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Povzetek

V magistrskem delu predstavljamo namenski operacijski sistem, ki se izvaja na 32-bitnem
mikrokrmilniku družine PIC. Skrbi za preklop med procesi, ki imajo lahko različne
prioritete ali pa se izvajajo periodično, upravlja s pomnilnikom in omogoča sinhronizacijo
med procesi. V nalogi bomo izvedli časovno primerjavo med našo rešitvijo ter prosto
dostopnim operacijskim sistemom. Magistrska naloga najprej obravnava sorodna dela s
področja realno-časovnih operacijskih sistemov na mikrokrmilnikih PIC32. Sledi opis
operacijskih sistemov, kaj delajo in kako so zgrajeni, opis mikrokrmilnikov PIC in našega
operacijskega sistema. Na koncu bomo prikazali dobljene rezultate in primerjavo z drugo
rešitvijo.
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Specific operating system for 32-bit PIC microcontrollers
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Abstract
In this work, we present specific operating system that is running on a family of 32-bit PIC
microcontrollers. Its task is to switch between processes, which may have different
priorities or are carried out periodically, manages memory and allows synchronization
between processes. We conduct time comparison between our and open source real time
operating system. Firstly, we present related work in the field of the real-time operating
systems for PIC32. Followed by a description of the operating systems, what they are
doing and how they are constructed, a description of the PIC microcontrollers and our
operating system. At the end we show results obtained and comparison with another
solution.
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1 UVOD
Vgrajeni sistemi so računalniki, ki se uporabljajo za zelo raznolika, vendar specifična
opravila. Najdemo jih v večjih sistemih in se niti ne zavedamo njihove prisotnosti, saj
delujejo samostojno, brez človekovega posredovanja. Primer takšnih sistemov so
telekomunikacijske naprave, medicinska oprema, inteligentne hiše, avtomatizacija v
gospodarstvu in tako naprej. Uporabljeni pa so tudi v bolj vsakdanjih napravah, kot so
avtomobili, mikrovalovne pečice, hladilniki, termostati, fotoaparati, kamere, GPS …
Pravzaprav je 98 % vseh računalnikov v tem trenutku vgrajenih in to število bo z leti samo
še naraščalo [1]. Vgrajeni sistemi so izvedeni na dva načina – z digitalnim vezjem, ki
izvaja zgolj željeno funkcionalnost, ali z uporabo mikrokrmilnika, katerega namembnost
lahko spremenimo z nalaganjem nove kode.
Mikrokrmilniki so manjši ter šibkejši računalniki, ki se nahajajo na integriranem vezju. V
osnovi so sestavljeni iz procesorja, pomnilnika, vhodno - izhodnih vrat ter časovnika,
dodamo pa jim lahko tudi druge komponente [2]. Med seboj se razlikujejo po taktu
procesorja ter številu sočasno obdelanih bitov, velikosti pomnilnika, številu izhodnih vhodnih vrat ter časovnikov … Običajno jih programiramo v zbirniku, razširjenem C ali
BASIC-u. Procesorji v osebnih računalnikih so sicer precej hitrejši, vendar za svoje
delovanje potrebujejo še ostale komponente, kar pa jih naredi dražje, večje ter energijsko
bolj potratne in zaradi tega niso primerni za vgrajene sisteme.
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Pogosto se na mikrokrmilnikih izvajajo procesi, ki opravljajo periodične naloge, kot so
meritve okolja in pošiljanje podatkov drugim napravam. Takšni programi lahko hitro
postanejo preobsežni in neobvladljivi. Zato smo si zadali cilj, da implementiramo
namenski operacijski sistem, ki je splošen in zaradi tega nekoliko počasnejši, vendar lažje
obvladljiv. Njegova naloga bo skrb za vrstni red izvajanja procesov, obdelava pomnilnika
ter vrstni red dostopa do različnih virov (sinhronizacija). Vse našteto bo doprineslo k
poenostavitvi kode znotraj procesov. Operacijski sistem je napisan za 32-bitne
mikrokrmilnike PIC, kar pomeni, da ni prenosljiv, izkorišča pa njihove prednosti.
Magistrsko nalogo smo razdelili na sedem poglavij. V drugem poglavju opišemo sorodna
dela na temo operacijskih sistemov za mikrokrmilnike. Tretje poglavje je namenjeno
predstavitvi osnov operacijskih sistemov. Sledi poglavje, v katerem opišemo arhitekturo
PIC, predvsem njegovo družino 32-bitnih procesorjev. V petem poglavju predstavljamo
naš operacijski sistem. Šesto poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov in primerjavi
le-teh z rezultati drugih operacijskih sistemov. Na koncu sledi še povzetek ter ideje za
nadaljnje delo.
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2 SORODNA DELA
Z naraščajočim številom vgrajenih sistemov je tudi potreba po realno časovnih
operacijskih sistemih (RTOS) vedno večja [3, 4]. Med seboj se razlikujejo po naslednjih
kriterijih [5]:


Kompleksnost oziroma zmogljivost:
o Hitrost preklopa med procesi.
o Izbira algoritma za razvrščanje procesov.
o Sinhronizacija procesov (izogibanje smrtnemu objemu).
o Odzivnost.
o Modularnost (preprosto prilagajanje za različna opravila).
o Obravnavanje izjem.
o Stabilnost.
o Kritičnost opravil (se morajo opravila zaključiti do roka?) .
o Velikost pomnilnika (mikrokrmilniki so omejeni s prostorom).



Podpora za različne arhitekture:
o Microchip PIC.
o ARM.
o ATmega.
o Intel x86.
o Motorola.
o Še mnoge druge …



Dostopnost:
o Odprta koda.
o Licenčno.
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2. 1 FreeRTOS
FreeRTOS [6] razvija skupina Real Time Engineers in je najpogosteje [7] uporabljen
RTOS za vgrajene sisteme. Trenutno podpira 34 arhitektur, med katerimi najdemo tudi
mikrokrmilnike PIC. Operacijski sistem spada med odprtokodne in je v večini
implementiran v programskem jeziku C (kar ga naredi prenosljivega in lažje berljivega),
razen nekaterih arhitekturno specifičnih funkcij, ki so napisane v zbirniku (koda za preklop
konteksta). Količina pomnilnika je odvisna od tipa aplikacije, vendar sam razvrščevalnik
zavzema 236 zlogov, za dodatnih 64 zlogov pa se poveča količina za vsako dodano
opravilo. Prevedena aplikacija z jedrom, vrstami, opravili ter semaforji zavzema 4,4 KB
bralnega pomnilnika.
Za razvrščanje opravil uporablja FreeRTOS algoritem, ki dodeli časovno rezino opravilu z
najvišjo prioriteto. Opravilo je lahko v enem izmed štirih stanj: se izvaja, pripravljeno,
blokirano ali prekinjeno. V zadnjih dveh stanjih opravilo ne more dobiti virov (ne glede na
prioriteto), dokler ne pride do spremembe stanja. Za komunikacijo med procesi so
uporabljene vrste (queue), za sinhronizacijo pa dvojiški in števni semafor (semaphore) ter
vzajemno izključevanje (mutex). Možna je tudi hitra integracija datotečnega sistema FAT,
spletnih protokolov UDP, TCP/IP, HTTP ter FTP in protokola SSL, s katerim zavarujemo
podatke, ki se prenašajo preko mrežne komunikacije.

2. 2 AVIX
AVIX [8] je predlagan RTOS s strani podjetja Microchip za mikrokrmilnike PIC, podpira
pa tudi druge arhitekture. Napisan je v programskem jeziku C in zbirniku, od FreeRTOS
pa se razlikuje po dostopnosti, saj je licenčen in je za prenos celotnega sistema potrebno
plačilo. Spada v skupino strogo realno časovnih RTOS in je zmožen obravnavati prekinitev
vsake 2,5 µs (mikrosekund). Preklop konteksta se na 16 bitnih mikrokrmilnikih izvede v
1,5 µs oziroma 55 procesorskih ciklov. Razvrščevalnik išče opravilo z najvišjo prioriteto
med tistimi, ki so v stanju pripravljenosti. Če najde več takšnih, jih izvaja po metodi
krožne vrste, kjer se opravilo po izvajanju postavi na rep. Sinhronizacijo med opravili
zagotavljajo semaforji, vzajemno izključevanje ter dogodkovne zastavice (različna
kombinacija postavljenih bitov določi, kdaj se morajo opravila odzvati). Hitro
obravnavanje prekinitev omogoča obratovanje sistema brez izklapljanja prekinitev.
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2. 3 ThreadX
ThreadX [9] je licenčen RTOS razvit v podjetju ExpressLogic in je namenjen različnim
arhitekturam kot so ARM, PIC … Večina kode je zapisana v jeziku C, majhen,
arhitekturno odvisen del pa je zapisan v zbirniku. Osnovna aplikacija zasede 2 KB
bralnega pomnilnika ter še najmanj 1 KB bralno-pisalnega pomnilnika. Operacijski sistem
uporablja posebno pikojedro (picokernel) arhitekturo, ki ima samo en sloj. ThreadX za
zagon potrebuje 300 procesorskih ciklov, preklop konteksta pa se izvede v manj kot 100
procesorskih ciklih. Razvrščevalnik poišče opravilo z najvišjo prioriteto in če jih najde več,
se izvajajo po principu FIFO ali krožni vrsti. Dodana je možnost določanja dolžine
časovne rezine (v tikih časovnika), vsakemu opravilu posebej. Glavna metoda prenosa
sporočil med opravili so vrste, za sinhronizacijo pa se uporabljajo števni semaforji ter
vzajemno izključevanje.
Pomnilnik se razdeli na bloke velikosti n zlogov. Pri dodeljevanju se poišče prvi ustrezni
del pomnilnika. Preostanek pomnilnika v bloku se dodeli naslednjemu prostemu bloku. S
tem (delno) rešimo problem razdrobljenosti. Dodana vrednost tega RTOS je podpora več
jedrnih procesorjev in certifikat za uporabo v varnostno-kritičnih sistemih.

2. 4 Q-Kernel
Q-Kernel [10] je še eden izmed RTOS, predlaganih s strani podjetja Microchip, za uporabo
na njihovih mikrokrmilnikih PIC, saj je posebej optimiran za arhitekturo PIC. Q-Kernel je
licenčen RTOS z možnostjo brezplačnega prenosa okrnjene verzije. Zaradi specifične
arhitekture se prekinitve nikoli ne izklopijo, čas med proženjem prekinitve ter njenim
začetkom izvajanja kode je skoraj nič. S tem lahko obdela več kot 570.000 prekinitev v
sekundi.
Opravila se lahko izvajajo v treh načinih: niti, vlakna ter lahke niti. Niti se uporabljajo ob
uporabi bolj naprednih mehanizmov, kot so semafor, mutex ali aktivacija niti ob dogodku.
Nahajajo se lahko v enem izmed treh stanj: čakajoča, v izvajanju ali pripravljena.
Razvrščevalnik med opravili, ki so v stanju pripravljenost ali se izvajajo, izbere tistega z
najvišjo prioriteto. Slaba stran niti je velikost zasedenega pomnilnika. Vlakna zavzamejo
precej manj pomnilnika, saj si skupaj delijo enega, kar jih naredi še posebej hitre pri
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preklopu konteksta, ne omogočajo pa uporabe sinhronizacijskih mehanizmov. Lahke niti
se uporabljajo pri nekritičnih opravilih in se izvajajo takrat, ko so niti in vlakna v
čakajočem stanju.
Sinhronizacija med procesi je rešena s števnimi semaforji ter vzajemnim izključevanjem,
za komunikacijo pa se uporabljajo vrste ter pipe. Upravljanje s pomnilnikom je rešeno na
različne načine, s čimer ima uporabnik možnost izbire tistega, ki najbolj ustreza njegovim
potrebam. Najpreprostejša in najhitrejša možnost je razdelitev pomnilnika na bloke
ustreznih velikosti, ki pa ne podpira sprostitve pomnilnika. Druga možnost podobno
razdeli pomnilnik na bloke z dodano možnostjo sprostitve. Uporabnik pa lahko izbere
možnost dodelitve in sproščanja pomnilnika poljubne velikosti.

