest lucru
inseamna ca programul lansat de shell nu va mai lua datele de la tastatura, ci dintr‐un fisier
indicat dupa operatorul "<". De exemplu:
prog
determina programul "prog" sa citeasca date din fisierul "fis"
• Cu ajutorul operatorului ">" se redirecteaza iesirea standard. Comanda
ls ‐l > fis
va lista continutul directorului curent in fisierul "fis". Daca fisierul exista deja,
prin folosirea operatorului ">>" in loc de ">" se va adauga informatia la sfarsitul
fisierului "fis"
• Un program poate fi lansat cu redirectarea simultana a intrarii si iesirii standard:
crypt '<'fis1> fis2,
comanda care cifreaza fisierul fis1 si depune rezultatul in fis2.
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Comunicarea intre procese prin pipe
Comunicarea intre procese poate fi realizata prin redirectare (primul proces depune
datele intr‐un fisier, de unde sunt citite de al doilea proces) sau prin tehnica pipe(conducta),
folosind operatorul ":".Comanda:
ls ‐l /bin | wc ‐l
determina numarul de fisiere aflate in directorul /bin (comanda ls listeaza continutul
directorului si transmite rezultatul comenzii wc, care numara cate linii are fisierul text
rezultat in prima faza).

Comenzi pentru gestiunea directoarelor
1. pwd
o functia: tipareste numele (calea) directorului curent;
o sintaxa: pwd
o explicatii:comanda afiseaza calea completa, pornind din root, a directorului in care
lucreaza utilizatorul. Este folosita pentru a vedea unde este plasat directorul curent in
structura directoarelor sistemului.

2. cd
o functia:schimba directorul curent
o sintaxa: cd (director)
o explicatii:se abandoneaza directorul curent iar directorul specificat devine director
curent.
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3. ls
o functia:listeaza continutul unui director;
o sintaxa:ls [optiuni] (fisier)...
o explicatii:Se afiseaza la terminal continutui oricarui director din lista si, pentru fisiere,
anumite informatii conform cu optiunile. Daca nu se precizeaza nici un fisier, atunci
se listeaza directorul curent.

4. mkdir
o functia:creaza un director nou
o sintaxa:mkdir (director)
o explicatii:Creaza un nou director, cu numele specificat, pe care il leaga la
directorul curent.Sunt setate automat si drepturile de acces.

5. rmdir
o functia:sterge un director
o sintaxa:rmdir (director)
o explicatii:Directorul specificat este sters doar daca este vid; daca directorul nu este
vid, este necesara stergerea prealabila a fisierelor
continute folosind comanda rm.

Comenzi pentru gestiunea fisierelor
1. cat
o functia:concateneaza fisiere text si afiseaza
o sintaxa:cat (fisier)
o explicatii: permite ca mai multe fisiere sa fie concatenate intr‐un singur sir de iesire,
care va fi listat la terminal.

2. lpr
o functia:tipareste un fisier text la imprimanta
o sintaxa:lpr [optiuni] [(fisier)...]

3. diff
o functia:gaseste diferentele dintre doua fisiere text
o sintaxa:diff [optiuni] (fis1) (fis2)
o explicatii:Cele doua fisiere sunt comparate linie cu linie, indicindu‐se la terminal ce
trebuie facut pentru ca fisierele sa fie identice. Liniile precedate de >= apar in fis2 si
nu apar in fis1, iar cele prcedate de < apar

4. grep
o functia:filtreaza liniile unui fisier text cautand sabloane
o sintaxa:grep [optiuni] [sir de caractere] (fisier)
o explicatii:Utilizatorul citeste unul sau mai multe fisiere text cautand in fiecare un
anumit sir de caractere (sablon).Daca nu se specifica optiuni, sunt afisate toate liniile
care contin sablonul.

5. file
o functia:determina tipul unui fisier
o sintaxa:file (fisier)...
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o explicatii:Comanda determina daca fisierele indicate sunt de tip obiect, sursa sau
oarecare. Pentru fisierele sursa incearca sa determine limbajul in care au fost scrise.

6. rm
o functia:sterge fisiere
o sintaxa:rm [optiuni] (fisier)...
o explicatii:Sterge fisierele indicate din directorul curent.

7. mv
o functia:muta/redenumeste un fisier
o sintaxa:mv (fis1) (fis2) sau
mv (fisier)...(director)
o explicatii:In prima forma va redenumi fis1, iar in a doua forma va muta fisierele
specificate in directorul (director)

8. cp
o functia:copiaza un fisier
o sintaxa:cp (fis1) (fis2) sau
cp (fisier)...(director)

9. chmod
o functia:schimba drepturile de acces pentru un fisier
o sintaxa:chmod (drepturi) (fisier)
o explicatii:Comanda poate fi utilizata doar de proprietarul fisierului, precizarea
drepturilor facandu‐se sub forma:
(cine) (op) (drept), unde:
(cine) reprezinta:u‐proprietar, g‐grupul, o‐ceilalti,a (toti)
(drept)‐r,w,x
(op) operatorul aplicat: ‐ (retrage drept), + (adauga drept)
Exemple:
chmod a+r fis ‐acorda drepturi de citire tuturor utilizatorilor fisierului fis;
chmod go‐rw fis ‐retrage drepturile de citire pentru grup si ceilalti;
chmod a=rwx fis ‐asigneaza tuturor drepturi complete asupra fisierului;
chmod a‐w ‐retrage dreptul de a crea fisiere in directorul curent;

Comenzi pentru gestiunea proceselor
1. ps
o functia:afiseaza starea proceselor
o sintaxa:ps [optiuni] [(proces)]o explicatii:Da informatii despre procesele active in acel
moment, indicand identificatorul procesului (PID),identificatorul parintelui(PPID),
terminalul de control al procesului (TT), starea procesului (STAT secventa de 5 litere,
fiecare precizand un anumit aspect relativ la processtarea executiei, daca imaginea
procesului se afla in memorie, prioritate), durata procesului (TIME). Starea procesului
poate fi: r‐in executie, w‐in asteptare, s‐suspendat, t‐oprit, z‐terminat, o‐inexistent
Optiunile folosite cel mai des sunt:
‐a toate procesele asociate cu terminalul;
‐l listare informatii complete;
‐n toate procesele care nu sunt asociate cu terminalul;
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2. nice
o functia:incarca un proces (task) cu prioritate redusa
o sintaxa:nice [‐(prioritate)] comanda [argumente]
o explicatii:Lanseaza un task in paralel, avand prioritate mica. Prioritatea este un
numar, numerele mari insemnind prioritate redusa. Administratorul poate lansa
procese cu prioritate ridicata, chiar negativa. Prioritatile date prin nice trebuie sa fie
pana la 20. Daca prioritatea nu este specificata, se incrementeaza cu 10 prioritatea
implicita data de sistem. Procesele executate cu nice, sunt executate in fundal
(background), eventual dupa terminarea sesiunii de lucru, fiind procese cu timp mare
de executie (de exemplu, efectuarea unui download).
Comanda nice 19 prog & lanseaza in fundal (prin operatorul &) prog, cu prioritatea
minima. Executia aceluiasi program dupa terminarea sesiunii de lucru se face cu comanda:
nice nohup prog & , comanda nohup permitand acest lucru.

3. kill
o functia:"omoara" un proces in curs de executie
o sintaxa:kill [optiuni] (pid)
o explicatii:Distruge procesul cu identificatorul (pid). Semnalul de distrugere sigura se
da prin folosirea optiunii ‐9, altfel nefiind sigur ca distrugerea se va realiza. Optiunea ‐
9 se va folosi doar cand prima forma a comenzii nu da rezultate.

4. sleep
o functia:suspenda temporar executia unui proces
o sintaxa:sleep (timp)
o explicatii:Timpul este dat in secunde

5. time
o functia:furnizeaza timpul de executi al unei comenzi
o sintaxa:time (comanda)
o explicatii:Se lanseaza in executie (comanda), iar la sfirsitul executiei se
afiseaza timpul de executie si timpul sistem, in secunde.

6. sh
o functia: lanseaza in executie interpretorul Shell
o sintaxa: sh (fisier)
o explicatii:Executa un fisier de comenzi Shell.

Variabile shell
Ca orice limbaj de programare, limbajul shell‐ului contine variabile. In mod
traditional, variabilele shell sunt scrise numai cu majuscule, pentru ca in Unix programele
executabile au nume scrise cu minuscule; in felul acesta se evita confuziile. Valoarea unei
variabile shell este un sir arbitrar de caractere. Numele variabilelor sunt aceleasi ca în
limbajul C: o litera urmata de litere, cifre si semnul ''subliniat''_ .
Principala limitare a shell‐ului, care il face nepractic pentru scrierea de programe
mari, consta in saracia tipurilor de date disponibile: exista un singur tip de date, sirul de
caractere. Nu exista numere, structuri, matrici, liste, arbori, etc. Pentru a scrie programe mai
complicate, aceste structuri de date trebuie implementate pornind de la siruri, ceea ce e
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complicat si adesea ineficient. Dar asta nu ne va îndeparta de la scopul de a vedea ce putem
face totusi folosind shell‐ul.
Deseori am dori ca anumite rezultate sa le stocam temporar intr‐o memorie pentru
prelucrari ultterioare.Acest lucru poate fi realizat fie cu ajutorul unor fisiere
temporare(solutie ineficienta, consumatoare de resurse ale sistemului), fie prin intermediul
variabilelor puse la dispozitie de shell.
Pentru shell‐ul bash in particular, toate variabilele sunt de tip sir de caractere, ele
fiind create “din zbor”.Pentru a vizualiza toate variabilele definite si valorile corespunzatoare
acestora trebuie utilizata comanda set. Initializarea unei variabile se realizeaza cu operatorul
“=”(acest operator nu trebuie sa fie precedat sau succedat de spatii):
variabila=valoare
Numele variabilei trebuie precedat de simbolul “$” atunci cand ne referim la valoarea
respectivei variabile. Pentru bash, avem la dispozitie si comanda interna let pentru a realiza
atribuiri de valori unei variabile.Sunt acceptati si operatorii +=, ‐=, etc. prezenti in C sau Perl.
De asemenea shell‐ul bash pune la dspozitie un bogat set de facilitati pentru evaluari
matematice utilizand numere intregi(in alte shell‐uri aceastea sunt posibile doar cu ajutorul
comenzii expr). Astfel , pentru a evalua o expresie vom scrie acea expresie intre paranteze
rotunde duble precedate de caracteru “$”. Pentru efectuarea de calcule fractionare se poate
utiliza comanda bc . Afiarea continutului unei variabile se poate realiza cu ajutorul comenzii
echo.
Pentru ca o variabila sa aiba valoarea disponibila proceselor copil(ex : sub‐shell‐uri) ale shell‐
ului curent, va trebui exportata cu ajutorul comenzii export .
In mod normal, variabilele nu sunt vizibile in procesele copil ale shell‐ului, ele fiind
considerate locale procesului shell respectiv.
In cadrul shell‐ului avem acces la un numar de variabile predefinite, cele mai semnificative
fiind urmatoarele(prin conventie, variabilele predefinite ale sistemului au numele dat cu
majuscule) :
HOME
:‐ contine calea principala a directorului corespunzator utlilizatorului
curent. In cadrul specificatorilor de fisier, $HOME poate fi
substituita prin caracterul “~”.
USER
: ‐ furnizeaza numele de cont al utilizatorului curent
LOGNAME : ‐ contine numele de cont al utilizatorului curent.
HOSTNAME: ‐ desemneaza numele server‐ului.
HOSTTYPE : ‐ furnizeaza tipul masinii(procesorului).
OSTYPE
: ‐ desemneaza tipul sistemului de operare.
MACHTYPE : ‐ descrie tipul sistemului in formatul procesor‐firma
producatoare‐tipul sistemului de operare.
shell
: ‐ indica shell‐ul implicit
BASH
: ‐ indica fisierul care a generat aceasta instanta a shell‐ului
PS1
: ‐ desemneaza structura prompt‐ului principal al shell‐ului
PS2
: ‐ reprezinta prompt‐ul secundar al shell‐ului(apare atunci cand o
comanda este scrisa pe mai mult randuri).
TERM
: ‐ furnizeaza tipul de terminal
PATH
: ‐ contine lista de directoare utilizata de shell pentru cautare
comenzilor (fisierelor executabile).
PWD
: ‐ furnizeaza directorul curent de lucru(cel care a fost stabilit de
comanda cd )
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RANDOM

: ‐ contine un numar generat aleator intre 0 si 32767.Dupa
utilizare , valoarea variabile se modifica automat.

Script‐urile bash
Comenzile bash pe care dorim sa le execute shell‐ul pot si stocate in fisiere.Acestor
fisiere li se dau drepturi de executie(cu comanda chmod), dupa care pot di executate ca
oricare alta comanda.Fisierele continand comenzi ale unui limbaj de tip script, cum este
cazul bash‐ului, se mai numes si script‐uri bash.
De obicei, la inceputul fiecarui fisier script se stabileste shell‐ul care va fi invocat de
catre sistemul de operare pentru a se executa comenzile si constructiile bash.Pentru bash de
exemplu vom avea :
# !/bin/bash
Pentru a putea executa script‐urile putem utiliza urmatoarele comenzi:
(demo)$ .script [parametri]
(demo)$ ./script[parametri]
(demo)$ bash script [parametri]
Parametrii pot sa lipseasca din sintaxe daca script‐ul dorit a fi rulat se poate apela si
fara acestia.Comentariile se introduc prin simbolul “#” si sunt valabile pana la sfarsitul liniei.