2. 5 µC/OS-III
µC/OS-III [11] je licenčen RTOS razvit v podjetju Micrium, ki ga lahko uporabljamo na
arhitekturah ARM-e, ATMEL, PIC ali na kateri drugi. Zapisan je v jeziku ANSI C, razen
nekaterih arhitekturno specifičnih funkcij, ki so v zbirniku. Razvrščevalnik išče opravilo z
najvišjo prioriteto. Če jih najde več, nad njimi uporabi krožno vrsto za izbor naslednjega
izvajalnega opravila. Operacijski sistem za sinhronizacijo uporablja semaforje, vzajemno
izključevanje in dogodkovne zastavice (event flags). Dodan je še semafor, ki je del
opravila in se uporablja v primerih, ko natanko vemo, katero opravilo bo sprožil dogodek.
Zanimiv dodatek je dvostransko zbirališče (bilateral rendezvous), s katerim sinhroniziramo
aktivnosti dveh opravil (podobno kot bi imeli vgrajen ukaz wait). Komunikacija med
opravili je izvedena z vrstami in tudi te so del opravila. Dodeljevanja spomina je izvedeno
z uporabo statične particije, ki se razdeli na bloke vnaprej določene dolžine. Na njihovi
spletni strani najdemo še pripravljene dodatke za hitro razširitev: TCP/IP, USB Host, USB
Device ter tudi Bluetooth sklad.

2. 6 Primerjava
Na spodnjih slikah (Slika 2.1, Slika 2.2) vidimo med zgoraj opisanimi RTOS izvedeno
primerjavo po prosto dostopni metodi Thread-Metric benchmark [12], ki so jo razvili v
podjetju ExpressLogic. V njej preizkušajo glavne značilnosti, ki jih mora imeti RTOS:


čim hitrejši preklop konteksta,
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obdelava oziroma odzivnost na prekinitev,



komunikacija in sinhronizacija med opravili ter



delo s pomnilnikom.

Podatki na grafih predstavljajo števec iteracij – kolikokrat se je zgodil dogodek v 30
sekundah. Pri preverjanju preklopa konteksta se izvaja pet opravil. V prvem testu imajo
vsa opravila enako prioriteto (krožna vrsta), pri drugem pa različno, kjer opravilo zbudi
naslednjega po prioriteti, ta zbudi še naslednjega, dokler se ne zbudi opravilo z najvišjo
prioriteto, ki prepusti izvajanje procesu z najnižjo prioriteto. Tretji test preverja predvsem
reakcijski čas prekinitve (interrupt latency). Komunikacija med procesi se testira po
principu piši v vrsto ter beri iz vrste, nekaj podobnega pa velja tudi za sinhronizacijo, kjer
opravilo vzame semafor, potem pa ga prepusti. Pri delu s pomnilnikom se testira
dodeljevanje in sproščanje pomnilnika v velikost 128 zlogov.
Obe primerjavi sta bili izvedeni po isti metodi ter na podobnih mikrokrmilnikih (PIC24).

Slika 2.1: Primerjava (izvedena s strani podjetja Quasarsoft) realno časovnih operacijskih
sistemov [13].
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Slika 2.2: Primerjava (izvedena s strani podjetja AVIX) realno časovnih operacijskih
sistemov [14].
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3 OPERACIJSKI SISTEMI
Računalniki so zgrajeni iz različnih komponent, kot so procesor, disk, pomnilnik, miška,
tipkovnica, ekran itn. Skupaj se imenujejo računalniški viri. Potrebnega bi bilo veliko dela,
da bi dosegli, da vsaka aplikacija med izvajanjem sama skrbi za dostop do virov, pri tem
pa ne ovira izvajanja druge. Zaradi tega na računalniških sistemih obstaja programski
paket, ki deluje kot vmesni sloj med viri in aplikacijami, imenovan operacijski sistem.
Največ se uporabljajo več nivojski operacijski sistemi, ki zmanjšajo odvisnost programske
opreme od strojne, saj se ukazi iz programske opreme skozi več nivojev prenesejo na
strojno. Lupina predstavlja zunanji nivo in je vmesnik med uporabnikom sistema ter
operacijskim sistemom. Naslednji je logični sloj, ki s simboli predstavlja računalniške vire,
fizični sloj pa že vključuje neposreden stik s strojno opremo. V jedru se izvajajo najbolj
pomembne funkcije operacijskega sistema in mora biti čim bolj neodvisno od strojne
opreme. Za komunikacijo med jedrom in strojno operemo skrbijo gonilniki, ki so del
operacijskega sistema, ter krmilniki, ki se izvajajo na strojni opremi. Komunikacija lahko
poteka eno ali oboje smerno, odvisno od strojne opreme. [15, 16]
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Slika 3.1: Slojevita zgradba operacijskega sistema. [16]

Opravila operacijskega sistema: [16]


Vmesnik med uporabnikom in računalniškim sistemom.



Upravljanje z računalniškimi viri (upravljanje s pomnilnikom, aritmetično-logične
operacije, upravljanje z diskom …).



Pomagala za razvoj programov in vodenje projektov (sistemski programi, ki
neposredno izrabljajo funkcije in rutine operacijskega sistema – prevajalnik,
urejevalnik, nalagalnik …).

3. 1 Zgodovina operacijski sistemov
Operacijski sistemi so se, in se še vedno razvijajo, vzporedno z razvojem računalniških
sistemov. Spodaj je podana kronološka razdelitev [15] v štiri generacije, ki so nastale kot
posledica nove strojne opreme.
Prva generacija računalniških sistemov je nastala med drugo svetovno vojno, ko sta John
Atanasoff in Clifford Berry predstavila prvi digitalni računalnik, ki je uporabljal 300
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vakuumskih cevi. Med leti 1945 in 1955 je eno napravo običajno programirala cela
skupina inženirjev. Za to so uporabljali strojni jezik ali električna vezja, med seboj
povezovana s tisočimi kabli. Operacijskih sistemov ter programskih jezikov takrat še ni
bilo, računalniške sisteme pa so uporabljali za številčne račune kot so kotne funkcije. [15]
Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja je uvedba tranzistorjev spremenila način izdelave in
ceno računalniških sistemov. To je sprožilo drugo generacijo računalniških sistemov, ki so
postali dovolj zanesljivi za prodajo, vendar so si jih lahko privoščile le velike korporacije,
vladne agencije in nekatere univerze. Programerji so za razvoj programov uporabljali jezik
fortran, zbirnik ter paketne sisteme (batch system), s katerimi so več opravil združili in
zapisali na magnetno ploščo. To so vstavili v računalnik in zagnali program (predhodnik
operacijskega sistema), ki je zaporedno prebral in zaganjal opravila. Ob zaključku so se
rezultati zapisali na drugo magnetno ploščo. Te sisteme so v glavnem uporabljali za bolj
napredne matematične izračune. [15]
V tretji generaciji so tranzistorje zamenjala integrirana vezja (integrated circuits), ki so za
svojo ceno ponujala veliko več kot tranzistorji. V tem obdobju je prevladoval IBM, ki je
želel na vseh svojih napravah izvajati isti operacijski sistem, kar bi omogočalo
prenosljivost kode iz enega računalnika na drugega. Rezultat tega je bil zelo kompleksen
operacijski sistem z veliko hrošči. Ta generacija operacijskih sistemov je prinesla nekaj
konceptov, ki so v uporabi še danes. Najpomembnejši med njimi je večopravilnost, ki
omogoča navidezno sočasno izvajanje procesov, kar prinese veliko boljšo izkoriščenost
centralno procesne enote. Prav tako so predstavili koncept shranjevanja opravil iz kartic na
disk, od koder jih je operacijski sistem prebral ob prvi uporabi. Ob koncu izvajanja
opravila se je rezultat zapisal na novo particijo na disku, od tam pa na vhodno-izhodno
napravo. Ta tehnika omogoča sočasno delovanje procesorja in periferije, ki je mnogo
počasnejša od drugih virov v računalniškem sistemu (SPOOLING). Najbolj znan primer
periferije, pri kateri računalniški sistem uporablja to tehniko, so tiskalniki. [15, 16]
Četrto in sedanjo generacijo (od leta 1980) so začeli čipi, ki vsebujejo tisoče tranzistorjev
na zelo majhni površini. S tem so proizvajalci lahko začeli izdelovati manjše računalnike
po ceni, dostopni večini populacije. Začela se je era osebnih računalnikov (personal
computers). Podjetje IBM je v začetku osemdesetih naredilo osebni računalnik, na katerega
so želeli namestiti operacijski sistem. Po naključju so se povezali z Bill Gatesom, ki jim je
prodal operacijski sistem MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System). Operacijski
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sistemi (UNIX, CP/M, Linux) so takrat omogočali zgolj ukazni vnos, dokler ni Steve Jobs
v sredini osemdesetih uvidel možnosti nadgradnje osebnih računalnikov z grafičnimi
vmesniki (GUI). Čeprav je bil Jobs, in njegov Macintosh, prvi na tem področju, je večji
uspel doživel Gates s sistemom Windows, ki se še danes uporablja na največih osebnih
računalnikih. [15]
V sredini osemdesetih so predstavili še dva koncepta operacijskih sistemov. Prvi je
omrežni operacijski sistem, ki se danes uporablja v usmerjevalnikih in požarnih zidovih.
Najbolj znan predstavnik te kategorije je Cisco IOS. Drugi koncept pa je distribuiran
operacijski sistem, pri katerem uporabnike ne zanima, kje se nahajajo programi, procesor
ali datoteke. Do njih lahko dostopajo, kot da bi bile pred njimi, nahajajo se pa dejansko
nekje na strežniku. Ta koncept se je razširil šele v zadnjih letih, ko pravimo, da so datoteke
v oblaku. [15]

3. 2 Delitev operacijskih sistemov glede na strukturo sistema
V prvem delu poglavja smo zapisali lastnosti operacijskih sistemov in omenili slojevito
zgradbo. Čeprav takšno zgradbo uporablja večina današnjih sistemov, obstajajo tudi
drugačne strukture.
3. 2. 1 Monolitski sistem
Monolitski sistem je sestavljen kot skupek funkcij, kjer ima vsaka dostop do druge
funkcije ter do strojne opreme. Programi se sicer izvajajo v uporabniškem načinu, vendar
lahko neposredno kličejo funkcije operacijskega sistema v jedru.
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Slika 3.2: Shema monolitskega operacijskega sistema [17].
Prednost te strukture je hitrost izvajanja, saj so si funkcije enakovredne in se ne kličejo
verižno. Glavna slabost pa je težka razumljivost delovanja. Najbolj znan primer takšne
zgradbe operacijskih sistemov so MS-DOS, OpenVMS, SunOS ter AIX.

3. 2. 2 Mikrojedra
Za razliko od monolitske zgradbe sistema je pri mikrojedru večina funkcij sistema
prestavljena v uporabniški prostor. Ideja je razdelitev operacijskega sistema v več
procesov, kjer vsak proces predstavlja svoj strežnik za odzivanje na zahteve uporabnika,
uporabniške aplikacije ali drugega dela operacijskega sistema. Procesi upravljajo z V/I
enotami, s pomnilnikom, s procesorjem itd. Strežnik in odjemalec komunicirata preko
sporočil, ki jih naprej pošljeta jedru, ta pa jih preusmeri na ustrezni naslov. Torej jedro igra
vlogo usmerjevalnika. Večina ostalih sistemov je zgrajena vertikalno, pri mikrojedru pa je
ta zgradba horizontalna. [17]
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Slika 3.3: Primer zgradbe mikrojedra [17].