Fig.4.Executia script‐urilor bash
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Comparație interfețe
Interfața cu utilizatorul= totalitatea mijloacelor prin care oamenii interacționează
cu o maşină, dispozitiv, program, sistem;
Prin intermediul interfeței, utilizatorii introduc date şi primesc răspunsuri, adică
interacționează cu sistemul.

Shell‐ul este un software care asigură o interfață pentru utilizatori. De obicei,
termenul se referă la shell‐ul unui sistem de operare, care asigură acces la serviciile unui
nucleu (kernel). Scopul primar al interfeței cu utilizatorul este de a invoca sau de a lansa alte
programe, dar poate avea facilități adiționale, precum vizualizarea conținutului unui director.
Shell‐urile sistemelor de operare se impart in doua mari categorii:
¾ CLI(command line interface): utilizatorul asigură input‐ul tipărind o comandă de tip
şir de caractere, iar sistemul realizează output‐ul afişând text pe monitorul computer‐
ului. De obicei se foloseşte pentru task‐uri de administrare de sistem.
Avantajul acestei metode este acela că pot fi invocate comenzi complexe utilizând secvențe
scurte de caractere. Un alt avantaj este rapiditatea dobândită în utilizare, mai ales dacă se
foloseşte istoricul de comenzi. Dezavantajul principal al CLI este curba abruptă de invațare,
utilizatorul obişnuindu‐se mai greu cu o comandă decât cu reținerea locului unde se află un
buton.
¾ GUI(graphical user interface): A apărut ca rezultat al avansării tehnologice a
monitoarelor şi a plăcilor video. Este un sistem de interacțiune cu utilizatorul de tip
WIMP(widow, icon, menu, pointing device). Ieşirea este grafică, pe monitorul
calculatorului. Acțiunile sunt făcute prin intermediul manipulării directe a
elementelor grafice(icoane). IGU‐urile cele mai cunoscute azi sunt: Microsoft
Windows, Mac OS X, X Window System.
Avantajul acestui tip de interfață este utilizarea uşoară, chiar şi pentru persoanele cu puține
cunoştiințe tehnice.
Componente tipice ale GUI: window(fereastra), pointerul, text‐box (dreptunghi in care se
introduce text), buton, hyper‐link, drop/down list (listă din care se poate selecta), check‐box,
buton radio, data grid.

Interfețe linie de comandă
Shell‐uri non‐Unix
Command.com este interpretorul linie de comandă pentru DOS. Este primul program
rulat după boot‐are, strămoşul tuturor proceselor, fiind responsabil pentru pornirea
sistemului prin lansarea AUTOEXEC.BAT.
Ca shell, command.com are două moduri de lucru: modul interactiv, în care user‐ul
tipăreşte comenzi ce sunt executate imediat şi modul batch, care execută o serie predefinită
de comenzi, salvate într‐un fişier text cu extensia BAT.
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Command.com include un număr de comenzi built‐in, pentru lucrul cu fişiere: pentru
a rula un program, se tipăreşte numele executabilului său şi se apasă enter; DIR‐ listează
fişierele din directorul curent;CD‐ schimbă directorul curent; COPY‐ copiază un fişier în altul;
RENAME‐ redenumeşte un fişier sau un director; DEL/ERASE şterge un fişier; MD/MKDIR
creează un nou director; RD/RMDIR şterge un director gol;etc.
În mod interactiv, lungimea liniei de comandă este limitată la 128 de caractere.
În sistemele NT, command.com este rulat în maşina virtuală de DOS.

Cmd.exe este succesorul lui command.com pe Windows NT/2000/XP/2003/Vista şi OS/2.
Față de predecesorul său, cmd.exe are un număr mai mare de comenzi built in.
Mesajele de eroare sunt mai detaliate decât „bad command or file name”. Erorile sunt
raportate în limbajul curent al sistemului, textul lor fiind luat din fişierele de mesaje pentru
sistem. În plus, comanda help poate fi folosită impreună cu numărul mesajului de eroare
pentru a obține informații detaliate.
Cmd.exe rămâne parte integrantă a Windows Vista şi a Windows Server 2008, dar va
fi suplimentat cu Windows PowerShell, acesta din urmă fiind task‐based.

4DOS‐ interpretor linie de comandă de la JP Software, proiectat pentru a înlocui
command.com în DOS şi Windows 95/98/Millenium.
Îmbunătățiri: comenzi adiționale, funcții suplimentare adăugate comenzilor deja
existente, procesare extinsă a fişierelor BAT, editare îmbunătățită: completarea numelor
fişierelor, command history, wildcards, filtrare după mărimea fişierelor, sintaxă extinsă
pentru redirectare şi piping, variabile interne, mecanism mai sofisticat de swapping,
debugger interactiv pentru fişierele batch, mecanism de crearea, menținerea şi afişarea
descrierilor fişierelor, suport pentru Windows clipboard.
În prezent, codul sursă este disponibil sub licență MIT.

4NT‐ versiune mai nouă a interpretorului 4DOS, proiectată pentru Windows NT. Poate lucra
împreună cu Ruby, Pearl, VBScript sau Jscript pentru acces superior la sistemul de operare.
Suportă protocoalele de internet FTP, TFTP, FTPS, HTTP, HTTPS.

Microsoft BASIC‐ primul mediu de operare pentru un număr de computere pe 8 biți.
Interpretorul de comenzi a apărut în 1975, fiind proiectat de fondatorii Microsoft: Bill Gates
şi Paul Allen. BASIC folosea stringuri alocate dinamic. O mare parte din arhitectura acestui
shell poate fi regăsită azi în .NET Framework.

DLC(digital command language)‐ shell‐ul pentru majoritatea sistemelor de operare
vândute de compania Digital Equipment Corporation (cumpărată ulterior de Hewlett
Packard). Suportă mai multe tipuri de date, printre care stringuri, integer, array, boolean, dar
nu poate face calcule în virgulă mobilă. Înclude IF‐THEN‐ELSE, dar nu recunoaşte construcții
de tipul DO‐WHILE.

Macintosh Programmers workshop‐ mediu de dezvoltare software pentru Mac OS.
Oferă o interfață linie de comandă la care se adaugă diverse instrumente: asambloare,
compilatoare de C, C++, Pascal. Ca design, este similar shell‐urilor UNIX , dar inlocuieşte
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terminalul cu o interfață de tip worksheet. Aceasta permite folosirea istoricului de comenzi şi
rularea unei singure bucăți dintr‐un script.
În plus, ieşirea poate fi redirecționată catre un fişier sau către o fereastră. Limbajul
era bazat pe cel al shell‐ului csh din Unix, extins pentru a suporta principalele caracteristici
ale interfeței grafice Macintosh. Avea comenzi simple pentru a crea meniuri, pentru a iniția
dialoguri, sau noi ferestre shell.
Diferențe importante față de Unix: nu exista nimic comparabil cu fork(), deci tool‐
urile MPW erau subrutine ale shell‐ului; un singur proces putea rula la un moment dat, nu
exista noțiunea de proces părinte, fiecare proces putând fi inițiat doar de shell‐ul principal.

Windows PowerShell‐ este o interfață linie de comandă extensibilă de la Microsoft. A
fost lansat în 2006 şi este disponibil pentru Windows XP SP2, Windows Server 2003
şi Windows Vista. Integrează .NET Framework şi este un mediu bun pentru administrare,
realizată prin execuția de cmdlets (clase specializate pe operații particulare). Asigură un
mecanism de hosting (PowerShell poate fi rulat în alte aplicații). Dacă o comandă este un
fişier executabil, atunci PowerShell o lansează intr‐un nou proces; dacă este o cmdlet, se
execută în procesul principal. Interfața cu utilizatorul se bazează pe consola Win32 şi oferă
completarea intuitivă a comenzilor.
Un alt concept utilizat de PowerShell este cel de pipeline. Astfel, se pot crea comenzi
complexe, ieşirea unei comenzi putând fi intrarea alteia.
Spre deosebire de Unix, pipeline‐urile PowerShell sunt de tip obiect. Datele transmise
între cmdlet‐uri sunt obiecte, nu stream‐uri de biți.

Recovery console‐ caracteristică a sistemelor de operare Windows 2000, Windows XP
şi Windows Server 2003. Perimite administratorului să execute un număr limitat de task‐uri
folosind interfața linie de comandă. Funcția primară este de revenire din situații în care
Windows‐ul nu boot‐ează din interfața grafică.
Consola de recuperare are un interpretor linie de comandă simplu.Administratorul
poate crea şi şterge directoare şi fişiere, poate pune şi scoate din uz servicii, poate scrie un
nou Master Boot Record prin comanda fixmbr, poate să scrie un nou Volume Boot Record
prin comanda fixboot, poate formata volume, poate expanda fişiere comprimate pe CD,
poate efectua scanarea disk‐ului pentru a repara fişierele corupte.

YouOS‐ desktop web experimental, replică a mediului desktop al unui sistem modern de
operare, pe o pagină web. Foloseşte JavaScript pentru a comunica cu serverul remote.
Utilizatorii pot să salveze desktop‐ul curent şi să se intoarcă mai târziu. Mai mulți utilizatori
pot colabora, folosind un singur mediu desktop.
Youshell este un interpretor de Javascript care funcționează ca o interfață linie de
comandă. Comenzi disponibile: managementul aplicațiilor şi al proceselor (kill, ps, run),
funcții pentru gestionarea sistemului de fişiere (cd, chmod, cp, ls, mkdir, mv, quota, rm),
gestionarea structurilor de date pentru servere (ds, dt, dtag, duntag), comenzi precum clear,
debug, exit, help.
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Shell‐uri Unix
Bourne shell(sh)‐ shell‐ul inițial Unix. A fost dezvoltat de Stephen Bourne şi scos pe piață
în 1977, în versiunea 7 a Unix. Fişierul executabil este localizat în /bin/sh.
Acest shell a fost proiectat pentru a înlocui Thompson shell. Se dorea folosirea script‐
urilor shell ca filtre, programabilitate incluzând controlul fluxului de date şi variabile, control
al intrărilor şi ieşirilor standard, stringuri oricât de lungi, cedarea controlului proceselor fii.
Inovații: separarea masajelor de eroare de date prin folosirea file descriptor 2,
substituția comenzilor (΄command΄), introducerea blocurilor de text într‐un script folosind
<<, bucle for‐do‐done, mecanism de selecție de tipul case‐in‐esac , suport pentru variabile.
Descendenți:
o Csh (C shell) – sintaxă similară cu cea a C‐ului, controlul job‐urilor (posibilitatea de a
opri un program in mod interactiv şi a‐l porni mai târziu)
o Ksh (Korn Shell) – sintaxa inspirată din cea a shell‐ului Bourne, control al joburilor ca
la csh. A fost folosit ca bază pentru standardul POSIX.
o Rc‐ inlocuitor pentru sh pentru versiunea 10 de Unix
o Bash(Bourne Again Shell) – dezvoltată pentru proiectul GNU, are caracteristici de la
sh, ksh, csh

Almquist shell(ash)‐ varianta lui Kenneth Almquist a shell‐ului Bourne, pe care l‐a înlocuit
în distribuțiile BSD(Berkeley Software Distribution). Este un shell rapid, compatibil POSIX.
Variantele curente au moduri vi şi emacs (editoare de text).

Debian Almquist Shell(dash) – descendentul lui ash, ocupă foarte puțin spațiu pe disc,
dar are mai puține facilități. Execută scripturile mai rapid decât bash şi depinde de mai
puține librării. Este considerat mai de încredere atunci când există probleme de upgrade sau
disk failure.
Poate fi folosit ca: shell pe floppy‐disk‐urile de instalare, shell pentru utilizatorul
rădăcină, inlocuitor al /bin/sh, mediu de testare pentru scripturi, pentru a verifica
compatibilitatea cu sintaxa POSIX.
Dash înlocuieşte ash în proiectul Debian şi este executabilul standard în Ubuntu.

Bourne Again Shell(bash)‐ Este shell‐ul default în majoritatea sistemelor Linux, dar şi în
Mac OS X. A fost transportat în Microsoft Windows, prin mediul de emulare Cygwin POSIX, în
MS‐DOS prin proiectul DJGPP, dar şi în Novell NetWare. Lansat pe piață sub licență GNU,
bash este un software gratuit.
Sintaxa comenzilor este o extindere a sintaxei sh, cu idei preluate de la ksh şi csh (editare
linie de comandă, istoricul comenzilor, stiva de directoare, variabilele $RANDOM şi $PPID,
sintaxa de substituție a comenzii: $(...), similară POSIX). Bash completează numele de
programe, fişiere şi variabile care au fost tipărite parțial.
Inovații:
¾ calculele cu operanzi intregi pot fi făcute direct, fără inițierea unor procese externe.
Comenzile în acest scop sunt ((...)) sau $[...].
¾ Redirecționarea intrărilor şi ieşirilor este mult mai simplă; de exemplu, ieşirea
standard şi eroarea standard pot fi redirecționate în acelaşi timp cu sintaxa:
command &> file
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¾ Bash poate redirecționa intrarea standard de la un string „here”(text introdus direct
în shell), prin comanda:
command<<<”string to be read as standard input”;
¾ Suportă decizii de tipul [[string =~ regex]] direct în proces

Friendly interactive shell(fish) – se concentrează pe utilizare interactivă, uşoară,
prietenoasă. Lansat pe piață sub licență GNU, fish este un software gratuit. Un help special
dă acces la toată documentația fish, lansând web browser‐ul utilizatorului.

Korn shell(ksh)‐ Principalul avantaj asupra unui shell tradițional este că poate fi folosit ca
limbaj de programare. Este compatibil cu sh. Versiunea ksh93 suportă array‐uri asociative şi
aritmetică în virgulă mobilă. Are istoric al comenzilor.Începând cu anul 2000 a devenit un
software gratuit, sub licență publică.

C shell(csh) – dezvoltată de Bill Joy pentru sistemul Unix BSD. Sintaxa sa este modelată
după limbajul de programare C.
Față de shell‐ul Bourne, csh are multe îmbunătățiri:istoric al comenzilor, controlul job‐
urilor(abilitatea de a trimite un job în fundal şi de a reveni la el mai târziu), vectori, operații
matematice.
Structură tipică pentru un shell Unix: fiecare linie de intrare este interpretată ca o
comandă separată.
Deosebiri de sintaxă față de sh: atribuirile se fac folosind cuvântul cheie set, folosirea
parantezelor rotunde pentru evaluări de condiții.

Z shell(zsh) – poate fi folosit ca shell pentru login interactiv sau ca interpretor de comenzi.
Are numeroase îmbunătățiri față de shell‐urile anterioare.
Cele mai notabile sunt: completarea liniei de comandă este programabilă (utilizatorul poate
tipări atât opțiuni cât şi argumente pentru cele mai folosite comenzi), istoricul comenzilor
este împărțit de toate shell‐urile active, gestionare mai bună a variabilelor şi a vectorilor,
comenzi multi‐line pot fi editate folosind un singur buffer, corectarea greşelilor de
ortografie, compatibilitate cu shell‐urile anterioare, module încărcabile ce oferă: controlul
socket‐urilor TCP/UNIX, un client FTP, mai multe funcții matematice.

Stand alone shell(sash) ‐ proiectat pentru revenirea din stările de system failure.
Comenzile standard au toate librăriile legate static, nu se bazează pe librării externe.
Comenzi built‐in: ‐ar, ‐chattr, ‐chgrp, ‐chmod, ‐chown, ‐cmp, ‐cp, ‐dd, ‐echo, ‐ed, ‐
grep, ‐file, ‐find, ‐gunzip, ‐gzip, ‐kill, ‐losetup, ‐ln, ‐ls, ‐lsattr, ‐mkdir, ‐mknod, ‐rmdir, ‐sum, ‐
sync, ‐tar, ‐touch, ‐umount, ‐where
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Interfețe grafice(GUI)
Microsoft Windows
Ca răspuns la interesul crescând pentru interfețe grafice, în 1985 Microsoft a
introduce un mediu de operare adăugat la MS‐DOS. Mai târziu, Windows a ajuns să domine
piața calculatoarelor personale.
Spre deosebire de Linux, aici nu există o separare între mediul desktop şi sistemul de
operare. Cele două noțiuni se contopesc în cea de mediu de operare.
Primele versiuni de Windows au fost gândite doar ca GUI, pentru că rulau peste MS‐
DOS şi îl foloseau pentru servicii de sistem de fişiere. Exemple de vesiuni pe 16‐biți: Windows
1.0, Windows 2.0.

Windows 1.0 – Nu este un sistem de operare complet, ci o extensie a MS‐DOS. Oferă
multitasking limitat, se concentrează pe interacțiuni, creează o interfață pentru programarea
aplicațiilor(API). Rulează un shell program, numit MS‐DOS Executive. Alte
programe: Calculator, Calendar, Cardfile, Clipboard viewer, Clock, Control
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Panel, Notepad, Paint, Reversi, Terminal, şi Write. Ferestrele nu se pot suprapune, sunt tiled,
numai ferestrele de dialog pot apărea peste altele.
De la inceput, Windows a fost proiectat pentru multitasking, aşa că fiecare program are
propria lui bară de meniu.

Windows 2.0 ‐ le permite aplicațiilor să se suprapună, în plus, introduce scurtături de la
tastatură, “minimize” şi “maximize”, care iau locul noțiunilor “iconize” şi “zoom” din varianta
precedentă. Primele versiuni de MicrosoftWord şi MicrosoftExcel rulau in Windows 2.0.
Odată cu introducerea nucleului pe 32 de biți, multitasking‐ul mediilor MS‐DOS în ferestre
separate a devenit posibil.

Windows 3.0 face posibilă înlocuirea MS‐DOS Executive cu Program Manager(shell bazat
pe icoane) şi File Manager (bazat pe liste), simplificând astfel lansarea aplicațiilor. Control
Panel a fost remodelat după cel din Mac OS. El centraliza setările de sistem, incluzând
controlul interfeței. Un numar de aplicații simple au fost introduse: Notepad, Solitaire.
Designul a fost imbunătățit datorită memoriei virtuale şi a VxD‐urilor (virtual device driver)
incărcabile.
Cu introducerea Windows‐ului 3.11, nu a mai fost nevoie de MS‐Dos pentru managementul
fişierelor. Era totuşi nevoie de pre‐instalarea MS‐Dos‐ului, Windows‐ul rulând ca o aplicație
şi putând fi terminat oricând, caz in care reapărea MS‐Dos prompt.

Windows NT – lansat în 1993, este un sistem de operare multitasking, multiutilizator,
bazat pe limbaje de programare de nivel înalt. Toate versiunile ulterioare se bazează pe el.
Este o variantă de windows pentru servere, GUI nu suferă modificări importante.
Windows 95 – schimbări revoluționare în ceea ce priveşte interfața cu utilizatorul. Butonul
Start şi taskbar‐ul au fost întroduse, iar Internet Explorer 4.0 are un shell update cunoscut
sub numele de Windows Desktop Update.
Meniul de start conținea comenzi care puteau accesa programe, documente sau setări.
Aceste comenzi includeau: Programs, Documents, Settings, Find, Help, Run, şi Shut Down.

Windows 98 – Interfața grafică nu suferă modificări importante. Apar System
Tools: ScanDisk, Disk Defragmenter, Scanreg, Msconfig, Sysedit, Regedit.

Windows XP‐ introdus în 2001. Acesta are o nouă interfață grafică cu utilizatorul, bazată
pe task‐uri. Meniul Start şi Search‐ul au fost reproiectate şi o serie de efecte vizuale au fost
adăugate: evidențierea programelor recent adăugate în Start Menu, posibilitatea de a bloca
taskbar‐ul pentru a preveni schimbările accidentale, umbre sub meniuri, abilitatea de a
grupa butoanele din taskbar (o singură aplicație, un singur buton), bare adiționale conținând
task‐urile uzuale.
Start Menu a fost reproiectat, rezultând modul Royale.

Windows Vista – lansat în 2007, conține schimbări importante cu privire la interfața cu
utilizatorul. Are patru stiluri vizuale distincte:
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¾ Windows Aero, construit pe Desktop Window Manager, introduce suport pentru
grafica 3D (Windows Flip 3D), efect de translucență, animația ferestrelor şi alte
efecte vizuale. Pentru a pune în funcțiune toate acestea, conținutul fiecărei ferestre
deschise este depozitat în memoria video. Cerințele hardware sunt mai mari, este
nevoie de o memorie grafică de minim 128MB.
¾ Windows Vista Standard, variantă a Windows Aero, fără translucență, animația
ferestrelor sau alte efecte grafice avansate.Foloseşte Desktop Window Manager şi
este modul default pentru Windows Vista Home Basic Edition.
¾ Windows Vista Basic, are aspectul similar cu Windows XP, cu adăugarea unor
animații subtile precum cele din barele de progres. Nu foloseşte Desktop Window
Manager.
¾ Windows Vista Classic Are aspectul similar cu Windows 2000, nu foloseşte Desktop
Window Manager.

Windows 2.0

Windows 3.0. A typical workspace

Windows 95. A typical workspace
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Windows XP

Windows Vista

Sistemul X Windows
Sistemul X Window este subsistemul grafic predominant folosit în Linux. El reprezintă
un standard industrial bazat pe modelul client‐server. Interfața este alcătuită dintr‐un server,
oferind accesul la resursele hardware, şi din clienți, într‐un mod flexibil şi portabil.
Sistemul X Window are posibilitatea operării în rețea, fiind dezvoltat de MIT şi DEC şi
standardizat de Consorțiul X. Serverul X gestionează comunicația cu echipamentele din
sistem, şi anume placa video, monitorul, tastatura, mouse‐ul. Acest server acceptă conexiuni
de clienți, prin rețea sau local. Astfel, o aplicație X Window poate rula pe o anumită maşină şi
interacționa cu utilizatorul pe o altă maşină.
Principalul client al serverului X îl constituie managerul de ferestre. Primele GUI
pentru Linux se bazau pe un manager de ferestre independent. Acesta mediază acțiunile
utilizatorului privind ferestrele aplicațiilor şi defineşte comportamentul sistemului de
ferestre (ex: modul de suprapunere a ferestrelor şi controlul focusului) şi permite
utilizatorului să manipuleze ferestrele şi să lanseze noi aplicații. Dintre managerii de ferestre
mai importanți putem aminti Elightenment, WindowMaker, fvwm2.
Enlightenment este un manager de ferestre care poate fi folosit independent sau
impreună cu un mediu desktop precum GNOME sau KDE. Are un set bogat de caracteristici,
inclusiv suport pentru grafici avansate, fără a sacrifica performanța.
Caracteristici: conceptul de desktop virtual (o grilă de spații de lucru interşanjabile; in
total putem avea 2048 spații desktop). Utilizatorul poate folosi un pager (hartă a desktop‐
urilor), gruparea ferestrelor, iconificare(reducerea ferstrelor la icoane), abilitatea de a
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schimba granițele ferestrelor, desktop dragbar (un desktop este dat deoparte pentru a‐l
revela pe cel de sub).
Deoarece managerul de ferestre controlează numai plasarea ferestrelor, decorarea
lor şi unele comunicații inter‐proces, aspectul şi proprietățile unor aplicații individuale pot să
varieze intr‐o gamă largă; Aplicațiile pot folosi seturi diferite de instrumente pentru lucrul cu
GUI, nu există o standardizare.
Pentru ai‐i oferi utilizatorului un mediu consistent de lucru, s‐a renunțat la folosirea
managerului de ferestre independent şi s‐au introdus mediile desktop.
Un mediu desktop grupează mai mulți clienți X construiți după o structură comună,
care pot interacționa intre ei. De asemenea, mediul desktop include şi un manager de
ferestre. Mediile desktop cele mai răspândite sunt KDE(The K Desktop Environment) şi
GNOME( The GNU Network Object Modelling Environment), CDE(Common desktop
environment), Xfce(free software desktop environment).

KDE – asigură funcțiile desktop de bază şi înstrumente pentru crearea unor aplicații noi.
Proiectul KDE serveşte ca umbrelă pentru multe aplicații
independente: KOffice, KDevelop(integrated development environment), Amarok, K3b,
Konqueror(browser‐ul web), Kopete(messenger), Konsole(emulator de terminal).

GNOME‐ ca design, se aseamănă cu un desktop tradițional. Gestionarea ferestrelor, a
aplicațiilor şi a fişierelor este la fel cu cea a unui sistem de operare desktop.
În versiunile recente ale distribuțiilor Linux este utilizată implementarea numită Xorg, iar pe
sistemele mai vechi, Xfree86.
Sistemul X Window este localizat în directorul /usr/X11R6, conținând următoarele
subdirectoare: bin – server‐ul X precum şi clienții X aparținând sistemului X Window;
etc – conține fişierele de configurare ale componentelor X Window;
include – conține fişiere antet necesare pentru compilarea programelor X Window;
lib – conține biblioteci;
man – pagini de manual;
share – diverse documentații şi exemple;
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Interfețe Windows vs. Interfețe Linux

Pre‐instalare

Manager de ferestre/Mediu
desktop

Console de sistem/
Interfață linie de comandă

WINDOWS

LINUX

‐pre‐instalat by default pe
majoritatea computerelor

‐pre‐instalat ca default foarte
rar
‐totuşi, Ubuntu este acum
disponibil pe comp. DELL
‐GNOME, KDE,
Enlightenment, Xfce
‐poate fi imbunătățit
‐nu e critic pentru sistemul de
operare, in lipsa acestuia
trece la CLI
‐control remote implicit
‐puternic integrat în consola
sistemului
‐toate aplicațiile pot fi rulate
din CLI
‐multe utilități specializate
făcute să lucreze impreună şi
să interacționeze cu alte
programe(principiul toolbox)
‐CLI pentru system recovery

‐un singur manager de
ferestre pentru fiecare
versiune. Acesta poate fi
parțial modificat.
‐absolut necesar pentru
sistemul de operare
‐controlul remote nu e posibil
‐command prompt‐ul există
pentru utiliz. avansați
‐un nou (.NET) mediu linie de
comandă a fost dezvoltat:
Windows Power Shell
‐curent, CygWin oferă un
terminal similar Linux

Viitorul interfețelor cu utilizatorul
UiQ(User Interface Quartz) – platformă software bazată pe Symbian OS. În principiu,
este o interfață grafică pentru telefonia mobilă. Aplicațiile pot fi scrise în C++ sau Java.
Versiunile 2.0 şi 2.1 sunt pen‐based şi sunt folosite în următoarele telefoane: Sony
Ericsson P800/P900/P910, BenQ P30/P31 and Arima U300/U308, Nokia 6708, Motorola
A920/A925/A1000/M1000.