Operacijski sistemi, ki uporabljajo mikrojedra, so Integrity, K42, L4, PikeOS, QNX ter
Symbian [15].

3. 2. 3 Slojeviti sistemi
Že iz imena je razvidno, da so ti operacijski sistemi zgrajeni iz več plasti. Funkcija v
posamezni plasti ima dostop do funkcij iz nižje plasti, do drugih pa ne. S tem zagotovimo
varnost, saj omejimo dostop do nižjih plasti (strojne opreme, gonilnikov …) preko
vmesnih plasti. Višji nivoji so namenjeni uporabniku ter njegovim aplikacijam, nižji pa
dostopu do strojne opreme.
Dobra lastnost te strukture operacijskih sistemov je preprosta zamenjava, oziroma
popravljaje posameznih nivojev, saj lahko spremenimo celoten nivo, ne da bi morali
skrbeti za druge nivoje (ohraniti moramo funkcije, ki se lahko kličejo iz višjih nivojev).
Zaradi modularnosti imajo lažje delo tudi razvijalci programske opreme, saj lahko kličejo
funkcije iz nižjega nivoja, ki potem poskrbijo za ostalo.
Med slabosti bi lahko šteli manjšo učinkovitost, saj mora operacijski sistem za dostop do
nižjih nivojev preiti preko vseh vmesnih, kar vzame nekaj časa. Prav tako morajo
načrtovalci pred celotno izvedbo natančno določiti plasti ter njihovo funkcionalnost.
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Slika 3.4: Primer zgradbe slojevitega operacijskega sistema [17].

3. 2. 4 Exo-jedra
Princip exo-jedra so predstavili na univerzi MIT in je po zasnovi drugačen od ostalih.
Razvijalci exo-jedra so si kot cilj zadali zmanjšati abstrakcijo, ki jo dodajo ostale strukture
operacijskih sistemov. Jedro skrbi samo za zaščiten dostop do strojne opreme, za vse ostalo
pa skrbijo programi. To pomeni, da mora vsaka aplikacija ločeno skrbeti za pomnilnik,
dostop do diska (datotečni sistem) … Zaradi tega je jedro operacijskega sistema zelo
majhno, imajo pa veliko več dela programerji, ki morajo natančno predvideti, kako se bodo
izvajali posamezni programi.
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3. 3 Delitev operacijskih sistemov gleda na tip izvajanja
Zaradi dolge zgodovine operacijskih sistemov ter zelo velikega števila različnih naprav ni
presenetljivo, da obstaja več skupin operacijskih sistemov. Meje med njimi niso natančno
določene in zaradi tega večina operacijskih sistemov spada v več kot eno skupino.

3. 3. 1 Enouporabniški operacijski sistem
Ta skupina je bila začetnica razvoja operacijskih sistemov na osebnih računalnikih. Sem
spadajo enouporabniški in eno-opravilni operacijski sistemi. Najbolj znan predstavnik je
MS-DOS. Zaradi arhitekture in hitrosti izvajanja so popolnoma neprimerni za današnje
računalnike.

3. 3. 2 Večopravilni (multi-tasking) operacijski sistem
V to skupino spadajo danes najbolj uporabljeni operacijski sistemi na osebnih in prenosnih
računalnikih. Glavna lastnost te skupine je možnost izvajanja več programov sočasno.
Praviloma je ta večopravilnost navidezna, saj operacijski sistem preklaplja med opravili
tako hitro, da tega uporabnik ne zazna. V času izvajanja dobi vsako opravilo vire za kratek
čas, potem pa operacijski sistem preklopi na naslednjega. Najbolj znani predstavniki so
Windows, Linux ter Macintosh. [15]
3. 3. 3 Večuporabniški (multi-user) operacijski sistem
Večuporabniški operacijski sistemi podpirajo možnost uporabe več uporabnikov sočasno
na enem računalniškem sistemu. Ti sistemi morajo poskrbeti predvsem za brezhibno
delovanje v primerih, ko se pojavijo težave enega uporabnika, da le-te ne povzročijo
porušitve sistema za druge uporabnike. Običajno tečejo na glavnih oziroma osrednjih
(mainframe) računalnikih, najbolj znani primeri pa so Unix, VMS in MVS. [15]
3. 3. 4 Realno-časovni operacijski sistem
Realno-časovni operacijski sistemi zagotavljajo končanje procesa znotraj nekega
časovnega okna. Ločimo dve glavni podskupini: trdi in mehki realni čas. Operacijski
sistemi, ki spadajo v podskupino trdih realnih časov, morajo zaključiti proces do
določenega roka. Če ga ne, so lahko posledice katastrofalne. Takšni sistemi se uporabljajo
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v industrijskih procesih, letalstvu, vojski in podobnih področjih. Primer bi bil raketni ščit,
katerega naloga je prestreči raketo. V tem primeru je kritično, da sistem natančno in
predvsem pravočasno izračuna, kje je ta raketa. Bore malo pomaga, če sistem izračuna
natančno, kje je raketa bila pred eno sekundo, saj je ne bo mogel sestreliti.
Operacijski sistemi iz druge podskupine pa lahko zamudijo rok, čeprav to ni zaželeno. V to
skupino spadajo sistemi za obdelavo multimedijskih vsebin.
Najbolj znani primeri te skupine operacijskih sistemov so e-Cos, VxWorks, WindowsCE,
OSE, QNX.
3. 3. 5 Operacijski sistemi za vgrajene sisteme
Vgrajeni sistemi so manjše naprave, ki jih običajno ne štejemo med računalnike in tudi
njihova naloga ni enaka. Običajno se uporabljajo v televizorjih, avtih, za branje senzorjev
… Operacijski sistemi na teh napravah morajo biti manjši, običajno so tudi realno-časovni
in vedno izvajajo vnaprej poznana opravila. Primeri takšni operacijskih sistemov so
FreeRTOS, AVIX, VxWorks …

3. 4 Proces
Proces je program, naložen v pomnilnik ter pripravljen za izvajanje, za zagon pa potrebuje
samo še prost procesor. Sestavljen je iz programske sekcije (program section), v kateri je
koda, podatkovne sekcije (data section), v kateri so shranjene globalne in statične
spremenljivke, ter programskega števca (program counter), ki beleži naslov naslednjega
ukaza v pomnilniku. Za izvajanje so potrebni še splošno namenski registri procesorja
(register), ki pa si jih delijo vsi procesi in jih je potrebno pri preklopu procesa shraniti. Na
koncu je še sklad (stack), ki se uporablja za shranjevanje lokalnih spremenljivk ob klicu
funkcij ter tudi za shranjevanje registrov ob prekinitvah oziroma ob neizvajanju procesa.
[16]
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Slika 3.5: Zgradba procesa [16].

V večopravilnih sistemih na eno-procesorskih računalniških sistemih govorimo o
navidezni vzporednosti. Procesi se ne izvajajo vzporedno, ampak gre za delitev procesorja
za določen čas. Tako se sočasno izvaja samo en proces, drugi pa so na čakanju ali v
kakšnem drugem stanju. V teoriji se proces lahko nahaja v enem izmed naslednjih stanj
[16]:


Nov proces

proces se ustvari (nalaganje v pomnilnik).



Aktiven

procesu se spremeni stanje, ko je nalaganje končano.



Izvajanje

v to stanje pride proces, ko mu operacijski sistem dodeli procesor.



Čakanje

proces čaka na nek dogodek (na primer V/I napravo).



Izločitev

ob zaključku izvajanja oziroma v primeru napake.
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Slika 3.6: Diagram prehajanja stanj [16].

Operacijski sistem mora skozi cel življenjski cikel procesa vedeti, v kakšnem stanju se ta
nahaja, lokacijo, na katero kaže programski števec ter druge pomembne informacije o
procesu. Te informacije so shranjene v strukturi, ki ji pravimo procesov nadzorni blok
(PCB – process control block). Struktura je sicer odvisna od operacijskega sistema, vendar
v splošnem vsebuje naslednje podatke:


stanje procesa (nov, aktiven, čakajoč, v izvajanju, izločen),



programski števec (kaže na naslednji ukaz, ki se bo izvedel),



registre (uporabljajo se za izvajanje ukazov, njihove vrednosti pa si je potrebno
zapomniti),



podatke, pomembne za razvrščanje (npr. prioriteta). [16]

3. 5 Prekinitve
V računalniških sistemih je prekinitev (interrupt) signal, s katerim sporočimo procesorju,
da naj prekine izvajanje trenutnega procesa. Poznamo strojne (hardware interrupts) in
programske (software interrupts) prekinitve. Strojne prekinitve se izvedejo kot posledica
električnega signala dovedenega do procesorja iz druge strojne opreme (npr. disk,
tipkovnica, miška …). Programske prekinitve pa se izvedejo po izvedbi določeni strojnih
ukazov, s katerimi program zahteva preusmeritev toka izvajanja. Vsaka prekinitev ima v
današnjih procesorjih svoj pomnilniški naslov, v katerega je potrebno vnesti nadaljevalni
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naslov (običajno naslov funkcije) za izvajanje. Na tem naslovu se program ob prekinitvi
nadaljuje. Ti naslovi so združeni v tabeli prekinitvenih vektorjev (interrupt vector table).
Naslovi v tabeli kažejo na funkcije, ki se imenujejo prekinitvene rutine (interrupt handler
ali interrupt service routine (ISR)).

Slika 3.7: Primer tabele prekinitvenih vektorjev [18].
Prekinitve lahko ločimo tudi na:


Maskirne

te prekinitve kontrolna enota lahko ignorira.



Nemaskirne

v to skupino spadajo najbolj kritični dogodki in jih ni mogoče
ignorirati (npr. kritična strojna napaka – nekaj, od česar se
sistem ne more ponovno vzpostaviti)

3. 6 Preklop konteksta
Preklop konteksta (context-switch) je postopek shranjevanja stanja trenutnega procesa v
njegov nadzorni blok (PCB) in nalaganja stanja naslednjega izvajalnega procesa. S tem
omogočimo izvajanje več procesov na enem procesorju – večopravilnost. Razvijalci
operacijskih sistemov težijo k čim hitrejšemu preklopu, saj v tem času procesor ne počenja
nič drugega, kot pa shranjuje in nalaga podatke o procesih. Ta čas je torej porabljen za
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režijo sistema (overhead) [16]. Operacijski sistem preklaplja med procesi zelo hitro (nekaj
milisekund) in s tem skrbi za boljšo odzivnost sistema.

Slika 3.8: Preklop konteksta [16].

Do preklopa konteksta lahko pride iz več razlogov. Operacijski sistem ponudi izvajalnemu
procesu dostop do virov za določen čas. Ob poteku tega časa se sproži preklop konteksta in
vire dobi naslednji proces v vrsti procesov, ki so v stanju pripravljenosti za izvajanje.
Lahko pa se zgodi, da je bil proces prekinjen in čaka na dogodek od V/I naprave. V tem
primeru se sproži prekinitev, ko operacijski sistem zazna dogodek in s tem sproži preklop
konteksta, kjer vire dobi prej prekinjen proces. [16]

3. 7 Razvrščanje procesov
Za boljšo izkoriščenost procesorja in ostalih virov mora operacijski sistem oziroma
razvrščevalnik (scheduler) procese čim bolj optimalno razvrstiti. Cilj tega postopka je
skrajšati čakalne čase procesov. Algoritme lahko med sabo primerjamo po naslednjih
kriterijih [16]:


Izkoriščenost procesorja

koliko odstotkov časa je bil procesor zaseden.



Prepustnost

uspešnost procesorja v določenem časovnem obdobju;
primer bi bilo število dokončanih procesov v časovnem
obdobju t.



Obračalni čas

celoten čas izvajanja procesa; v ta čas se štejejo čakanja
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v vrsti, izvajanje procesa ter V/I posegi.


Čakalni čas

celoten čas čakanja procesa v vrsti za izvajanje.



Odzivni čas

potreben čas sistema, da se odzove na akcijo
uporabnika.

3. 7. 1 Pravila razvrščanja
Poznamo tri pravila preklapljanja med procesi: [19]
 Prekinjevalno (preemptive) razvrščanje
Pri prekinjevalnem razvrščanju lahko operacijski sistem prekine proces in dodeli
računalniške vire drugemu procesu. To pravilo se uporablja v večopravilnih operacijskih
sistemih.
 Neprekinjevalno (non-preemptive) razvrščanje
Pri neprekinjevalnem razvrščanju operacijski sistem ne more prekiniti delovanja procesa.
Proces bo imel pravico do uporabe virov do konca svojega izvajanja. Prekine se ga lahko
samo v primeru čakanja na V/I operacijo.
 Sodelujoče (cooperative) razvrščanje
Sodelujoče razvrščanje je zelo podobno neprekinjevalnemu. Ko dobi proces pravico do
uporabe virov, je samo od njega odvisno, kdaj bo vire prepustil drugemu procesu.
Prekiniti ga ne moreta niti operacijski sistem niti čakanje na V/I operacije.
3. 7. 2 Algoritmi razvrščanja procesov
Poznamo več algoritmov za razvrščanje procesov, med njimi pa so najbolj znani naslednji
postopki:


FIFO (first in first out)

To metodo poznamo iz vsakdanjega življenja, saj se uporablja v vseh vrstah (na primer v
trgovinah pred blagajnami, bankomatih …). Gre za princip kdor prej pride, prej melje. V
računalništvu to pomeni, da se najprej izvede prvi prispeli proces. Ko ta proces preide v
stanje izvajanja, ga ne more prekiniti noben drug proces, ne glede na prioriteto ali nujnost.
Ob zaključku izvajanja procesa se iz vrste vzame tisti, ki je tam najdalj časa. Vsak novo
prispeli proces se doda na rep vrste.
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Primer:
Čas izvajanja [ms]

P1

P2

P3

P4

P5

12

8

23

4

15

Recimo, da procesi pridejo v vrsto v takšnem vrstnem redu, kot so v tabeli. Predpostavimo
še, da so vsi procesi prišli skoraj sočasno (to predpostavka je nujna za merjenje čakalnega
časa).

P1
0

P2
12

P3
20

P4
43

P5
47

62

Prepustnost (število procesov v določenem času):
𝑇̅ =

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠
=
= 80,65
č𝑎𝑠
62𝑚𝑠
𝑠

Povprečni čakalni čas (prvemu procesu (P1) ni treba čakati):
̅̅̅
𝑡č =

𝑣𝑠𝑖 č𝑎𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
0 + 12 + 20 + 43 + 47
=
= 24,4 𝑚𝑠
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5

Obračalni čas:
𝑡̅̅̅
𝑜 =

𝑣𝑠𝑖 𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
12 + 20 + 43 + 47 + 62
=
= 36,8 𝑚𝑠
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5

Posebnost oziroma slabost tega postopka je velika odvisnost od vrstnega reda, saj se časi
precej spremenijo, če pridejo procesi v vrsto v drugačnem vrstnem redu. Primer bi bil
zmanjšan povprečni čakalni čas, če razvrstimo procese po času izvajanja. Ta metoda
razvrščanja procesov se uporablja pri eno-opravilnih operacijskih sistemih. [16]


SJF (shortest job first):

Pri tej metodi dobijo prednost procesi, ki se izvajajo kratek čas oziroma se prej končajo.
Podatek o dolžini izvajanja je zapisan v nadzornem bloku procesa in se dobi iz preteklih
izvajanj ali pa ga določi uporabnik.
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Primer:
Čas izvajanja [ms]

P1

P2

P3

P4

P5

12

8

23

4

15

Procese razvrstimo glede na dolžino izvajanja in dobimo:
P4
0

P2
4

P1
12

P5
24

P3
39

62

Prepustnost (število procesov v določenem času):
𝑇̅ =

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠
=
= 80,65
č𝑎𝑠
62𝑚𝑠
𝑠

Povprečni čakalni čas (prvemu procesu (P4) ni treba čakati):
𝑡̅̅̅
č =

𝑣𝑠𝑖 č𝑎𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
0 + 4 + 12 + 24 + 39
=
= 15,8 𝑚𝑠
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5

Obračalni čas:
𝑡̅̅̅
𝑜 =

𝑣𝑠𝑖 𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
4 + 12 + 24 + 39 + 62
=
= 28,2 𝑚𝑠
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5

Največji problem je določanje časa izvajanja procesa, saj se nekateri procesi izvedejo samo
enkrat in za njih ne bomo imeli tega podatka. Potencialna težava je tudi stradanje procesov
z daljšim izvajalnim časom, ki se ne bodo nikoli izvedli. Prednosti te metode so krajši
povprečni, čakalni in obračalni časi.


Krožna vrsta (round robin)

Za izvajanje krožne vrste potrebujemo sistem s prekinjevalnim delovanjem. Ta omogoča
prekinjanje enega procesa in nadaljevanje z drugim. Običajno razvrščevalnik dodeli
procesor in ostale vire procesu za določen čas - časovno rezino. Do prekinitve lahko pride
zaradi končanja izvajanja trenutnega procesa ali zaradi poteka časovne rezine.
Razvrščevalnik potem poišče naslednji proces po vnaprej določenem kriteriju (običajno
prioriteta), trenutno izvajalnega pa postavi na konec vrste. S tem vsi procesi dobijo
procesor za časovno rezino, potem pa ga prepustijo naslednjemu.
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Primer:
Čas izvajanja [ms]

P1

P2

P3

P4

P5

12

8

23

4

15

Procese obravnavamo po vrstnem redu, po katerem so prišli. Predpostavimo, da je dolžina
časovne rezine 5ms ter 10ms:
5 ms:
P1

P2

0

5

P3
10

P4
15

P5
19

P1
24

P2
29

P3
32

P5
37

P1
42

P3
44

P5
49

P3
54

P3
59

62

10 ms:
P1
0

P2
10

P3
18

P4
28

P5
32

P1
42

P3
44

P5
54

P3
59

62

Prepustnost (število procesov v določenem času):
𝑇̅ =

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠
=
= 80,65
č𝑎𝑠
62𝑚𝑠
𝑠

Povprečni čakalni čas (prvemu procesu (P1) ni treba čakati):
Časovna rezina je 5 ms:
𝑡̅̅̅
č =

(19 + 13) + (5 + 19) + (10 + 17 + 7 + 5) + (19 + 13 + 7)
𝑣𝑠𝑖 č𝑎𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
=
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5
= 26,8 𝑚𝑠

Časovna rezina je 10 ms:
̅̅̅
𝑡č =

(32) + (10) + (18 + 16 + 5) + (32 + 12)
𝑣𝑠𝑖 č𝑎𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
=
= 25 𝑚𝑠
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣
5

Obračalni čas:
Časovna rezina je 5 ms:
𝑡̅̅̅
𝑜 =

𝑣𝑠𝑖 𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣

(5 + 19 + 5 + 13) + (5 + 5 + 19 + 3) + (10 + 5 + 17 + 5 + 7 + 5 + 5 + 8) + (15 + 5)
5
(19 + 5 + 13 + 5 + 7 + 5)
+
= 42 𝑚𝑠
5
=

25

Časovna rezina je 10 ms:
𝑡̅̅̅
𝑜 =
=

𝑣𝑠𝑖 𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑖 č𝑎𝑠𝑖
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑣

(10 + 32 + 2) + (10 + 8) + (18 + 10 + 16 + 10 + 10 + 3) + (28 + 4) + (32 + 10 + 12 + 5)
5

= 44 𝑚𝑠
Pri metodi krožne vrste je precej pomembna izbira dolžine časovne rezine. Če izberemo
predolgo rezino, se začne sistem obnašati kot FIFO, kjer je vrstni red, v katerem pridejo
procesi, zelo pomemben. Pri izračunih nismo upoštevali preklopa konteksta, ki traja nekaj
časa. Posledično bi to pomenilo, da ni preveč smiselno imeti prekratkih časovnih rezin, saj
bo operacijski sistemi več časa porabil za preklop konteksta kot za dejansko izvajanje
procesov. Ta metoda razvrščanja procesov je najbolj pogosta pri večopravilnih
operacijskih sistemih, saj z njo dosežemo navidezno večopravilnost. [16]

3. 8 Komunikacija ter sinhronizacija med procesi
Pri večopravilnih operacijskih sistemih se sočasno izvaja več procesov, ki lahko med seboj
sodelujejo ali pa uporabljajo iste vire (razen procesorja). V takih primerih je zelo
pomemben vrstni red izvajanja procesov oziroma vrstni red dostopa procesov do
računalniških virov. Razlog za to prikaže naslednji primer dostopa do iste spremenljivke z
dvema procesoma:
Predpostavimo, da imamo globalno spremenljivko a, do katere dostopata procesa P1 ter
P2:
P1:

P2:

b=a

c=a

b=b–1

c=c+1

a=b

a=c
Algoritem 3.1: Sinhronizacija procesov.

To je primer izvajanja procesov P1 ter P2. Če se procesa izvedeta zaporedno, se vrednost v
spremenljivki a po koncu izvedbe obeh ne spremeni. Vendar se lahko pri večopravilnih
sistemih zgodi, da pride do prekinitve procesa med izvajanjem. Primer tega bi nakazal
vrstni red ukazov:
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b=a

P1

b=b–1

P1

prekinitev procesa
c=a

P2

c=c+1

P2

a=c

P2

prekinitev procesa
a=b

P1

Algoritem 3.2: Možna napaka pri večopravilnih sistemih.
Po izvedbi ukazov v tem vrstnem redu bo vrednost globalne spremenljivke drugačna kot v
primeru zaporednega izvajanja procesov. Pri zaporednem izvajanju bi bila enaka, rezultat
teh ukazov pa bi bila vrednost a-1. Ta vrstni red bi lahko obrnili in dobili še tretjo možnost.
Torej lahko dobimo tri možne vrednosti globalne spremenljivke po izvedbi procesov P1 in
P2: a, (a+1) ter (a-1). Temu se reče tekmovanje za viri (race condition) in predstavlja velik
problem za razvijalce, saj je takšne napake zelo težko odkriti. [19]
3. 8. 1 Kritični odsek kode
V operacijskih sistemih se običajno izvaja več procesov, kjer lahko vsak spreminja
globalne spremenljivke ali dostopa do V/I naprav. Ti deli kode morajo biti zapisani v
kritični sekciji (critical section), do katere lahko sočasno dostopa samo en proces. S tem
zagotovimo, da ne pride do zgoraj nakazanega problema (Algoritem 3.2). Kritična sekcija
je sestavljena iz več delov: vstopni del, koda v kritični sekciji, izhodni del ter preostanek
kode. [19]
Kritična sekcija:
Vhod v sekcijo
Kritična sekcija
Izhod iz sekcije
Preostanek kode
Algoritem 3.3: Kritična sekcija.
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Za vstopni del kritične sekcije se običajno uporabljajo atomske operacije (nedeljive
operacije – ni jih mogoče prekiniti), ki zagotavljajo vrstni red operacij. S tem bo končen
izid izvajanja teh operacij vedno enak.

Vsi sinhronizacijski postopki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: [19]


Medsebojno izključevanje (mutual exclusion) – samo en proces se lahko sočasno
izvaja v kritični sekciji.



Napredovanje (progress) – če se noben proces ne nahaja v svoji kritični sekciji in
želi poljuben proces dostopati do svoje, potem lahko z njim za dostop do kritične
sekcije tekmujejo le tisti procesi, ki se ne izvajajo v preostanku kode.