Microsoft Surface ‐ display orizontal, sub formă de masă, generația viitoare de GUI. Îi
permite utilizatorului să interacționeze prin mişcări ale mâinilor, recunoaşte şi ține evidența
punctelor multiple de atingere, poate reacționa chiar şi la obiecte.
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Biblioteca apelurilor de sistem pentru Linux
Nucleul sistemului de operare
Sistemul de operare este un set de programe care tratează multe din funcțiile cel mai
des utilizate de programele utilizatorilor (cum ar fi accesul la disc) şi permite simultan
executarea pe un acelaşi calculator a unor programe independente. Cea mai importantă
parte a unui sistem de operare este nucleul lui. Acesta este practic o colecție de funcții
(numite „apeluri de sistem” ‐‐ system calls) care pot fi executate de programele utilizatorilor
şi care îndeplinesc funcțiuni utile. Nucleul unui sistem de operare se bucură de oarecare
privilegii relativ la programele scrise de utilizatorii obişnuiți, în sensul că anumite operații
sunt permise numai nucleului, dar nu şi programelor care beneficiază de serviciile sale. De
pildă utilizatorii nu pot accesa discul în nici un fel; ei au la dispoziție însă un set de funcții ale
nucleului care fac (teoretic) tot ce utilizatorul ar avea nevoie într‐un mod organizat: crează şi
distrug fişiere, permit scrierea datelor şi citirea lor în fişiere, precum şi accesul controlat la
aceste resurse.
Motivația pentru care accesul utilizatorului este interzis la disc este în principal legată
de integritatea discului: dacă programe diferite ar vrea să folosească fiecare pentru sine
discul într‐un alt fel, ar putea să interfereze între ele. Nucleul oferă un acces limitat la disc,
încercînd să garanteze anumite proprietăți de consistență a datelor: de pildă dacă datele
scrise în fişiere diferite nu au nici o legătura unele cu altele, pentru că creşterea ambelor
fişiere este supervizată atent de nucleu.
Funcțiile nucleului mai sunt ciudate pentru că (pe lîngă faptul că pot folosi anumite
operații privilegiate), ele sunt comune tuturor programelor care se execută pe acel
calculator, fie că programele se execută unul după altul sau simultan. De fapt una din
misiunile esențiale ale nucleului este lansarea programelor în execuție (procese) şi
controlarea execuției lor. Toate nucleele moderne suportă execuția simultană a mai multor
procese (ceea ce se numeşte multiprogramare). Multiprogramarea poate fi „reală, în cazul în
care calculatorul are mai multe procesoare, sau simulată prin ceea ce se numeşte „time‐
sharing” (punerea în comun a timpului): oprirea unor programe din execuție temporar
pentru a executa altele
În Linux, arborele de directoare care constituie sursele nucleului este instalat în
directorul /usr/src/linux. Subdirectoarele principale sunt:
Director
fs
mm
init
kernel
lib
include

net

Conține
sisteme de fişiere (File System)
memorie (Memory Management)
procesul init (nr 1, care porneşte maşina)
funcții esențiale ale nucleului
utilitare diverse
fişiere header cu declarații pentru
compilarea nucleului şi programelor
utilizatorilor
protocoalele rețelelor de calculatoare
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Linii de cod
68 000
17 000
4000
7200
1800
78 000

56 000

ipc

mecanisme de comunicare între procese
(Inter Process Communication)
drivers
programe care mînuiesc perifericele
modules nu conține surse
arch
cod dependent de procesor

2500
412 000
0
150 000

Mai mult de jumătate de cod este în drivere. Codul driverelor este însă pentru toate
plăcile posibile; un anumit sistem va avea compilate numai driverele pentru hardware‐ul
instalat.
În Linux există 319 apeluri diferite.

Apeluri de sistem pentru lucrul cu directoare
mkdir
int mkdir(const char *cale, mode_t mod);

‐
‐

creare director; se specifică drepturile de acces şi calea;
returnează 0 în caz de succes şi ‐1 în caz de eroare.

rmdir
int rmdir(const char *cale);

‐
‐

ştergere director;
returnează 0 în caz de succes şi ‐1 în caz de eroare.

chdir şi fchdir
int chdir(const char *cale);
int fchdir(int filedes); /*NOT POSIX */

‐

schimbă directorul curent pentru procesul care le execută. Ele NU au efect şi după
terminarea procesului.
chdir primeşte ca argument un nume de cale, iar fchdir, un descriptor de fişier.

getcwd
char *getcwd(char *buf, size_t size);

‐

getcwd returnează numele directorului curent; în caz de eroare, returnează NULL.

opendir
DIR *opendir(const char *cale);
struct dirent *readdir(DIR *dp);

Structura DIR este o structură internă utilizată. Este similară tipului FILE utilizat
pentru manipularea fişierelor. Pointerul returnat de opendir este utilizat de către readdir
pentru a citi câte o intrare în director.

rewinddir
void rewinddir(DIR *dp);

‐

poziționare la începutul directorului;
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closedir
int closedir(DIR *dp);

‐

închidere director;

rename
int rename(const char *nume_vechi, const char *nume_nou);

‐

dacă nume_vechi precizează un director, nume_nou, dacă există, trebuie să se refere
la un nume de director şi acela să fie gol (pentru a putea fi şters).

sync
Implementările UNIX tradiționale folosesc tampoane în nucleu, prin care trec
majoritatea operațiilor de intrare/ieşire cu discul. Când scriem date într‐un fişier, datele sunt
copiate de către nucleu într‐unul din tampoane.
Nucleul scrie blocurile pe disc atunci când tampoanele devin prea mari sau regulat la
anumite intervale de timp (de ordinul secundelor). Pentru asigurarea consistenței sistemului
de fişiere prin forțarea scrierii pe disc a tampoanelor se folosesc funcțiile:
void sync(void);
int fsync(int fd);

‐

‐

sync doar introduce în coada de scriere toate blocurile modificate, nu aşteaptă ca
operația I/O să se efectueze. Această funcție este apelată în mod normal la fiecare 30
sec., de către un proces demon numit update.
fsync se referă la un singur fişier (dat prin fd) şi aşteaptă încheierea operației I/O.
Utilizarea ei se face mai ales în cazul bazelor de date.

Apeluri de sistem pentru lucrul cu fişiere
Pentru nucleu, toate fişierele deschise sunt referite prin descriptori de fişiere. Un
descriptor este un întreg pozitiv. La deschiderea unui fişier existent sau la crearea unuia nou,
nucleul returnează procesului apelant un descriptor de fişier. La citirea din sau scrierea în
fişier, identificăm fişierul prin descriptorul returnat.
Prin convenție, descriptoul 0 corespunde intrării standard, 1 ‐ ieşirii standard, iar 2 ‐
ieşirii pentru mesajele de eroare.

Tipuri de fişiere :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fişiere obişnuite.
Directoare. Sunt fişiere care conțin numele altor fişiere şi pointeri la informații
despre acestea.
Fişiere speciale organizate pe caractere.
Fişiere speciale organizate pe blocuri.
Fişiere FIFO.
Socket‐uri. Sunt utilizate în comunicarea în rețea.
Legături simbolice.
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Tipul fişierului este codificat în câmpul st_mode din structura următoare :
#include </etc/conf/h/stat.h>
struct stat {
mode_t
st_mode;
/* tip fişier şi moduri de acces */
ino_t st_ino;
/* numărul nodului index */
dev_t st_dev;
/* numărul device-ului */
dev_t st_rdev;
/* nr. device-ului pt. fişiere.speciale*/
nlink_t
st_nlink; /* numărul de legături */
uid_t st_uid;
/* ID proprietar */
gid_t st_gid;
/* ID grup (proprietar) */
off_t st_size;
/* dimensiune în bytes */
time_t
st_atime; /* ora ultimului acces */
time_t
st_mtime; /* ora ultimei modificări */
time_t
st_ctime; /* ora ultimei schimbări în starea
fişierului */
long
st_blksize;
/* dimensiunea optimă a buff.*/
long
st_blocks;
/* nr. de blocuri alocate */
};

Sistemul oferă câteva macrouri, pentru determinarea tipului. Macrourile primesc ca
argument câmpul st_mode din structura stat.
o S_IREG()
‐ fişier obişnuit
o S_ISDIR()
‐ director
o S_ISCHR()
‐ fişier pe caracter
o S_ISBLK()
‐ fişier pe bloc
o S_ISFIFO()
‐ pipe sau FIFO
o S_ISLNK()
‐ legătură simbolică
o S_ISSOCK()
‐ socket

stat, fstat, lstat
int stat(const char *cale, struct stat *buf);
int fstat(int filedes, struct stat *buf);
int lstat(const char *cale, struct stat *buf);

Toate aceste funcții returnează 0 în caz de succes, ‐1 în caz de eroare.
Dându‐se o cale, funcția stat returnează o structură cu informații despre fişierul
precizat. Funcția fstat obține aceleaşi informații, despre un fişier deja deschis şi identificat
prin descriptorul filedes. Funcția lstat este similară cu stat, dar atunci când fişierul precizat
este o legătură simbolică ("symbolic link"), lstat returnează informații despre legătura
simbolică, nu despre fişierul indicat prin această legătură (stat va returna informații despre
fişîerul indicat de legătura simbolică).
Al doilea argument este un pointer la o structură de tipul struct stat, creată de
utilizator. Funcțiile completează această structură indicată de buf.
Comanda ls ‐l apelează funcția stat pentru a afişa toate informațiile despre fişiere.

creat
int creat(const char * pathname, mode_t mode);

‐
‐

returnează descriptorul de fişier pentru execuție corectă, altfel ‐1;
mode exprimă drepturile de acces la fişierul ce se va crea şi se poate obține din
următoarele constante combinate cu | (OR) : S_IRWXU, S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR,
S_IRWXG, S_IRGRP, S_IWGRP, S_IXGRP, S_IRWXO, S_IROTH, S_IWOTH, S_IXOTH.
50

‐

este echivalent cu open(cale, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, mode).
O deficiență este că fişierul este deschis doar pentru scriere. La crearea unui fişier
temporar, în care se va scrie şi din care se va citi, ar trebui urmați paşii : creat, close, open.

open
int open(const char *pathname, int oflag, ... /* mode_t mode */);

‐
‐
‐

‐

‐

returnează descriptorul de fişier pentru execuție corectă, altfel ‐1;
al treilea parametru este utilizat numai la crearea unui fişier nou;
oflag se poate obține din următoarele constante combinate cu | (OR): O_RDONLY,
O_WRONLY, O_RDWR, O_APPEND, O_CREAT, O_EXCL, O_TRUNC, O_NOCTTY,
O_NONBLOCK, O_SYNC.
constante ce se exclud reciproc :
O_RDONLY deschidere numai pentru citire;
O_WRONLY deschidere numai pentru scriere;
O_RDWR
deschidere în citire/scriere;
constante opționale:
O_APPEND fiecare write va scrie la sfârşitul fişierului;
O_CREAT
creează fişierul, dacă nu există. Această opțiune necesită şi
argumentul mode;
O_EXCL
produce eroare dacă fişierul există şi s a apelat cu O_CREAT;
O_TRUNC
dacă fişierul există, îl face de lungime 0;
O_SYNC ‐ fiecare apel al funcției write aşteaptă scrierea efectivă la dispozitiv.

close
int close(int filedes);

‐ închide fişier;
‐ returnează ‐1 în caz de eroare.
Obs: La terminarea procesului, toate fişierele sunt închise automat de către nucleu. Multe
programe folosesc această facilitate şi nu închid explicit fişierele.

lseek
Fiecare fişier are asociat un deplasament curent. Acesta este un întreg pozitiv care
precizează numărul de octeți de la începutul fişierului. Operațiile de citire/scriere acționează
de la acest deplasament şi determină incrementarea lui cu numărul de octeți citiți sau scrişi.
Implicit, deplasamentul este inițializat cu 0 la deschiderea fişierului, cu excepția deschiderii
cu O_APPEND.
Pentru poziționare explicită în fişier se foloseşte funcția :
off_t lseek(int filedes, off_t offset, int from);

‐
‐

returnează noul deplasament din fişier dacă s‐a executat corect, altfel ‐1;
from poate lua valorile:
SEEK_SET ‐ noua poziție va fi la offset octeți de la începutul fişierului;
SEEK_CUR ‐ poziționare relativ la poziția curentă (nouă pozitie va fi la pozitia
curentă+offset);
SEEK_END ‐ poziționare relativ la sfârşitul fişierului.
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read şi write
ssize_t read(int filedes, void *buff, size_t nbytes);

‐

returnează numărul de octeți citiți (poate fi mai mic decât nbytes) sau 0 pentru
sfârşit de fişier în cazul execuției corecte, altfel, ‐1, în caz de eroare.

ssize_t write(int filedes, const void *buff, size_t nbytes);

‐

returnează numărul de octeți scrişi (de obicei nbytes) în cazul execuției corecte,
altfel, ‐1.

rename
int rename(const char *nume_vechi, const char *nume_nou);

‐
‐

returnează ‐1 în caz de eroare;
dacă nume_vechi reprezintă un fişier şi dacă nume_nou există, nume_nou este şters
şi nume_vechi este redenumit.

chmod şi fchmod
int chmod(const char *cale, mode_t mod);
int fchmod(int filedes, mode_t mod);

‐
‐

permit modificarea drepturilor de acces pentru fişierul precizat;
ambele returnează 0 în caz de succes, ‐1 pentru eroare.
Funcția chmod acționează asupra unui fişier identificat prin nume, pe când fchmod
primeşte un descriptor de fişier. Pentru a schimba biții de acces la fişier, trebuie ca ID‐ul de
user efectiv să fie egal cu cel al proprietarului acelui fişier sau ca procesul să aibă drepturi de
superuser.

chown şi fchown
int chown(const char *pathname, uid_t owner, gid_t group);
int fchown(int filedes, uid_t owner, gid_t group);

‐
‐
‐

permit modificarea drepturilor de acces pentru fişierul precizat;
ambele returnează 0 în caz de succes, ‐1 pentru eroare.
ambele permit modificarea proprietarului fişierul precizat (UID, identificatorul
utilizatorului şi GID, identificatorul de grup).
Funcția chown acționează asupra unui fişier identificat prin nume, pe când fchown
primeşte un descriptor de fişier. În cazul când se referă la o legătură simbolică, lchown
modifică proprietarul legăturii simbolice, nu al fişierului indicat.

umask
mode_t

‐
‐

umask(mode_t

newmask);

întoarce fosta mască de creare a fişierelor;
newmask este un OR binar între constantele care precizează permisiunile la accesul
fişierului.
Biții din mască pot fi resetați prin argumentul mode la apelul funcției creat.

dup
int dup(int filedes);

‐
‐

duplică descriptorul de fişier;
returnează noul descriptor de fişier pentru execuție corectă, altfel ‐1.
Ambii descriptori, şi cel vechi şi cel nou, indică aceeaşi intrare în tabela de fişiere
(aceleaşi flag‐uri şi acelaşi offset).
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dup2
int dup2(int filedes, int filedes2);

‐

redirecteză descriptorul filedes2 către filedes

link
int link(const char *cale_existentă, const char *cale_nouă);

‐
‐

creează o nouă legătură pentru un fişier existent. În urma apelului, se creează o nouă
intrare de director, cale_nouă, care indică spre cale_existentă;
returnează ‐1 în caz de eroare.

unlink
int unlink(const char *cale);

‐
‐

returnează ‐1 în caz de eroare;
decrementează contorul de legături al fişierului precizat. Dacă numărul de legături
ajunge la zero, fişierul este şters în momentul închiderii. Pentru a şterge un fişier,
trebuie să avem drepturi de scriere şî execuție asupra directorului care conține
fişierul.

symlink
int symlink(const char *actualpath, const char *sympath);

‐

creează o legătură simbolică; nu este necesar să existe actualpath.

readlink
Deoarece open merge pe legătura simbolică, avem nevoie de o modalitate de a
deschide o legătură şi să citim numele din link:
int readlink(const char *pathname, char *buf, int bufsize);

‐

întoarce numărul de octeți citiți (şi plasați în buffer) pentru execuție corectă, altfel ‐1.

Apelurile de sistem pentru lucrul cu resurse IPC
get
Apelul de tip get (semget() pentru semafoare, msgget() pentru cozi de mesaje sau
shmget() pentru segmente de memorie partajata) primeşte o cheie şi întoarce un ID numeric
folosit pentru accesul la resursă. Acest ID este un index într‐o tabelă de resurse de acel tip (el
este unic între obiecte de acelaşi tip, dar pot exista un semafor şi un segment de memorie
partajată, de exemplu, cu acelaşi ID). Acest ID este calculat pe baza numarului de secvență
seq memorat în structura ipc_perm.
Apelul primeşte ca flaguri permisiunile şi alte caracteristici de acces in forma:
msgflg = IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666;
id = msgget(key, msgflg);

IPC_CREAT comandă crearea resursei în cazul în care ea nu există;
IPC_CREAT | IPC_EXCL specifică eşuarea apelului dacă resursa asociată lui key există
deja. Apelul întoarce un identificator folosit pentru accesele viitoare la coada de mesaje. O
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cheie speciala este IPC_PRIVATE, care asigură, în cazul succesului apelului, că este creată o
nouă resursă.

ctl
Apelul de tip ctl (semctl(), msgctl() sau shmctl()) modifică sau citeşte informațiile din
structura asociată resursei indicată de id.
#include <sys/msg.h>
struct msqid_ds buf;
err = msgctl(id, IPC_STAT, &buf);
if (!err)
printf(creator uid = %d\n, buf.msg_perm.cuid);

Comenzile acceptate de apeluri ctl sunt următoarele :
• IPC_STAT ‐ citeşte informația relativ la resursa specificată în bufferul alocat de user;
userul trebuie să aibă acces pentru citire la resursă.
• IPC_SET ‐ scrie informația aflată în buffer în structura asociată resursei; userul trebuie
să fie procesul creator, proprietar sau super‐userul.
• IPC_RMID ‐ şterge resursa; userul trebuie să fie procesul creator, proprietar sau
super‐userul. O coadă de mesaje sau o mulțime de semafoare este imediat stearsă;
segmentele de memorie partajată sunt distruse la ultima operație de detach după
comanda IPC_RMID.
Apelul semctl() oferă în plus opțiuni prin care se pot seta sau determina valorile
semafoarelor dintr‐o mulțime.

op
Apelurile de acest gen trimit sau primesc mesaje (msgsnd() şi msgrcv() ‐ pentru cozi
de mesaje), citesc sau modifică valorile semafoarelor (semop()), ataşează sau detaşează
segmente de memorie partajată (shmat() şi respectiv shmdt()). Flagul IPC_NOWAIT face ca
apelul să eşueze cu mesajul de eroare EAGAIN dacă procesul trebuie să aştepte la apel.

Apelurile de sistem pentru lucrul cu procese
fork
În UNIX singura modalitate de creare a unui proces este dată de apelul de sistem fork.
Efectul acestui apel de sistem este crearea unui nou proces, copie a procesului care a apelat
fork. Diferă doar PID‐ul proceselor, noul proces primind un nou PID de la sistemul de
operare. Secvența clasică de creare a unui proces este prezentată în continuare:
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
...
switch (pid = fork()) {
case -1: /* fork failed */
printf("forked failed\n");
exit(-1);
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case 0: /* child starts executing here */
...
default: /* parent starts executing here */
printf("created process with pid %d\n", pid);
...
}

După cum se observă din exemplul de mai sus, apelul de sistem fork întoarce PID‐ul
noului proces în procesul părinte şi valoarea 0 în procesul copil.

exec
Familia de funcții exec va executa un nou program, înlocuind imaginea procesului
curent, cu cea dintr‐un fişier (executabil). Spațiul de adrese al procesului va fi înlocuit cu unul
nou, creat special pentru execuția fişierului. De asemenea vor fi reinițializați regiştrii IP
(EIP/RIP) şi SP (ESP/RSP) şi regiştrii generali. Măştile de semnale ignorate şi blocate sunt
setate la valorile implicite, ca şi handler‐ele semnalelor. PID‐ul şi descriptorii de fişiere care
nu au setat flagul CLOSE_ON_EXEC rămân neschimbați (implicit flagul CLOSE_ON_EXEC nu
este setat).
int execv(const char *filename, char *const argv[]);

Va executa programul descris de pointerul către şirul de caractere filename; vectorul
argv conține pointeri către şiruri de caractere ce descriu argumentele cu care programul
reprezentat de filename va fi executat; ultimul element al vectorului trebuie să fie setat pe
NULL. Calea către program trebuie să fie completă (adica nu se caută în PATH). Primul
argument va fi numele programului.
int execl(const char *filename, const char *arg0, ...);

De data aceasta argumentele vor fi date ca parametri ai funcției. Ultimul parametru
trebuie să fie NULL. Primul argument va fi numele programului.
int execve(const char *filename, char *const argv[], char *const env[]);

Are aceeaşi comportare ca execv numai că mai primeşte un vector de pointeri la şiruri
de caractere care descriu variabilele de mediu. Ultimul element al vectorului env trebuie să
fie setat pe NULL. Şirurile de caractere trebuie să fie de forma “VARIABILA=VALOARE”.
int execle(const char *filename, const char *arg0, ..., char *const env[]);

Are aceeaşi comportare ca execl numai că mai primeşte un vector de pointeri la şiruri
de caractere care descriu variabilele de mediu. Ultimul element al vectorului env trebuie să
fie setat pe NULL. Şirurile de caractere trebuie să fie de forma “VARIABILA=VALOARE”.
int execvp(const char *filename, char *const argv[]);

Similară cu execv doar că numele programului nu trebuie să fie absolut, el va fi căutat
în toate directoarele specificate în variabila de mediu PATH.
int execlp(const char *filename, const char *arg0, ...);

Similară cu execl doar că numele programului nu trebuie să fie absolut, el va fi căutat
în toate directoarele specificate în variabila de mediu PATH.
Folosirea oricărei funcții din familia exec necesită includerea header‐ului unistd.h.
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wait
Familia de funcții wait suspendă execuția procesului apelant până când procesul
(procesele) specificate în argumente fie s‐au terminat fie au fost oprite (SIGSTOP).
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

Procesul apelant se va bloca până când procesul cu PID‐ul pid se va termina sau va fi
oprit. Valoarea argumentului pid poate fi:
• 0 şi atunci reprezintă PID‐ul unui proces
• 0 (WAIT_MYGRP) şi atunci identifică orice proces copil din grupul de procese din care
face parte procesul apelant
• ‐1 (WAIT_ANY) orice proces copil.
Parametrul options poate fi setat cu unul sau mai multe din următoarele flaguri
(combinate prin SAU pe biți):

WNOHANG
dacă nici unul dintre procesele specificate nu s‐a terminat, se iese imediat din apelul
funcției waitpid (procesul care a apelat waitpid nu se blochează)

WUNTRACED
waitpid se întoarce şi dacă unul dintre procesele specificate s‐a oprit, iar informații
despre această oprire nu au fost încă raportate; dacă este setat acest flag, waitpid se
întoarce şi pentru procesele copil care s‐au oprit, dar care nu se află printre procesele
"urmărite" de procesul apelant; informații despre copiii "urmăriți" sunt furnizate chiar dacă
acest flag nu este precizat
Funcția va întoarce PID‐ul procesului a cărui stare e raportată; infomațiile de stare
sunt depuse în locația către care indică status . Funcția se blochează dacă nici unul din
procesele specificate nu s‐a terminat (sau dacă nici unul dintre ele nu s‐a oprit şi este setat
WUNTRACED), mai puțin atunci când este setat WNOHANG, caz în care funcția întoarce 0. În
caz de eroare se întoarce ‐1, iar errno este setat pe:
• EINTR apelul a fost întrerupt de un semnal
• ECHILD nu s‐a specificat un PID de proces copil valid
• EINVAL s‐a specificat un flag invalid pentru options.
Starea procesului interogat se poate afla examinând status cu următoarele
macrodefiniții:

WIFEXITED(status)
întoarce o valoare diferită de 0 dacă procesul interogat s‐a terminat prin exit

WEXITSTATUS(status)
dacă WIFEXITED(status) e diferit de 0, arată codul de terminare a procesului

WIFSIGNALED(status)
întoarce o valoare diferită de 0 dacă procesul interogat s‐a terminat datorită unui
semnal netratat
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WTERMSIG(status)
dacă WIFSIGNALED(status) e diferit de 0, arată numărul semnalului datorită căruia
procesul s‐a terminat

WCOREDUMP(status)
întoarce o valoare diferită de 0 dacă procesul interogat a generat un core

WIFSTOPPED(status)
întoarce o valoare diferită de 0 dacă procesul interogat este oprit

WSTOPSIG(status)
dacă WIFSTOPPED(status) e diferit de 0, întoarce numărul semnalului care a oprit
procesul
pid_t wait(int *status);