Omejeno čakanje (bounded waiting) – obstaja mejno število vstopov, ki so
dovoljeni v kritične odseke od trenutka, ko je se proces postavil v vrsto pa do
takrat, ko je dobil dovoljenje za vstop. S tem preprečimo stradanje procesa v
čakalni vrsti.

3. 8. 2 Petersonova rešitev
Kot prvi postopek bomo predstavili Petersonovo rešitev, ki omogoča sinhronizacijo med
dvema procesoma. Ta metoda se danes ne uporablja več, je pa primerna za prikaz osnovnih
sinhronizacijskih konceptov.
Potrebujemo torej dve globalni spremenljivki ter dva procesa:

int naVrsti;
bool zastavica[2] = {false; false};
Proces Pi
Proces Pj
Petersonova rešitev za proces Pi:
zastavica[i] = true;
naVrsti = j;
while (zastavica[j] == true && na_vrsti == j);
//kritična sekcija
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zastavica[i] = false;

//izhod iz kritične sekcije

//preostanek kode
Algoritem 3.4: Petersonova rešitev [19].
Spremenljivka naVrsti določa, kateri proces bo šel najprej v kritično sekcijo. S
spremenljivko zastavica pa proces sporoči, da želi dostopati do kritične sekcije (proces Pi
nastavi spremenljivko zastavica[i] na true).
Ko pride proces Pi do kritične sekcije, nastavi vrednosti zastavica[i] na true ter naVrsti na j.
S tem dá prednost drugemu procesu, če je mogoče kandidat za vstop v kritično sekcijo (ko
velja pogoj: zastavica[j] == true). Če se to ne zgodi, dobi dovoljenje proces Pi. Ob izhodu
postavi vrednost zastavica[i] nazaj na false, s čimer sporoči drugemu procesu, da je zunaj
kritične sekcije. [19]
3. 8. 3 Pekarniški algoritem
Petersonova rešitev uspešno sinhronizira dva procesa. Za več procesov pa moramo
uporabiti druge metode. Pekarniški algoritem (bakery algorithm) je sicer računalniški
izraz, vendar se princip uporablja v vsakdanjem življenju. Ko gremo v pekarno, lekarno ali
v kakšen drug podoben lokal, je običajno tam več strank in samo ena oseba, ki streže.
Vsem naenkrat ne more postreči, zato se stranke razvrstijo po vrsti, in sicer glede na čas
prihoda. In po tej vrsti so potem tudi postrežene. Podoben princip se uporablja tudi v
pekarniškem algoritmu. Procesi pred vstopom v kritično sekcijo dobijo številko in čakajo,
da pridejo na vrsto. [16]
Opis postopka:
izbira[n] – indikator, da proces zaproša za zaporedno številko
številka[n] – polje številk, za katere so zaprosili procesi
Proces Pi

izbira[i] = true; //proces Pi zaprosi za številko
številka[i] = dobi številko
izbira[i] = false;
for (j = 0 do j < n)
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//preverimo, vse številke procesov, ki so v vrsti, če ima kdo nižjo številko
if (številka[j] < številka[i])
while (številk[j] != 0)
//čakaj, da proces konča
end
//kritična sekcija
številka[i] = 0 //izhod iz kritične sekcije
//preostanek kode
Algoritem 3.5: Pekarniški algoritem [16].
3. 8. 4 Preveri-in-postavi
Obe prej opisani metodi sta programski rešitvi za sinhronizacijo. Danes procesorji
podpirajo atomske operacije, ki zagotovijo vrstni red izvajanja ukazov. Ena izmed takšnih
operacij je preveri-in-postavi (test-and-set), ki zapiše ne-ničelno vrednost v pomnilnik, pri
čemer pa vrne prejšnjo vrednost. Oboje se izvede v eni nedeljivi operaciji. Deluje po
naslednjem principu:
mov

register, #1

tsl

register, [ključavnica] //izvedemo operacijo preveri-in-postavi

cmp

register, #0 //če je bila na lokaciji število 0 (vhod omogočen)

//kritična sekcija
mov [ključavnica], #0 //sprostimo ključavnico
//preostanek kode
Algoritem 3.6: Preveri-in-postavi.
3. 8. 5 Semafor
Semafor je celoštevilčna spremenljivka, ki jo lahko spreminjamo samo z atomskimi
operacijami. Do nje lahko dostopamo ob inicializaciji ter s funkcijama čakaj (wait) in
signaliziraj (signal). Osnovna ideja semaforja je sledeča:
čakaj (S)
{
while (S <= 0)
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//ne izvedi ničesar
S --;
}
signaliziraj (S)
{
S++;
}
Algoritem 3.7: Operaciji za dostop do semaforja [19].
Zelo pomembno je, da sta obe operaciji nedeljivi. Ločimo binarne in števne semaforje.
Vrednost binarnega semaforja je lahko 0 ali 1 in omogoča sočasni dostop do kritične
sekcije samo enem procesu. Števni semaforji pa omogočajo sočasni dostop do kritične
sekcije n procesom. V obeh primerih gre proces ob zasedenem semaforju v spanje in čaka,
da ga semafor zbudi. Semafor si vodi seznam procesov v vrsti po pravilu FIFO. Zaradi
spanja procesov se semafor ne sme uporabljati v prekinitvah. [16]
3. 8. 6 Vrtavka
Vrtavka (spinlock) je sinhronizacijska metoda, ki ima na vhodu v kritično sekcijo
ključavnico. Za zagotavljanje medsebojnega izključevanja uporablja atomske operacije kot
je prej opisana metoda preveri-in-postavi. Proces vstopi le takrat, ko je ključavnica odprta,
in nato zapre ključavnico. To se izvede v eni nedeljivi operaciji. Potem izvede svojo
kritično sekcijo in pri izhodu odpre ključavnico. Procesi, ki naletijo na zaprto ključavnico,
nenehno preverjajo, kdaj se bo odprla, nakar eden izmed procesov vstopi noter. Ta metoda
je primerna samo za kratkotrajno čakanje, saj nenehno preverjanje ključavnice ovira
procesor. Zaradi tega se običajno uporablja v prekinitvah oziroma v delih kode, kjer proces
ne sme iti v spanje.
3. 8. 7 Popolni zastoj in stradanje
Ko imamo v aplikaciji več semaforjev, lahko pride do situacije, kjer dva ali več procesov
čaka v vrsti neskončno dolgo, saj drug drugemu onemogočajo napredovanje. Pride do
popolnega zastoja (deadlock). Takšen primer bi bil izmenjujoč dostop dveh procesov do
V/I naprav. Proces P0 želi dostopati do vira S, proces P1 pa do vira Q. Za tem želi proces P0
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dostopati še do vira Q (ki ga drži pri sebi P1), proces P1 pa do vira S (ki ga drži pri sebi
P0). V takšnem primeru oba procesa čakata, da drug proces zaključi s svojim delom. [16]

3. 9 Upravljanje s pomnilnikom
Operacijski sistem ter vsi procesi za svoje izvajanje potrebujejo pomnilnik. Za pravilno
izvajanje je pomembna dovolj velika količina pomnilnika, saj lahko pride v nasprotnem
primeru do prepisovanja pomnilnika drugega procesa, kar lahko v večopravilnih sistemih
povzroči nepravilno delovanje sistema. Operacijski sistem z upravljanjem pomnilnika
poskrbi, da ne pride do takšnih napak ter zagotovi čim bolj optimalno razdelitev
pomnilnika med procese.
Pomnilnik je struktura, sestavljena iz določenega števila zlogov. Zlogi si sledijo zaporedno
in so predstavljeni s svojo lokacijo z določenim naslovom. To so absolutni naslovi, katere
operacijski sistem uporablja za shranjevanje podatkov in ukazov.
V sistemih z upravljalnikom pomnilnika se uporablja prenaslavljanje, kar omogoča
razvijalcem več svobode pri pisanju aplikacij, saj jim med razvojem aplikacij ni treba
razmišljati o absolutnih naslovih. Prenaslavljanje omogoča določanje absolutnega naslova
iz kombinacije vsebin registrov ali z uporabo odmika, kjer se določi relativni naslov, ki
predstavlja odmik od določene lokacije. [16]
3. 9. 1 Stalne particije
Stalne particije predstavljajo najpreprostejši način deljenja pomnilnika. Pomnilnik se
razdeli na določeno število velikih particij, ki pa so lahko različnih velikosti. Operacijski
sistem vodi evidenco o zasedenosti vsake particije. Glavna prednost je preprostost ter
majhno število posegov v pomnilnik. Ob zagonu procesa mu operacijski sistem dodeli prvo
prazno particijo, sočasno pa si v svoji evidenci spremeni njeno stanje. Ob zaključku
izvajanja procesa je potreben samo poseg v evidenco in particija je ponovno dostopna.
Pomanjkljivost tega načina je razdrobljenost. Z dodeljevanjem in odstranjevanjem particij
v pomnilniku nastanejo nezasedeni koščki, ki pa so premajhni za dodelitev kakemu
procesu. [16, 19]
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Primer razdrobljenosti:
Seznam procesov:

P1 dobi pomnilnik na naslovu 0 (torej dobi naslove 0 - 30 K).

P1: 30000 zlogov

P2 dobi pomnilnik na naslovu 30 K (dobi naslove 30 K - 70 K).

P2: 40000 zlogov

P3 dobi pomnilnik na naslov 70 K (dobi naslove 70 K - 90 K).

P3: 20000 zlogov

P4: za P4 ni dovolj pomnilnika in se postavi v vrsto.

P4: 39990 zlogov

Ob zaključku procesa P2 se sprosti njegov pomnilnik.

Skupno pomnilnika P4 dobi pomnilnik na naslovu 30 K (dobi naslove 30 K do
100 000 zlogov

69,990 K).
Ostalo je 10 zlogov prostega pomnilnika.

Poznanih je več principov dodeljevanja pomnilnika. Najbolj znani so [16, 19]:


Prvo prileganje (first-fit)

proces dobi prvi prosti kos pomnilnika, ki ustreza
njegovim potrebam.



Najboljše prileganje (best-fit)

operacijski sistem poišče kos pomnilnika, ki po
velikosti najbolj ustreza potrebam procesa.



Najslabše prileganje (worst-fit) operacijski sistem med vsem prostim pomnilnikom
poišče največji kos in ga dodeli procesu.

Pri metodi prvo prileganje kažejo analize 50 % neizkoriščenost pomnilnika zaradi
razdrobljenosti. To lahko ublažimo z zgoščevanjem pomnilnika, kjer operacijski sistem
združi proste kose pomnilnika v en blok. Vendar se takrat zmanjša odzivnost sistema, ker
mora poskrbeti za premikanje vseh struktur in kode v pomnilniku. Zgoščevanje pomnilnika
je mogoče samo ob dinamičnih prenaslovljivih procesih. [16, 19]
3. 9. 2 Delitev na strani
Delitev na strani je metoda upravljanja s pomnilnikom, pri kateri se podatki in koda ne
nahajajo zaporedno v pomnilniku. Programska koda se razdeli na enako velike delce in s
tem zmanjšamo problem razdrobitve. Pri tej metodi je fizični pomnilnik razdeljen na
okvire (frames) enakih velikosti, logičen pa na strani (pages). Strani procesa se ob
izvajanju naložijo v proste okvire fizičnega pomnilnika. Naslovi znotraj posameznih strani
se ne spremenijo, se pa spreminjajo naslovi samih strani (dobijo absolutno lego okvirjev).
Vsak naslov je torej sestavljen iz dveh delov: naslov strani (page number) ter odmik
znotraj strani (page offset). Ob nalaganju strani si mora operacijski sistem zabeležiti okvir
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pomnilnika, v katerega se je le-ta naložila. Za to uporablja tabelo okvirjev (frame table), v
kateri so zabeležena stanja okvirjev.