Varianta simplificată care aşteaptă orice proces copil să se termine.
Pentru a folosi wait sau waitpid trebuie incluse header‐ele sys/types.h şi sys/wait.h.

exit
Pentru terminarea procesului curent Linux pune la dispoziție apelul de sistem exit (al
cărui antet e descris în stdlib.h).
void exit(int status);

Procesul apelant se va termina imediat. Toți descriptorii de fişier ai procesului sunt
închişi, copiii procesului sunt “înfiați” de procesul init, iar părintelui procesului îi va fi trimis
un semnal SIGCHLD. Procesului părinte îi va fi întoarsă variabila status ca rezultat al unei
funcții de aşteptare (wait sau waitpid).

kill
Trimiterea explicită a unui semnal de către un proces spre alt proces (nu neapărat
diferit de primul) se poate face cu funcția
int kill(pid_t pid, int signum);

Parametri
•

•

pid ‐ identificator de proces care reprintă un proces sau un grup de procese căruia i
se va trimite semnalul. Poate avea valorile :
‐ 0 ‐ PID‐ul procesului căruia i se va trimite semnalul
‐ 0 ‐ toate procesele din acelaşi grup cu cel al procesului care trimite semnalul
‐ < ‐1 ‐ toate procesele din grupul identificate de valoarea pid in modul
‐ ‐1 ‐ toate procesele căroara procesul ce vrea să trimită are drepturi, cu
excepția lui init
signum ‐ semnalul ce va fi trimis. Dacă semnalul are valoarea zero nu se va trimite
nimic, dar se vor face verificări de permisiune şi de existență.
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Numele de semnale sunt definite in fişierul signal.h.
1) SIGHUP
2) SIGINT
3) SIGQUIT
4) SIGILL
5) SIGTRAP
6) SIGABRT
7) SIGBUS
8) SIGFPE
9) SIGKILL
10) SIGUSR1
11) SIGSEGV
12) SIGUSR2
13) SIGPIPE
14) SIGALRM
15) SIGTERM
17) SIGCHLD
18) SIGCONT
19) SIGSTOP
20) SIGTSTP
21) SIGTTIN
22) SIGTTOU
23) SIGURG
24) SIGXCPU
25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM
27) SIGPROF
28) SIGWINCH
29) SIGIO
30) SIGPWR
31) SIGSYS
33) SIGRTMIN
34) SIGRTMIN+1
35) SIGRTMIN+2 36) SIGRTMIN+3 37) SIGRTMIN+4 38) SIGRTMIN+5
39) SIGRTMIN+6 40) SIGRTMIN+7 41) SIGRTMIN+8 42) SIGRTMIN+9
43) SIGRTMIN+10 44) SIGRTMIN+11 45) SIGRTMIN+12 46) SIGRTMIN+13
47) SIGRTMIN+14 48) SIGRTMIN+15 49) SIGRTMAX-15 50) SIGRTMAX-14
51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12 53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10
55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7 58) SIGRTMAX-6
59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

Semnale cauzate de erori ale programelor
•
•

SIGFPE ‐ floating point exceptions, împărțire la zero, depăşire
SIGILL ‐ illegal instruction; se încearcă execuția unei non‐instrucțiuni sau a unei
instrucțiuni privilegiate
• SIGSEGV ‐ segmentation violation; programul încearcă să citească sau să scrie în afara
regiunii de memorie alocate sau să scrie într‐o regiune de memorie read‐only.
(Acesta este semnalul care genereaza mesajul celebru printre programatorii Linux ‐
Segmentation fault
• SIGBUS ‐ încercare de a accesa o adresă invalidă (citire/scriere/execuție de la adrese
nealiniate)
• SIGABRT ‐ procesul a detectat o eroare internă şi a apelat funcția abort
• SIGTRAP ‐ folosit de debuggere; procesul pe care se face debug nu vede aceste
semnale, decât în cazul în care execută instrucțiuni invalide
• SIGSYS ‐ apel de sistem invalid
Toate aceste semnale au ca acțiune implicită terminarea procesului şi generarea unui
fişier core dump. Acest fişier poate fi folosit de către un debugger mai târziu pentru
analizarea cauzelor care au dus la terminarea anormală a procesului.

Semnale de terminare
•
•
•
•
•

SIGTERM ‐ un mod politicos de a cere programului să‐şi termine execuția
SIGINT ‐ program înterrupt; acest semnal este trimis procesului atunci când
utilizatorul foloseşte CTRL‐C
SIGQUIT ‐ similar cu SIGINT doar că este folosită combinația de taste CTRL‐\
SIGKILL ‐ procesul este imediat terminat; acest semnal NU poate fi tratat de către
proces
SIGHUP ‐ acest semnal este generat de către sistemul de operare atunci când
procesul este deconectat de la terminal (de exemplu atunci când lăsăm un proces
pentru execuție în background şi apoi facem logout; întrucat acțiunea implicită
pentru SIGHUP este de terminare a procesului, dacă vrem ca procesul să
supraviețuiască trebuie să blocam acest semnal, folosind utilitarul nohup).
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Aceste semnale au ca acțiune implicită terminarea procesului. A se reține faptul că
SIGKILL nu poate fi tratat.

Semnale pentru controlul job‐urilor
•

SIGCHLD ‐ se trimite atunci când unul din copiii procesului se termină sau se opreşte;
acțiunea implicită este de a ignora semnalul
• SIGCONT ‐ se trimite atunci când procesul a fost pornit, după ce a fost oprit cu
SIGSTOP; acest semnal nu poate fi blocat; se poate seta un handler, dar indiferent de
rezultatul execuției lui, procesul va fi pornit
• SIGSTOP ‐ opreşte un proces; acest semnal nu poate fi blocat, ignorat sau tratat
• SIGTSTP ‐ similar cu SIGSTOP, dar poate fi tratat sau ignorat; se generează aunci când
se tastează CTRL‐Z
• SIGTTIN ‐ un proces ce se află în execuție în background nu poate citi de la terminal;
dacă se încearcă acest lucru se generează acest semnal; acțiunea implicită este de a
opri procesul
• SIGTTOU ‐ generat dacă un proces ce sa află în execuție în background încearcă să
scrie la terminal, şi terminalul are setat flagul TOSTOP; acțiunea implicită este de a
opri procesul
Atunci când procesul este oprit, numai SIGKILL şi SIGCONT pot fi trimise procesului. Alte
semnale sunt marcate ca pending (în aşteptare) şi vor fi trimise când procesul îşi continuă
rularea.

signal
Cel mai simplu mod de a schimba acțiunea pentru un semnale este utilizarea funcției
signal. Se poate specifica o acțiune built‐in (cum ar fi ignorarea semnalului), sau se poate
specifica un handler.
Funcția signal oferă o interfață simplă pentru a specifica o acțiune pentru un anumit
semnal (declarația se găseşte în signal.h) :
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t action);

Parametri
•
•

signum ‐ [in] numărul asociat tipului de semnal primit
action ‐ [in] pointer la funcția handler care va trata semnalul.

getpid şi getppid
pid_t getpid(void);

Funcția getpid întoarce PID‐ul procesului apelant.
pid_t getppid(void);

Funcția getppid întoarce PID‐ul procesului părinte al procesului apelant.
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Alte apeluri
Functia
read
write
open
close
waitpid
getpid
link
exec
chdir
time
stat
mount
setuid
getuid
pause
nice
mkdir
rmdir
pipe
setgid
getgid
geteuid
dup2
getppid
readlink
reboot
truncate
idle
uname
adjtimex
sysctl
mlock
mlockall
nanosleep
pread
vfork

Descriere
citeşte dintr‐un descriptor de fişiere
scrie într‐un descriptor de fişiere
deschide un fişier sau dispozitiv
închide un descriptor de fişiere
aşteaptă închiderea unui proces
obține identificatorul unui proces
creează un nume nou pentru un fişier
executa programul
schimbă directorul curent
află timpul în secunde
află starea unui fişier
montează un sistem de fişiere
setează UID‐ul
află UID‐ul real
suspendă procesul până la semnal
schimbă prioritatea unui proces
creează un director
şterge un director
creează un canal între procese
setează GID‐ul
află GID‐ul
află UID‐ul efectiv
duplică descriptorul unui fişier
află idenficatorul procesului părinte
citeşte conținutul unui link simbolic
restartează
setează fişierul la o anumită marime
face inactiv procesul 0
află numele şi alte informații despre kernel‐ul
curent
modifică ceasul kernel‐ului
citeşte/scrie parametrii de sistem
blochează pagini în memorie
dezactivează paginarea pentru procesul apelant
suspendă execuția pentru un timp exprimat in
nanosecunde
citeşte dintr‐un descriptor de fişiere de la un
offset dat
creeză un proces copil si blochează parintele
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Locatia sursei
fs/read_write.c
fs/read_write.c
fs/open.c
fs/open.c
kernel/exit.c
kernel/sched.c
fs/namei.c
arch/i386/kernel/process.c
fs/open.c
kernel/time.c
fs/stat.c
fs/super.c
kernel/sys.c
kernel/sched.c
arch/i386/kernel/sys_i386.c
kernel/sched.c
fs/namei.c
fs/namei.c
arch/i386/kernel/sys_i386.c
kernel/sys.c
kernel/sched.c
kernel/sched.c
fs/fcntl.c
kernel/sched.c
fs/stat.c
kernel/sys.c
fs/open.c
arch/i386/kernel/process.c
kernel/sys.c
kernel/time.c
kernel/sysctl.c
mm/mlock.c
mm/mlock.c
kernel/sched.c
fs/read_write.c
arch/i386/kernel/process.c

Exemplu de apel
Functia getpid:
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
{
int p = getpid();
printf("Pid = %d\n", p);
}

1. Utilizatorul cheamă o funcție de bibliotecă (getpid(2));
2. Funcția de bibliotecă împachetează numărul apelului (20) într‐un registru şi eventualele
argumente în alți regiştri;
3. Funcția de bibliotecă generează o întrerupere software (0x80);
4. Automat întreruperea comută în mod nucleu, schimbă stivele şi sare la o procedură de
intercepție (handler);
5. Procedura de intercepție extrage numărul apelului şi indexează într‐o tabelă de apeluri
de sistem;
6. Se sare la funcția care execută cu adevărat apelul (sys_getpid()); folosind structurile de
date ale nucleului funcția calculează răspunsul;
7. Codul de întoarcere verifică dacă sunt semnale de livrat procesului curent; dacă da,
acestea sunt procesate înainte de întoarcerea în mod utilizator;
8. Se execută o instrucțiune RETI care termină o întrerupere, restaurează privilegiile
scăzute şi comută stivele înapoi;
9. Funcția de bibliotecă despachetează răspunsul şi dacă este necesar setează variabila
errno la eroarea survenită;
10. Funcția de bibliotecă întoarce rezultatul primit de la nucleu. Execuția apelului de sistem
s‐a terminat.

Bibliografie
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3. LINUX System Call Quick Reference de Jialong He
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Win32 API şi registrul de informații pentru
Windows
Win32 API

Conceptul de API
O interfață API (Application Programming Interface – Interfață de Programare a
Aplicațiilor) este un cod sursă oferit de către sistemul de operare sau de către o bibliotecă de
funcții (dll) pentru a permite apeluri din cadrul unui program la serviciile respectivului sistem
de operare. (1)

Microsoft Windows API
Windows API este numele dat de către Microsoft pentru un set de interfețe API
disponibile în sisteme de operare Microsoft Windows. Aceste interfețe au fost construite
pentru a fi folosite de către programatori C/C++ pentru dezvoltarea de aplicații software.
Accesul la nivelul inferior al sistemul Windows, în general necesar pentru drivere, este oferit
de către Windows Driver Foundation în versiunile curente ale Windows‐ului.
În sistemele de operare Windows este disponibil un Software Development Kit (SDK),
care oferă documentația şi uneltele pentru a permite dezvoltatorilor crearea de aplicații
folosind interfețe API şi tehnologii Windows asociate. (2)

Istoria Windows API
Windows API a oferit dintotdeauna acces la structura sistemelor Windows. Din acest
motiv ea este construită în mare parte pentru programatori. Programatorilor li s‐a oferit
multă flexibilitate şi putere în dezvoltarea aplicațiilor, dar în acelaşi timp aplicațiilor
Windows li s‐a impus o mare responsabilitate în manipularea nivelelor inferioare.
Pe parcurs au fost făcute multe modificări la sistemul de operare Windows şi
Windows API a fost de asemenea schimbată pentru a ține pasul cu sistemul de operare.
Interfața API pentru Windows 1.0 a avut mai puțin de 450 de funcții, în comparație cu API‐uri
moderne care au mii de funcții. Având acest lucru în vedere, Microsoft a pus mare accent
pentru compatibilitatea inversă, adică compatibilitatea API‐urilor noi cu API‐uri din urmă. (3)
Una dintre cele mai mari schimbări făcute de Microsoft a fost schimbarea de la
sisteme de operare pe 16 biți (Windows 3.1) la sisteme de operare pe 32 biți (Windows 95 şi
Windows NT). Pentru a oferi compatibilitate, Microsoft a dezvoltat, pentru noile versiuni pe
32 biți, un set complex de API‐uri care permitea codului scris pe 32 biți să apeleze cod scris
pe 16 biți (şi invers în unele cazuri limitate).
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Aproape fiecare nouă versiune a sistemului de operare Windows a introdus schimbări
în interfața API, numele rămânând acelaşi între diferite versiuni. În cele din urma Microsoft a
schimbat numele din Win32 API în Windows API.
Deşi Microsoft deține drepturile de autor asupra Windows API, alte companii au obținut
drepturi să emuleze Windows oferind interfețe API identice. Proiectul Wine este cea mai
cunoscută încercare de a oferi sistemelor de operare bazate pe Unix compatibilitate cu
Windows API. ReactOS a mers cu un pas mai departe şi a oferit emularea întregului sistem
de operare Windows. HX DOS‐Extender este alt proiect ce emulează Windows API,
permițând rularea programelor simple de Windows din linia de comandă DOS. (2)

Compilatoare suportate
Pentru a dezvolta software folosind Windows API, este nevoie de un compilator care
să poată importa şi manipula fişierele DLL şi obiectele COM caracteristice Microsoft‐ului.
Compilatorul trebuie să suporte dialectul limbajelor C/C++ şi să poată accesa fişiere IDL
(Interface Definition Language) şi fişiere header ce conțin denumirile funcțiilor API. Aceste
compilatoare, unelte, librării şi fişiere header sunt înglobate în Microsoft Platform SDK
(Software Development Kit). Pentru mult timp compilatoarele Microsoft Visual Studio şi
compilatoarele Borland au fost singurele care corespundeau cerințelor mai sus menționate.
Între timp însă au apărut şi alte compilatoare compatibile cu Windows API: MinGW si Cygwin
(oferă interfețe bazate pe GNU Compiler Collection), LCC‐Win32, Pelles C, Free Pascal şi
altele. (2)

Componentele Windows API
Funcționalitatea oferită de Windows API poate fi grupată în şapte categorii:
• Base Services (Servicii de bază)
Oferă acces la resursele de bază disponibile în Windows. Sunt incluse sisteme de
fişiere, dispozitive, procese, fire de execuție, acces la regiştrii Windows şi tratarea erorilor.
Aceste funcții se găsesc în fişierele kernel32.dll si advapi32.dll.
• Graphics Device Interface (Interfața cu Dispozitivele Grafice)
Oferă funcții pentru afişarea conținutului grafic pe monitoare, imprimante şi alte
dispozitive de ieşire. Se găseşte în gdi32.dll.
• User Interface (Interfața cu utilizatorul)
Este folosită pentru a crea si manipula ferestre şi majoritatea controalelor de bază
(precum butoane şi scrollbar‐uri), pentru a colecta date de intrare de la mouse şi tastatură,
cât şi pentru alte funcții asociate cu GUI (Graphical User Interface). Aceste funcții se afla în
biblioteca user32.dll. De la Windows XP, controalele de bază se află în comctl32.dll,
împreună cu controalele generale (Common Control Library).
• Common Dialog Box Library (Biblioteca Ferestrelor de Dialog Generale)
Conține ferestrele de dialog standard pentru deschiderea şi salvarea fişierelor,
alegerea culorii şi fontului, etc. Biblioteca se află în fişierul comdlg32.dll. Este grupată sub
categoria User Interface a API.
• Common Control Library (Biblioteca de Controale Generale)
Conține unele controale avansate ale sistemului de operare. Acestea includ bare de
status, bare de progres, toolbar‐uri şi tab‐uri. Biblioteca se află intr‐un fişier DLL numit
comctl32.dll. Este grupată sub categoria User Interface a API.
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•

Windows Shell
Este o componentă API care permite aplicațiilor acces la funcțiile oferite de shell‐ul
sistemului de operare, cât şi schimbarea şi îmbunătățirea acestuia. Această componentă se
află în fişierul shlwapi.dll. Este grupată sub categoria User Interface a API.
• Network Services (Servicii de rețea)
Oferă acces la diferitele servicii ale sistemului de operare legate de rețea.
Subcomponentele lui includ NetBIOS, Winsock, NetDDE, RPC şi multe altele. (2)

API pentru aplicații Web
Internet Explorer conține API‐uri care sunt la rândul său folosite de alte aplicații, de
aceasta el poate fi considerat ca parte a Windows API. Internet Explorer oferă:
‐ Un web browser încorporat, aflat în shdocvw.dll şi mshtml.dll
‐ Servicii de monitorizare URL, aflate în urlmon.dll
‐ O bibliotecă pentru suport multilingvist şi internațional: mlang.dll
‐ DirectX Transforms, un set componente pentru filtrarea imaginilor
‐ Suport XML (componentele MSXML)
‐ Acces la Windows Address Book (2)

API pentru interacționare între programe
În mare parte Windows API se ocupă de interacționarea între sistemul de operare şi
aplicațiile care rulează pe el. Pentru a face posibilă comunicarea între diferite aplicații,
Microsoft a dezvoltat o serie de tehnologii încorporate în Windows API. Începând cu
Dynamic Data Exchange (DDE), care a fost înlocuit cu Object Linking and Embedding (OLE) şi
mai târziu cu Component Object Model (COM). (2)

API pentru aplicații multimedia – Microsoft DirectX
Microsoft a oferit un set de API‐uri numit DirectX încorporat în toate kit‐urile de
instalare încă de la Windows 95 OSR2.
Microsoft DirectX este o colecție de API‐uri folosită pentru manipularea taskurilor
legate de multimedia, în special programarea jocurilor şi video, pe platforme Microsoft.
DirectX este de asemenea folosit şi de alți producători software, în mare parte în sectorul de
inginerie, din cauza abilității de redare rapidă a obiectelor 3D de înaltă calitate.
Atât DirectX Runtime cât şi Software Development Kit (kitul de dezvoltare soft) sunt
disponibile gratuit, dar sunt proprietate Microsoft şi sunt closed‐source (fără posibilitate de
schimbare, rescriere, suprascriere). DirectX a fost inițial redistribuit de către dezvoltatorii de
jocuri împreuna cu kit‐urile de instalare, dar în ultimul timp DirectX a fost inclus în kit‐ul de
instalare a sistemului de operare (sau în Service Pack‐uri). Unii dezvoltatori de jocuri încă mai
includ DirectX în kitul de instalare şi oferă posibilitatea de a‐l instala (sau de a face update)
după instalarea jocului.
Cele mai recente versiuni ale DirectX‐ului sunt DirectX 10 si DirectX 9.0L, disponibile
exclusiv pentru Windows Vista (motivul fiind, după cum susține Microsoft, faptul că există
schimbări în arhitectura grafică a Windows‐ului şi din cauza introducerii a Windows Display
Driver Model). (4)
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Componentele DirectX
¾

¾
¾
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¾

Majoritatea API‐urilor din DirectX sunt sub formă de obiecte COM.
Componentele DirectX sunt:
DirectX Graphics, alcătuită din două API‐uri:
• DirectDraw: pentru generarea de obiecte grafice 2D (nu mai este folosit decât de
un număr mic de jocuri)
• Direct3D (D3D): pentru generarea obiectelor grafice în 3D
DirectInput: pentru interfața cu tastatura, mouse, joystick sau alte controlere pentru
jocuri. S‐a renunțat la această componentă după DirectX 8
DirectPlay: pentru comunicarea în rețea. S‐a renunțat la ea după DirectX 8
DirectSound: pentru redarea şi înregistrarea sunetului în formă wave
• DirectSound3D (DS3D): pentru redarea sunetelor 3D
DirectMusic: pentru redarea soundtrack‐urilor autorizate de către DirectMusic Producer
DirectX Media: conține DirectAnimation pentru animații web 2D, DirectShow pentru
redare multimedia, DirectX Transform pentru interacționare web şi Direct3D Retained
Mode pentru grafică 3D de nivel înalt. DirectShow mai conține DirectX Plugins pentru
procesarea semnalului audio si DirectX Video Acceleration pentru accelerarea redării
video.
DirectX Media Objects: pentru obiecte cu streamuri cum sunt encodere, decodere şi
efecte
DirectSetup: pentru instalarea componentelor DirectX (nu este în sine un API) (4)

Pentru a oferi compatibilitate cu versiunile precedente de Direct3D, DirectX 10
conține de fapt trei versiuni de Direct3D:
• Direct3D 9: această API emulează comportamentul lui Direct3D 9 pe Windows XP pentru
a oferi compatibilitate cu aplicații mai vechi. Toate detaliile şi avantajele ale Windows
Display Driver Model (WDDM) din Windows Vista sunt ascunse de aplicație (în cazul în
care driverele WDDM sunt instalate). Aceasta este singura API disponibilă în caz că există
doar drivere grafice XP.
• Direct3D 9Ex (inițial numit 9.0L): permite acces total la noile capabilități ale WDDM, în
timp ce păstrează compatibilitatea pentru aplicațiile Direct3D existente folosind o API
separată. Interfața Windows Aero din Windows Vista se bazează pe Direct3D 9Ex.
• Direct3D 10: conceput special pentru WDDM din Windows Vista. Singurele procesoare
grafice compatibile cu Direct3D 10 sunt cele din seria NVIDIA GeForce 8. (4)

Registrul de informații pentru Windows
Registrul de informații pentru Windows, numit şi Windows Registry, este o bază de
date ierarhică locală a sistemului de operare Windows ce stochează setări şi opțiuni
necesare funcționării sistemului. (5)
Acesta conține informații şi setări pentru toate echipamentele hardware disponibile,
pentru software‐ul de sistem cât şi pentru cel third‐party, utilizatori, preferințe, etc. De
fiecare dată când un utilizator face o schimbare în sistem, fie ea hardware sau software,
aceasta se reflectă şi se stochează în registrul Windows.
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Registrul de informații înlocuieşte fişierele .ini necesare fiecărei aplicații de pe
versiuni de Windows mai vechi decât Windows 95. Astfel în loc să se păstreze setările pentru
fiecare aplicație în parte într‐un fişier .ini separat, sunt stocate toate în registrul de
informații. (6)

Structură
Registrul conține două tipuri de elemente: chei şi valori.
Cheile sunt similare directoarelor (folderelor): pe lângă valori pot să conțină şi
subchei care la rândul lor pot să conțină valori şi propriile subchei. Subcheile sunt accesate
ierarhic precum directoarele din Windows, folosind backslash. Ex:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows. (6)
Există 5 chei predefinite ce conțin toate celelalte chei din registru. Acestea sunt:
¾ HKEY_CURRENT_USER (HKCU): Conține toate cheile ce conțin informații referitoare la
userul curent. Aici sunt stocate informații despre folderele userului, setările Desktop‐ului
şi din Control Panel, etc.
¾ HKEY_USERS (HKU): Conține profilurile tuturor userilor. HKEY_CURRENT _USER este o
subcheie a HKEY_USERS.
¾ HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM): Conține informații despre configurația computerului.
Este comună tuturor userilor.
¾ HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR): Este o subcheie a HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software şi
conține informații despre aplicațiile din sistem. În sistemele bazate pe Windows NT
aceasta este o subcheie atât a HKLM cât şi a HKCU. HKLM\Software\Classes conține
setările implicite ce se aplică tuturor userilor, iar HKCU\Software\Classes conține setări
specifice userului curent care le suprascriu pe cele implicite.
¾ HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC): Conține informații despre profilul harware ce este
folosit de computer la pornirea sistemului. Informația din această cheie nu este stocată
permanent pe hard, ci este regenerată mereu la pornire. (5)

Valorile sunt perechi de nume şi date stocate în interiorul cheilor. Există mai multe
tipuri de valori:
• Binary Value (REG_BINARY): Dată binară. Majoritatea informațiilor despre componentele
hardware sunt stocate ca dată binară şi este afişată în editorul de registru în format
hexadecimal.
• DWord Value (REG_DWORD): Dată reprezentată pe 4 octeți (întreg pe 32 de biți). Este de
2 tipuri: REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN (cel mai puțin semnificativ octet se găseşte la
adresa mai mică) şi REG_DWORD_BIG_ENDIAN (cel mai puțin semnificativ octet se
găseşte la adresa mai mare).
• Expandable String Value (REG_EXPAND_SZ): Dată de tip string de lungime variabilă.
• Multi‐String Value (REG_MULTI_SZ): Dată de tip string multiplu. Este un vector de string‐
uri, separate prin spațiu, virgulă sau alte semne.
• String Value (REG_SZ): Dată de tip string cu lungime fixată.
• Binary Value (REG_RESOURCE_LIST): O serie de vectori imbricați folosită pentru a stoca o
listă de resurse necesare unui driver al unui dispozitiv hardware sau dispozitivului însuşi.
Acest tip de dată este detectat de sistem, scris în \ResourceMap şi afişat în editorul de
registru în format hexadecimal (ca valoare binară).
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Binary Value (REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST): O serie de vectori imbricați
folosită pentru a stoca o listă de posibile resurse necesare unui driver al unui dispozitiv
hardware sau dispozitivului însuşi. Acest tip de dată este detectat de sistem, un subşir al
acesteia este scris în \ResourceMap şi afişat în editorul de registru în format hexadecimal
(ca valoare binară).
Binary Value (REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR): O serie de vectori imbricați folosită
pentru a stoca o listă de resurse necesare unui dispozitiv hardware. Acest tip de dată
este detectat de sistem, scris în \HardwareDescription şi afişat în editorul de registru în
format hexadecimal (ca valoare binară).
None (REG_NONE): Dată fără nici un tip. Este afişată de către editorul de registru în
format hexadecimal (ca valoare binară).
Link (REG_LINK): Un string în format Unicode reprezentând o legătură simbolică.
QWORD Value (REG_QWORD): Dată reprezentată pe 8 octeți (întreg pe 64 de biți). Este
afişată de către editorul de registru ca valoare binară şi a fost introdusă începând cu
Windows 2000. (5)