Slika 3.9: Tvorba fizičnih naslovov
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4 MIKROKRMNILNIKI PIC
Microchip Technology Inc. [20] je ameriško podjetje, eno izmed vodilnih na področju
izdelave

in

prodaje

mikrokrmilnikov

ter

analognih

polprevodnikov.

Njihovi

mikrokrmilniki so zgrajeni na osnovi modificirane Harvardske arhitekture. Harvardska
arhitektura strogo loči podatke ter kodo in procesorju omogoča sočasno jemanje ukazov ter
nalaganje podatkov. Modificirana arhitektura pa ima zabrisano mejo med kodo in podatki.
Mikrokrmilniki PIC uporabljajo RISC (Reduced Instruction Set Computer) ukazni set, ki
ima manjši nabor ukazov kot CISC (Complex Instruction Set Computer). Razlika med
njima je tudi v hitrosti izvajanja ukazov, saj se ukazi RISC običajno izvedejo v enem ciklu
procesorja, pri CISC pa je potrebnih več ciklov.
Mikrokrmilniki omogočajo povezavo z različnimi vmesniki, kot so analogno-digitalni
pretvorniki, vhodno - izhodni priključki, USART, SPI, I2C, USB, omrežni priključek ….
Med seboj jih ločimo v družine po številu sočasno obdelujočih bitov. Najpogostejše so 8-,
16- ali 32-bitne družine mikrokrmilnikov. Druge razlike so v številu vhodno - izhodnih
priključkov, velikosti notranjega spomina ter delovnega pomnilnika, hitrosti izvajanja, v
programskih ukazih …
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4. 1 PIC32MX795F512H
Mikrokrmilnik PIC32MX795F512H uporablja 32-bitno jedro M4KTM podjetja MIPS
Technologies. Lastnosti:


RISC ukazni set,



64 vhodno - izhodnih priključkov (Slika 4.1),



128 K zlogov podatkovnega spomina,



512 K zlogov programskega spomina,



najvišja obratujoča frekvenca je 80 MHz,



5 16-bitnih števcev ali en 16-bitni ter dva 32-bitna,



omrežni vmesnik,



I2C vmesnik,



USB vmesnik,



vmesnik SPI,



delovna napetost med 2,3 V in 3,6V ter



temperaturno območje med -40 in 105 stopinj Celzija …
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Slika 4.1: Priključki mikrokrmilnika PIC32MX795H [2].

4. 1. 1 Registri centralno procesne enote (CPE)
Arhitektura izbranega mikrokrmilnika uporablja naslednje registre:


32 32-bitnih splošno namenskih registrov (General Purpose Registers - GPR)



2 namenska registra za izračun celoštevilčnega množenja ter deljenja (HI in LO),



splošno namenski register, ki se uporablja za programski števec (PC).
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Podpira tudi tako imenovane senčne registre (shadow register), v katere se ob prekinitvah
shrani trenutna vrednost registrov. Pri izbranem mikrokrmilniku imajo senčne registre vsi
splošno namenski registri.

4. 1. 2 UART
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) modul pretvarja podatke med
vzporednimi ter serijskimi oblikami podatkov. Pri mikrokrmilnikih poteka običajno
komunikacija z računalnikom ali perifernimi napravami preko serijskih vrat. Vsak podatek
se pošlje kot zaporedje bitov. Prvi bit se imenuje začetni bit, s katerim pošiljatelj sporoči
prejemniku, da sedaj prihaja nov podatek. Ta način pošiljanja se imenuje asinhroni, ker
med stranema ni predhodne sinhronizacije. Pri sinhroni komunikaciji (USART – Universal
synchronous/asynchronous receiver/transmitter) si napravi pošiljata zloge, s katerimi
določita skupno uro in s tem skrbita za sinhronizacijo časa. Izmenjava sinhronizacijskih
zlogov poteka tudi v času, ko se ne pošilja noben drug podatek. Prednost sinhrone
komunikacije je odstranitev dodatnih bitov pri pošiljanju paketa (začetnega in
zaustavitvenega bita). [21]

Obstajajo tri vrste prenosa [21]:


Enosmerni prenos (simplex)

prenos podatkov lahko poteka samo v
eno smer.



Pol-dvosmerni prenos (half duplex)

prenos podatkov poteka v obe smeri,
vendar samo v eno smer naenkrat.



Popolnoma-dvosmerni prenos (full-duplex)

prenos lahko poteka v obe smeri
sočasno.

Pri uporabi UART komunikacije so pomembni še naslednji parametri:


Baudna stopnja (baud rate).



Paritetni bit (parity bit).



Število podatkovnih bitov (med pet in osem bitov) (data bits).



Zaustavitveni bit (stop bit).
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Hitrost prenosa:
Hitrost prenosa se običajno računa kot število prenesenih podatkovnih bitov v časovni
enoti (bit/sekundo). Baudna stopnja pa se računa kot število dejansko prenesenih bitov v
časovni enoti ter zajema podatkovne ter tudi dodatne bite, ki so del poslanega okvirja
(frame). Pri UART komunikaciji so dodatni biti začetni, paritetni in zaključni bit. [21]

Paritetni bit:
Paritetni bit predstavlja sodo ali liho število postavljenih bitov v podatku in se doda na
konec paketa pred rep. To je preprosta metoda za zaznavanje napak pri pošiljanju bitov. Pri
UART-u se običajno uporabljajo tri različice tega bita:


Brez paritetnega bita (none parity):

ne dodamo nobenega bita.



Soda parnost (even parity):

dodamo bit 1, če je število postavljenih bitov
sodo, drugače dodamo bit 0.



Liha parnost (odd parity):

dodamo bit 1, če je število postavljenih liho,
drugače dodamo bit 0.

Stop bit:
Zaustavitveni bit je vedno postavljen na 1 in z njim sporočimo sprejemniku, da je sprejel
celoten podatek. Običajno lahko izbiramo med enim ali dvema zaustavitvenima bitoma.

Zgradba UART paketa:
Start bit

Podatkovni biti

1 bit

5 – 8 bitov

Paritetni bit Zaustavitveni bit
0 ali 1 bit

1 ali 2 bita

FIFO medpomnilnik:
Pri sprejemanju ali pošiljanju podatkov preko UART komunikacije se uporabljajo
medpomnilniki, v katere se shranijo sprejeti (ali pa še ne poslani) podatki. S tem se
zmanjša količina izgubljenih podatkov, saj ima sprejemna naprava več časa, da prebere
podatek. V izbranem mikrokrmilniku PIC32MX795F512H je globina tega medpomnilnika
8 zlogov. [21]
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4. 1. 3 Časovnik
Časovniki (timer) so med pomembnejšimi deli mikrokrmilnikov. Uporabljajo se za
merjenje časa, vendar imajo še mnoge druge naloge. Časovniku daje takt oscilator
(oscillator). Ker pa oscilatorji dajejo takt z zelo visoko frekvenco, lahko to povzroča
nevšečnosti, saj so časovniki omejeni z največjo vrednostjo (8, 16 ali 32 bitni števci). To
rešimo z delilnikom (prescaler), s katerim upočasnimo izvajanje za izbrani faktor. V
družini mikrokrmilnikov PIC32 ima lahko faktor vrednosti 1, 4, 8, 16, 32, 64, 256.
Izmed pomembnejših opravil časovnika je proženje prekinitev. Uporabnik lahko na
mikrokrmilniku nastavi vrednost registra (pri PIC32 je to Period Register – PRx), ki ob
vsakem tiku časovnika izvede primerjavo in ob enakosti proži prekinitev. To se v
operacijskih sistemih uporablja za določanje časovne rezine procesov.
PIC32MX795F512H ima na voljo 5 časovnikov. V osnovi so vsi 16-bitni, vendar so na
voljo štirje, ki imajo paroma sposobnost združevanje. S tem dobimo dva 32-bitna
časovnika.
4. 1. 4 Seznam ukazov
V nalogi smo precejšen del kode zapisali v zbirniku. Seznam vseh instrukcij za MIPS32
najdemo na [22], tukaj pa bomo predstavili tiste, ki smo jih uporabili:

Ukaz

Opis

Primer uporabe

sw

shrani v pomnilnik

sw $t3, 0($t1)

lw

naloži iz pomnilnika

lw $t3, 0($sp)

ll

v kombinaciji z ukazom sc se uporablja za sinhronizacijo. ll $t2, ($t1)
Prebere trenutno vrednost iz lokacije.

sc

v kombinaciji z ukazom ll se uporablja za sinhronizacijo. sc $t3, ($t1)
Shrani vrednost na naslov, vendar samo v primeru, da ni
prišlo od izvedbe ukaza ll do nobenega spreminjanja na tem
naslovu.

xor

ekskluzivni ali

xor $t2, $t2

ori

logični ali s konstanto

ori $t2, $t2, 1

addi

prištevanje konstante

addi $sp, $sp, 12
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jr

skoči na vrednost registra

jr $ra

j

skoči na naslov

j naslov

mtlo

shranimo vrednost v register LO

mtlo $t2

mthi

shranimo vrednost v register HI

mthi $t2

wrpgpr zapišemo vrednost registra v senčni register (vrednost iz $t2 wrpgpr $at, $t2
zapišemo v $at)
rdpgpr

preberemo vrednost senčnega registra (vrednosti iz senčnega rdpgpr $t3, $sp
registra $sp shranimo v register $t3)

beq

veji v primeru enakosti (če sta vrednosti v registrih $t3 in $t2 beq $t3,$t2, ven
enaki, skoči na naslov ven)

nop

nop

brez operacije

4. 1. 5 ICD3
MPLAB ICD3 In-Circuit Debugger je programator in razhroščevalnik, razvit v podjetju
Microchip. Programator je strojna oprema, namenjena programiranju mikrokrmilnikov,
medtem ko razhroščevalnik omogoča sprotno analizo programa (trenutno stanje registrov,
spremenljivk

…) z

uporabo prekinitvenih točk.

ICD3 podpira različne PIC

mikrokrmilnike, med katerimi so serije PIC32MX, dsPIC33EP, dsPIC33F, dsPIC30F,
PIC24EP, PIC24H, PIC24F, PIC18FxxJ, PIC18FxxK, PIC18F, PIC12F1xxx, PIC16F1xxx,
PIC10F, PIC12F ter PIC16F. Podpora podprtim napravam je različna, več informacij za
posamezno serijo pa najdemo v okolju MPLAB X v meniju, kjer izberemo Help->Help
Contents->MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger->Device and Feature Support.
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Slika 4.2: Programator in razhroščevalnik ICD3.
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5 OPIS NAMENSKEGA OPERACIJSKEGA SISTEMA
V poglavju predstavljamo operacijski sistem, ki spada v kategorijo realno časovnih
operacijskih sistemov. Za njih je značilno, da morajo opravilo zaključiti pravočasno (to še
ne pomeni hitro), v določenem roku. V osnovi jih delimo na podskupini, ki se razlikujeta
glede na to, kako strogo se operacijski sistem drži roka. Predstavljen sistem spada v
podskupino mehkih realnih časov, tako da zamujen rok ne ustavi delovanja sistema.
Operacijske sisteme ločimo tudi glede na število sočasno obdelujočih opravil. Pri tej delitvi
ločimo eno-opravilne ter večopravilne. Pri operacijskih sistemih na eno-procesorskih
računalnikih običajno govorimo o navidezni večopravilnosti [23], kar dosežemo z zelo
hitrim preklapljanjem med procesi. S tem boljše izkoriščamo strojno opremo, saj lahko
procesor izvaja druga opravila v času, ko prvi proces čaka na končanje operacije. Naš
operacijski sistem je večopravilen, za preklop med procesi pa se uporablja prekinitev,
sprožena na časovno določen interval.
Operacijski sistem omogoča:


večopravilnost,



preklop konteksta,



periodične in neperiodične procese,



upravljanje s pomnilnikom,



povezavo z drugim računalnikom z asinhrono komunikacijo ter



komunikacijo z ločeno tipkovnico, ki jo uporabimo za pošiljanje ukazov
operacijskemu sistemu.

Že v zasnovi operacijskega sistema smo se odločili, da ga implementiramo na arhitekturi
PIC, na 32-bitnih mikrokrmilnikih. Izbrali smo mikrokrmilnik PIC32MX795F512H, s
povezavo na čip FT232RL. Ta čip je vmesnik med serijsko komunikacijo UART ter USB,
preko katerega izpisujemo podatke na zunanji računalnik. Dodan je še USB priključek, s
katerim smo dodali USB HOST funkcionalnost.
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Na tega smo priključili tipkovnico in dobili terminal. Uporabnik ima možnost vnosa
ukazov, ki jih operacijski sistem procesira in obravnava.
Izvajanje operacijskega sistema poteka po naslednjem postopku:

Slika 5.1: Diagram poteka izvajanja operacijskega sistema.

5. 1 Proces
Proces je program, naložen v pomnilnik in pripravljen za izvajanje. Informacije o procesu
so zapisane v strukturi, ki ji pravimo procesov nadzorni blok (PNB) [16], operacijskemu
sistemu pa morajo biti ves čas dostopne. V našem sistemu je struktura predstavljena z
naslednjimi podatki:
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struct Proces
{
unsigned char id;
void(*PC)();
unsigned int registri[SteviloRegistrov];
unsigned int naslovZaSemafor;
unsigned char prejsnji;
unsigned char naslednji;
unsigned char prioriteta;
unsigned int casZaSpanje;
unsigned int obdobjeSpanja;
unsigned int steviloIzvajanja;
unsigned int velikostSkladaZaProces;
unsigned int zacetekSklad;
unsigned int konecSklad;
unsigned int *trenutnoSklad;
char imeProcesa[50];
};
Lastnosti v strukturi predstavljajo:


id

Identifikacijska številka.



PC

Programski števec kaže na naslednji izveden ukaz. Pri
inicializaciji procesa kaže na funkcijo, v kateri se bo le-ta
izvajal.



registri

Pri izvajanju procesa se uporabljajo registri, katerih vrednosti
si ob prekinitvi shranimo in jih naslednjič spet naložimo.



prioriteta

Pomembno pri razvrščanju procesov. Višjo prioriteto kot ima
proces, prej in bolj pogosto se bo izvedel.
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casZaSpanje

Glavni kriterij pri razvrščanju procesov in vsebuje čas bujenja
procesa. Uporablja se pri periodičnih procesih.



obdobjeSpanje

Podobno kot prej se ta uporablja pri periodičnih podatkih in
predstavlja periodo, s katero se proces izvaja.



velikostSkladaZa

Velikost pomnilnika za proces. Ta vrednost je konstanta in se
poda kot vhodni parameter pri ustvarjanju procesa.



zacetekSklad ter

Vsebujeta meji dodeljenega pomnilnika.

konecSklad


trenutnoSklad

Kazalec na trenutno lokacijo pomnilnika procesa (stack
pointer).



imeProcesa

Ime procesa. Ta podatek ni pomemben za izvajanje, uporablja
se samo za izpis.



SteviloRegistrov

32-bitni PIC uporabljajo za svoje izvajanje 32 splošno
namenskih registrov, registra za izvajanje računskih operacij
in statusni register.

Osnovni operaciji pri upravljanju s procesi sta ustvari in končaj proces. Prva proces
ustvari, pripravi vse registre, rezervira pomnilnik ter ga doda na seznam procesov. Druga
sprosti pomnilnik ter odstrani proces iz seznama izvajanih procesov.

Prototip funkcije za ustvarjanje procesa je
char ustvariProces(void (*fun)(), int prior, int perioda, char* ime, int velPomnilnika),
kjer posamezni parametri predstavljajo:


fun

Kazalec, ki kaže na izvajalno funkcijo procesa.



prior

Podatek o prioriteta procesa. Višjo prioriteto kot ima proces,
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večkrat in prej se bo izvedel. Brezdelen proces (idle) ima
prioriteto 1, periodični procesi pa imajo prioriteto 0.


perioda

Perioda s katero se bo proces izvajal.



ime

Ime procesa.



velPomnilnika

Velikost sklada v zlogih (byte), ki ga bo proces uporabljal. Če
na voljo ni več pomnilnika, vrne funkcija vrednost 0.

Funkcija vrne 1, če je bil proces uspešno dodan, v kolikor pa ni bil (zaradi pomanjkanja
pomnilnika), vrne 0.

Prototip funkcije za odstranjevanje procesa je
char koncajProces(unsigned char indeks),
kjer parameter predstavlja:


indeks

Zaporedna številka procesa v seznamu

Funkcija vrne 1, če je bil proces pravilno odstranjen, drugače vrne 0.
Kot smo omenili že prej, se procesi menjujejo glede na dva kriterija – prioriteta in perioda
(kako pogosto se proces izvede). Včasih je potrebna manipulacija obeh, zato smo napisali
funkcije, ki to omogočajo.
Za nastavljanje periode imamo zapisane naslednje funkcije:


spanjeNastaviZamik

Funkcija se kliče po vsaki izvedbi periodičnega
procesa. Preden gre proces v spanje, s to funkcijo
nastavi čas bujenja.



spanjeNastaviCasIdProcesa

V funkciji lahko nastavimo absoluten čas bujenja
procesa.
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spanjeNastaviCasIdProcesa

V tej funkciji nastavimo čas bujenja glede na čas, ko

Relativen

se je klicala funkcija.

Za spreminjanje prioritete pa se uporablja funkcija:


spremeniPrioriteto

Funkcija zviša ali zniža prioriteto procesa, ki je podan
kot vhodni parameter funkcije.

5. 2 Preklop konteksta
Za navidezno večopravilnost je ključen preklop med procesi, ki prekine delovanje enega
procesa in nadaljuje z drugim. Čeprav je preklop konteksta nujen, je to čas neizvajanja
procesov, zato želimo ta čas skrajšati. V tem času operacijski sistem shrani registre
trenutnega procesa in naloži registre procesa, ki se bo izvajal naslednji.
Pri nas se preklop konteksta sproži vsakih n milisekund, kjer je n število, ki ga nastavi
uporabnik in predstavlja časovno dolžino rezine D (Slika 5.2). Za shranjevanje in
nalaganje registrov smo uporabili senčne registre (shadow set registers), v katere se
shranijo vrednosti registrov pred prekinitvijo. Iz njih smo prebrali vrednosti ter jih shranili
v PNB. Razvrščevalnik je poiskal naslednji proces in iz njegovega PNB smo prebrali
registre in jih shranili v senčne.

Preklop konteksta poteka po naslednjem postopku:
fun preklopKonteksta
indeksStaregaProcesa = izvajalni;
indeksNovegaProcesa = razvrščevalnikProcesov();

//je sploh potreben preklop konteksta?
if (indeksStaregaProcesa != indeksNovegaProcesa)
//nadaljujemo brez preklopa procesa
return;
else
//shranimo registre starega procesa
shraniRegistre(indeksStaregaProcesa);
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//preverimo, če je proces prekoračil svoj sklad
if (jeBilPrekoračenSklad(indeksNovegaProcesa))
Napaka!
end
//naložimo registre novega procesa
naloziRegistre(indeksNovegaProcesa);
end
end
Algoritem 5.1: Preklopna rutina.
Funkcija za shranjevanje vrednosti iz senčnih registrov v pomnilnik:
.ent shraniRegistre
//prostor na skladu za register - shranimo tri (poljubne) registre na sklad
//shranimo vrednost PC, HI, LO
lw $t3, kazalecNaRegistre

//spodnji vrstici izvedemo za vsak register (različen odmik)
//to velja za X = [0..31] – za vse splošno namenske registre
rdpgpr $t4, $rX

//preberemo vrednost iz senčnega registra

sw $t4, X*4 ($t3)

//shranimo vrednost na pomnilnik

//preberemo vrednosti iz sklada nazaj v registre
//premaknemo kazalec na skladu nazaj
.end
Algoritem 5.2: Shranjevanje registrov v pomnilnik.
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Funkcija za nalaganje registrov iz pomnilnika:
.ent naloziRegistre
//prostor na skladu za register - shranimo tri (poljubne) registre na sklad
//naložimo HI, LO ter PC iz pomnilnika
lw $t1, kazalecNaRegistre
//spodnji vrstici izvedemo za vsak register (različen odmik)
lw $t2, 0($t1)

//preberemo vrednost iz pomnilnika

wrpgpr $at, $t2

//naložimo vrednost v senčne registre

//preberemo vrednosti iz sklada nazaj v registre
//premaknemo kazalec na skladu nazaj
.end
Algoritem 5.3: Branje registrov iz pomnilnika in shranjevanje v senčne registre.

5. 3 Razvrščevalnik procesov
Kot večina današnjih operacijskih sistemov je tudi naš večopravilni. Za določanje vrstnega
reda izvajanja procesov skrbi razvrščevalnik. Njegova naloga je izmenično dodeljevanje
časovne rezine procesom glede na vnaprej določene kriterije. Pri nas sta kriterija:


čas ter



prioriteta.

V operacijskem sistemu imajo višjo prioriteto periodični procesi. Za iskanje po času
uporabljamo časovnik (timer), ki ga zaženemo ob vklopu razvrščevalnika. Pri prehodu
skozi procese poiščemo tistega, ki se mora prvi zbuditi. Ko ga najdemo, ga primerjamo s
trenutno vrednostjo časovnika. Pri tem moramo še upoštevati dolžino časovne rezine, ki jo
bo dobil proces.
Pri tej primerjavi lahko pride do treh scenarijev:


Vrednost časovnika je večja oziroma enaka najmanjšemu najdenemu času – v tem
primeru dobi proces z najmanjšim časom celotno časovno rezino (a).



Vrednost časovnika je manjša od najmanjšega časa, vendar je razlika časov manjša
kot celotna časovna rezina – v tem primeru se začne izvajati proces z najvišjo
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prioriteto, s tem, da dobi samo del (razliko časov med najmanjšim časom ter
vrednostjo časovnika) časovne rezine (b).


Vrednost časovnika je manjša od najmanjšega časa in razlika časov je večja kot
celotna časovna rezina – v tem primeru dobi proces z najvišjo prioriteto celotno
časovno rezino (c).

Slika 5.2: Razvrščevalnik procesov.
Pri razvrščanju po prioriteti se sprehodimo skozi celoten seznam procesov in najdemo
tistega z najvišjo prioriteto, ki se bo izvajal v primeru drugega scenarija. Pred preklopom
mu zmanjšamo prioriteto, saj s tem preprečimo stradanje.
Periodični procesi se med spanjem ne smejo izvajati. Zaradi tega ima brezdelen (idle)
proces prioriteto 1, torej višjo, kot jo imajo periodični procesi (prioriteto 0).
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5. 4 Upravljanje s pomnilnikom
Pri upravljanju pomnilnika operacijski sistem deli pomnilnik procesom. Obstajajo različni
postopki za dodeljevanje. Najpreprostejša rešitev je delitev na odseke, bloke oziroma
particije [16]. Naš postopek celoten pomnilnik rezervira in ga razdelili na n-enako velikih
blokov velikosti k, kjer sta n in k uporabniško določena parametra. Za nadziranje
zasedenosti pomnilniških blokov smo vsak blok predstavili z enim bitom. Če je bit
postavljen na 0, je blok prazen, sicer je zaseden.