Hive‐uri
Registrul este împărțit în secțiuni logice numite hive‐uri. Un hive este un grup de chei,
subchei şi valori din registru ce are un set de fişiere suport pentru backup.
Pentru Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 şi
Windows Vista fişierele suport pentru toate hive‐urile în afară de HKEY_CURRENT_USER se
găsesc în folderul %SystemRoot%\System32\Config, iar pentru hive‐ul HKEY_CURRENT_USER
acestea se găsesc în folderul %SystemRoot%\Profiles\Username. Extensiile fişierelor suport
indică tipul de date pe care îl conțin.
Hive
Fişiere suport
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Security, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Software, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System
System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIG
System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat,
Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULT
Default, Default.log, Default.sav
În Windows 98 fişierele registrului sunt User.dat şi System.dat, iar în Windows
Millennium Edition acestea sunt Classes.dat, User.dat şi System.dat. (5)
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Subsistemul POSIX şi interfața de proces Win32
Subsistemul POSIX
POSIX este o marca inregistrata a IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers). Datorita proliferarii de variante nu mai era foarte clar ce e si ce nu e Unix. Fiecare
fabricant adauga propriile lui ornamente.
Din pacate incercarea de a standardiza Unix a dus la aparitia unui intreg set de
standarde incompatibile. In final 3 standarde diferite s‐au bucurat de o acceptare larga:
SVID, POSIX si X/Open. Standardele descriu numai ce fel de servicii trebuie sa exporte
sistemul de operare, si nu modul in care acestea sunt implementate.
Oficiul de standarde al IEEE (Asociatia Inginerilor Elecronisti) a facut un alt pas spre
reconciliere. Sute de experti din industrie, universitati si guvern au format un colectiv numit
POSIX.
Standardul elaborat de ei este publicat intr‐o serie de documente numite seria POSIX
1003. Ele spun explicit cum trebuie sa arate un sistem de operare ca sa fie un UNIX.
In fine, X/Open este o coalitie de fabricanti si comercianti de calculatoare care a
extins specificatiile POSIX cu o gramada de alte recomandari, de pilda despre sistemele de
ferestre sau managementul datelor. Recomandarile lor sunt publicate sub numele X/Open
Portability Guide.
POSIX este o prescurtare de la Portable Operating System Interface based on uniX. Cu
toate ca initial termenul reprezenta standardul original IEEE 1003.1‐1988, acum termenul se
refera la o familie de standarde asemanatoare. IEEE Std 1003.n ( unde n este un numar ) si
parti ale ISO/IEC 9945. Pentru standardul initial IEEE 1003.1‐1988 s‐a ales termeul de POSIX1
Standardul POSIX.1 specifica interfete de programare a aplicatiilor ( application
programming interfaces ‐ API ) la nivelul sursa si se refera la portabilitatea codului sursa.
Nu este nici o implementare a codului nici un sistem de operare ci o definitie stabila a
unei interfete de programare pe care sistemele ce suporta specificatiile garanteaza sa le
puna la dispozitia programatorului.
Cea mai noua versiune a POSIX.1 este IEEE Std 1003.1, 2004 Edition, dezvoltata de
Austin Group. Cuprinde patru parti:
1) Definitii de baza
2) Interfete de sistem
3) Shell si utilitati
4) Rationamente
Din punct de vedere istoric, POSIX 1003.1 a fost standardul de baza pentru crearea
familiei de standarde POSIX. Pentru a pastra directia originala a sistemelor UNIX, este
orientat pentru medii de operare cu calcul paralel si interactiv.
PASC Real‐time System Services Working Group ( SSWG‐RT ) a dezvoltat o serie de
standarde referitoare la IEEE Std 1003.1 ‐ 1990. Acestea sunt:
69

-

IEEE Std 1003.1b‐1993 Extensie in timp real
IEEE Std 1003.1c‐1995 Thread‐uri
IEEE Std 1003.1d‐1999 Extensii aditionale in timp real
IEEE Std 1003.1j‐2000 Extensii avansate in timp real
IEEE Std 1003.1q‐2000 Tracing ( Urmarire )

"O scurta istorie a Unix‐ului , de la Multics la Linux", Mihai Budiu , decembrie 1995, revizuit
septembrie 1998

Standardul POSIX 1003
1003.1
1003.2
1003.3
1003.4
1003.5
1003.6
1003.7
1003.8
1003.9
1003.10
1003.12
1003.13
1003.15
1003.16
1003.17
1003.18
1003.19

functii de biblioteca, apeluri de sistem
shell‐ul si utilitarele
metode de testare
timp real
limbajul Ada pentru Unix
securitatea
administratia sistemului
accesul la fisiere
Limbajul FORTRAN pentru Unix
super‐calculatoare
interfetele independente de protocol
real‐time profiles
interfetele pentru supercalculatoare ‐ batch processing
limbajul C
servicii de directoare
POSIX standardized profile
FORTRAN 90

Un standard POSIX se refera la interfete de programare a aplicatiilor si nu la apeluri
de sistem. Un sistem poate fi clasificat folositor POSIX daca ofera un set util de API‐uri
aplicatiilor, fara sa aiba in vedere cum sunt implementate functiile corespondente.
Din punctul de vedere al programatorului, diferenta dintre un API si un apel la sistem
este irelevanta, aspectele importante fiind numele functiei, tipul parametrilor si codul
rezultat.
Standardul POSIX specifica denumirile macro a catorva erori. In Linux pe sisteme Intel
80x86 , acele erori sunt definite in headerul errno.h. Pentru a permite portabilitatea
programelor C pentru sisteme Unix headerul este inclus in libraria C. Alte sisteme au
directoarele lor specializate pentru fisierele header.
"Understanding the Linux Kernel" , Daniel P Bovet, Marco Cesati, publicat la O'Reilly.

70

Windows 2000 are suport doar pentru POSIX 1003.1, pentru ca era inclus in lista
necesara unui sistem pentru a fi folosit de guvern. Din acest motiv portarea aplicatiilor UNIX
nu este comoda.
Procesul asociat subsitemului este creat prin rularea psxss.exe Aplicatiile POSIX sunt
rulate cu ajutorul posix.exe si sunt legate cu psxdll.dll
Selectarea subsistemului se face automat de sistemul de operare, examinand un
camp din executabil ( creat de catre linker ).
Subsistemele POSIX si OS/2 se incarca dinamic, la prima invocare a unui executabil
din acel subsistem. Subsistemele sunt izolate intre ele ( un program POSIX nu poate face
apeluri Win32 ).
In Windows 2000 exista trei subsisteme:
- OS/2
- POSIX
- Win32
Win32 este necesar, OS/2 si POSIX sunt optionale si sunt incarcate la cerere.
Fiecare subsistem are asociat un proces. Procesul asociat subsistemului este creat prin
rularea csrss.exe.
Win32 API isi are radacinile in Win16 API, biblioteca de programare pentru celalalt
Windows. Win32 a fost initial doar unul din subsistemele care puteau rula pe Windows NT si
a fost inclus pentru compabilitatea cu ruda mai varstnica.
La momentul conceperii, Windows NT era capabil sa ruleze aplicatii OS/2 si POSIX. In
timp ce NT capata un contur definitiv, Windows 3.0 dadea lovitura pe piata si impunea
Win16 ca model de programare.
In aceste conditii, Microsoft a renuntat treptat la suportul pentru OS/2 si POSIX si s‐a
axat in principal pe Win API. Suportul pentru OS/2 a existat In Windows NT pana la versiunea
4.0; subsistemul POSIX a disparut de la Windows XP incoace, dar exista si in prezent un
subsistem numit "Services for Unix" care poate rula fara probleme aplicatii POSIX/Unix/Linux
peste nucleul de Windows NT.
In vechile versiuni de nucleu Windows NT, inclusiv 3.51, subsistemul Win32 rula in
mod utilizator, cu alte cuvinte in afara spatiului nucleului propriu‐zis. Ratiunea acestui mod
de lucru era aceea ca sistemul era mult mai stabil datorita faptului ca driverele de dispozitive
grafice, aflate in interiorul subsistemului Win32, rulau in mod utilizator. Aceste drivere nu
erau in general dezvoltate de Microsoft ci de parteneri terti si puteau crea probleme in cazul
in care contineau erori.
Imbunatatirile de performanta grafica sunt vizibile in Windows NT 4.0. In noua
arhitectura, aplicatiile nu pot accesa sau corupe datele interne ale subsistemului Win32,
erorile in subsistemul Win32 (drivere) pot fi controlate si fixate in acelasi mod ca si erorile
din executiv sau sistemul de fisiere, iar in timpul rularii aplicatiilor se intâmpla mult mai
putine schimbari de context procesor ceea ce duce la o scalabilitate superioara a masinilor
multiprocesor simetrice.
In functie de domeniul de lucru, toate subsistemele protejate pot fi impartite in doua
categorii de baza:

Subsisteme integrale ‐ efectueaza functii necesare de sistem. Ele acopera un
cadru larg de lucru. Iata cateva din responsabilitatile lor:
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-

impreuna cu Security Accounts Manager ( managerul de securitate ) si procesul
Logon, Local Security Authority defineste politica de securitate pentru sistem.

-

Service Control Manager ( managerul de servicii ) incarca, supravegheaza si scoate
din functiune componente de sistem cum ar fi serviciile sau driverele.

-

procesele RPC Locator si RPC Service ofera suport aplicatiilor distribuite ce folosesc
apeluri de procedura.

Subsistemele mediilor de lucru ‐ au rolul de a da o interfata si un mediu de
lucru pentru aplicatii proprii anumitor sisteme de operare. In prezent Windows NT contine
urmatoarele subsisteme:
-

Win32 care implementeaza interfata de lucru pentru Windows NT

-

Virtual DOS Machine (VDM) permite aplicatiilor pe 16 biti sa ruleze sub Windows NT.
Spre deosebire de alte subsisteme , software‐ul VDM face parte din procesele unde
ruleaza MS‐DOS

-

Windows on Windows ( WOW ) ‐ suporta executia de aplicatii Windows pe 16 biti.
Comportatea implicita a subsistemului WOW este sa ruleze toate aplicatiile Windows
pe 16 biti ca thread‐uri separate in spatiul de adrese al unui singur proces VDM. Acest
lucru ajuta la imitarea mai fidela a mediului de lucru.

-

POSIX ce are suport API pentru programele ce indeplinesc standardul POSIX 1003.1.
Deoarece POSIX 1003.1 nu este un standard binar, aplicatiile trebuie sa fie compilate
si legate in ordine in acest subsistem.

-

OS/2 creaza un mediu de lucru de executie pentru aplicatii OS/2 pe 16 biti.

Pentru operarea sistemului Windows NT, subsistemul Win32 este esential. Printre
indatoririle acestuia se numara si urmatoarele:
-

in calitate de conducator al ecranului , tastaturii si a mouselui, are grija de console si
GUI intrare/iesire (graphic user inteface ‐ interfata grafica) pentru intreg sistemul.
Asta include intrarile si iesirile pentru alte subsisteme .

-

implementeaza GUI‐ul vizualizat de programatori sau utilizatori.

-

pune in evidenta Win32 API pe care programele si alte subsisteme le folosesc sa
interactioneze.

Datorita statutului sau special, subsistemul Win32 este implementat in mod diferit
fata de celelalte. Subsistemul Win32 nu ruleaza numai in modul pentru utilizator. In schimb,
este constituit din componente de utilizator si de kernel.
In mod general functiile Win32 pot fi impartite in trei categorii:
72

-

functiile USER ( utilizator ) sunt in legatura cu obiectele GUI (graphic user inteface )
cum ar fi meniurile si butoanele.

-

functiile GDI ce efectueaza operatii de desenare pe dispozitive precum monitoarele si
imprimantele.

-

functii KERNEL ce monitorizeaza procese, threaduri, obiecte de sincronizare,
memoria partajata si fisierele

O anumita aplicatie este mereu in legatura cu un anume subsistem si poate folosi
doar facilitatile acelui subsistem. Spre exemplu, o apicatie POSIX nu poate apela functii
Win32. Subsistemele diferite de Win32 sunt integrate pentru Windows NT in mare parte
pentru compatibilitate.
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