#define velikostPomnilnika 0x18000/4
#define razdelitveniFaktor 4
//naj bo velikost pomnilnika znotraj meja pomnilnika mikroprocesorja
//velikost naj bo ustrezna glede na razdelitveni faktor
//v primeru predstavlja 1bit velikost bloka 768B:
//24576*4 virtualni ram / (4*32)
volatile unsigned int prostiPomnilnik[razdelitveniFaktor];
//pomnilnik, ki ga imamo na voljo
volatile unsigned int virtualniPomnilnik[velikostPomnilnika];
//izračunamo velikost bloka
velikostBloka = ceil(velikostPomnilnika/(double)(razdelitveniFaktor*32));
//spraznimo vse bloke
for(i = 0; i < razdelitveniFaktor; i++)
prostiPomnilnik[i] = 0x0;
Algoritem 5.4: Osnovna inicializacija pomnilnika.

Eden glavnih problemov deljenja pomnilnika je razdrobljenost. V pomnilniku ostanejo
prazni bloki, ki so premajhni, da bi jih operacijski sistem dodelil kakemu procesu. Ti deli
pomnilnika ostanejo potem neizkoriščeni. Razdrobljenosti smo se lotili po principu prvega
prileganja, pri katerem dobi proces prvi prosti odsek pomnilnika, ki ustreza njegovim
potrebam. Ta postopek smo malo izboljšali, saj procesi, ki želijo večji del pomnilnika
(večji kot m zlogov, ki je uporabniško nastavljiv parameter), dobijo odsek iz zgornjega
dela, ostali pa s spodnjega.
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Funkcija za rezerviranje pomnilnika deluje po postopku:
fun acMalloc (int steviloZlogov)
if (steviloZlogov > velikostPomnilnika)
return -1;
//izračunamo število blokov, ki jih potrebujemo
SteviloBlokov = steviloZlogov/kosPomnilnik
If (steviloZlogov > mejaZaPomnilnik)
Poiščemo prvi odsek z višjih lokacij, v katerega bomo lahko dali naš proces
else
Poiščemo prvi odsek z nižjih lokacij, v katerega bomo lahko dali naš proces
//prostiPomnilnik – polje, v katerem imamo predstavljene bloke kot bite
Postavimo bite v polju prostiPomnilnik, s katerimi označimo zaseden del
pomnilnika
//Vrnemo naslov pomnilnika, ki smo ga rezervirali
return foundAddress
end
Algoritem 5.5: Funkcija za rezervacijo pomnilnika.
Funkcija za sproščanje pomnilnika:
fun acFree
poišči in počisti bite, ki smo jih postavili ob rezervaciji
s tem si operacijski sistem zabeleži, da so ti bloki po novem prazni
end
Algoritem 5.6: Funkcija za čiščenje pomnilnika.

5. 5 Sinhronizacija med procesi
Na operacijskih sistemih se izvaja več procesov hkrati in lahko imajo odseke kode, kjer
spreminjajo globalne spremenljivke. Izvajanje programa je odvisno od vrstnega reda
spreminjanja globalnih spremenljivk, zato potrebujemo mehanizem, s katerim lahko
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dovolimo dostop le enemu procesu naenkrat. Implementirali smo vrtavko (spinlock), ki je
primerna za kratkotrajno čakanje ter semafor (semaphor), ki pa postavi proces v spanje in
prepusti časovno rezino naslednjemu procesu.
Vrtavka je implementirana na način:
Vhod:
.ent vhodKriticnaSekcija
vhodKriticnaSekcija:
lw $t1, semafor
ll $t2, ($t1)
ori $t3,$t2,1
beq $t3,$t2, vhodKriticnaSekcija
nop
sc $t3, ($t1)
beq $t3, 0, vhodKriticnaSekcija
jr $ra
.end vhodKriticnaSekcija

Algoritem 5.7: Vhod v vrtavko.

Izhod:
.ent izhodKriticnaSekcija
izhodKriticnaSekcija:
lw $t1, semafor
xor $t3, $t3
sw $t3, ($t1)
jr $ra
.end izhodKriticnaSekcija

Algoritem 5.8: Izhod iz vrtavke.

54

Semafor je implementiran na naslednji način:
Vhod:
.ent vhodKriticnaSekcijaSpanje
vhodKriticnaSekcijaSpanje:
lw $t1, semaforSpanje //semaforSpanje je naslov semaforja
ll $t2, ($t1)
ori $t3,$t2,1
beq $t3,$t2, spanje
sc $t3, ($t1)
//ll postavi vrednost na 1; pri sc se vrednost skopira v $t3
beq $t3, 0, spanje
j konecVhod
spanje:
lw $t2, naslovZaSpanje
sw $t1, ($t2)
#tukaj sprožimo prekinitev
lui $v0, 0xbf88#49032 //-16504
lui $v1, 1
sw $v1, 4152($v0)
konecVhod:
jr $ra
.end vhodKriticnaSekcijaSpanje

Algoritem 5.9: Vhod v semafor.

Izhod:
.ent preveriCeJeMozenVhod
preveriCeJeMozenVhod:
lw $t1, naslovZaSpanje
lw $t4, ($t1)
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ll $t2, ($t4)
ori $t3,$t2,1
//preverimo, če je na naslovu za 0 - če ni, gremo ven in sprožimo prekinitev
beq $t3,$t2, ven
la $t1, zastavicaZaMenjavoProcesa
sw $zero, 0($t1)
ven:
jr $ra
.end preveriCeJeMozenVhod

Algoritem 5.10: Izhod iz semaforja.

5. 6 Komunikacija s tipkovnico
Testno vezje, na katerem smo razvijali operacijski sistem, je imelo priključek USB HOST,
kar smo izkoristili za priklop tipkovnice. Za osnovo smo vzeli gonilnik [24] podjetja
Microchip, ki je tudi izdelovalec mikrokrmilnikov PIC. S tem smo operacijskemu sistemu
dodali funkcionalnost terminala. Uporabnik vnaša ukaze preko zunanje tipkovnice, podatki
pa se pošljejo preko UART-a na računalnik.
Možen je vnos preprostih ukazov:


izpis vseh procesov ter



uničenje procesa.

Za izpis trenutno aktivnih procesov je potrebno vnesti ukaz ps, ki na računalnik izpiše
imena vseh procesov.
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Slika 5.3: Izpis ukaza ps.
Za uničenje oziroma brisanje procesa uporabimo ukaz kill xx, kjer namesto xx vnesemo
identifikacijo številko procesa. Uničiti je možno vse procese, razen brezdelnega, kajti ta se
mora vedno izvajati.

Slika 5.4: Izvršitev ukaza kill.
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6 MERITVE IN PRIMERJAVE
V tem poglavju bomo predstavili rezultate časovnih meritev ter naredili primerjavo med
našim (od tukaj naprej abRTOS) ter prosto dostopnim realno-časovnim operacijskim
sistemom, katerega licenca pa ne dovoljuje poimenovanja (od tukaj naprej pdRTOS). Za
testiranje smo uporabili mikrokrmilnik PIC32MX795F512H, ki smo ga bolj podrobno
opisali že v 4. poglavju. Test smo izvedli po prosto dostopni metodi Thread-Metric
benchmark, ki so jo predstavili v podjetju ExpressLogic.

6. 1 Thread-Metric benchmark
Z metodo Thread-Metric benchmark preverjamo glavne značilnosti realno časovnih
operacijskih sistemov. Rezultat posamičnega testa je število dogodkov, ki se zgodijo v 30
sekundah.
6. 1. 1

Opis uporabljenih funkcij

Pri opisu metode bomo predstavili posamezne teste. V opisih bomo uporabljali psevdofunkcije, katerih implementacija je različna pri vsakem operacijskem sistemu.


ustvariProces

Osnovna funkcija za ustvarjanje procesa. Rezervira se pomnilnik in določita se prioriteta
ter kazalec na funkcijo izvajalnega procesa. Vsak ustvarjen proces se vstavi med aktivne
procese.


preklopKonteksta

Operacijski sistem izvede preklop konteksta med trenutno izvajanim procesom ter
procesom, ki se bo izvajal naslednji. Tega mora po kriteriju višje prioritete izbrati
razvrščevalnik.


procesNadaljuj

Proces je lahko v različnih stanjih (Slika 3.6). Ob klicu te funkcije se stanje procesa
spremeni v aktiven. Na koncu se mora izvesti preklop konteksta.
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procesZačasnoUstvari

Ob klicu te funkcije se stanje procesa spremeni v čakanje. V tem stanju čaka na nek
dogodek. Na koncu se mora izvesti preklop konteksta.


prožiPrekinitev

Funkcija sproži prekinitev (mi smo uporabili programsko prekinitev), ki jo obravnava
prekinitvena rutina.


zapriSemafor

Sinhronizacijska funkcija, ki zagotavlja, da lahko vstopi v kritično sekcijo samo en proces
(mi smo uporabili atomske operacije).


odpriSemafor

Funkcija zagotavlja izhod iz kritične sekcije z odprtjem semaforja. S tem je drugemu
procesu omogočen vstop v kritično sekcijo.


zasediPomnilnik

Funkcija rezervira n zlogov pomnilnika. Vrednost n je vhodni parameter v funkcijo. Kot
rezultat funkcija vrača kazalec na začetno lokacijo pravkar rezerviranega pomnilnika.


sprostiPomnilnik

Funkcija sprosti prej zasedeni del pomnilnika.
6. 1. 2

Osnovni test

S prvim testom preizkušamo delovanje najosnovnejših gradnikov. Izvaja se samo en
proces, brez sinhronizacijskih metod ali preklopa konteksta. Rezultat testa je število
ponavljanj zanke while po 30 sekundah izvajanja programa.
void proces(){
unsigned long polje[1024];
while(1){
for(i = 0; i < 1024; i++)
polje[i] = (polje[i] + število) ^ polje[i];
število++;
}
}
Algoritem 6.1: Osnovni test.
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6. 1. 3 Testiranje sodelujoče večopravilnosti (cooperative scheduling test)
Drugi test preverja hitrost preklopa procesov ter razvrščevalnika. Ustvarimo 5 procesov z
enako prioriteto, med katerimi mora operacijski sistem preklapljati po principu krožne
vrste. Vsak proces poveča svoj števec in prepusti izvajanje naslednjemu. Ob zaključku
zadnjega procesa nadaljuje izvajanje prvi. Ob koncu testa se morajo vsi procesi izvesti
enakokrat (odstopanje največ en proces). Rezultat testa je vsota števcev.
N = [0 - 4]
ustvariProces(procesN, 3); //parametra (funkcija, prioriteta)
unsigned long število[5];
void procesN(){
while(1){
število[N]++;
preklopKonteksta();
}
}
Algoritem 6.2: Testiranje sodelujoče večopravilnosti.
6. 1. 4 Prekinjevalni način (preemptive scheduling)
Pri tem testu ustvarimo 5 procesov z različnimi prioritetami ter začasno ustavimo vse razen
tistega z najnižjo prioriteto. Tako se najprej izvede ta proces, ki zažene proces z naslednjo
višjo prioriteto. Ta postopek se potem nadaljuje, dokler ne pridemo do procesa z najvišjo
prioriteto, ki poveča svoj števec in se začasno ustavi. Sledijo mu procesi z nižjimi
prioritetami, dokler ne pridemo nazaj do prvega. Ta šele takrat poveča svoj števec in spet
zažene naslednji proces. Ob koncu testa se morajo vsi procesi izvesti enakokrat
(odstopanje največ en proces). Rezultat testa je vsota števcev.
N = [0 - 4]
K = [1 - 3]
pK = ustvariProces(procesN, N); //parametra (funkcija, prioriteta)
unsigned long število[5];
void proces0(){
while(1){
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procesNadaljuj(p1);
število[0]++;
}
}
void procesK(){
while(1){
procesNadaljuj(p(K+1));
število[K]++;
procesZačasnoUstavi(pK);
}
}
void proces4(){
while(1){
stevilo[4]++;
procesZačasnoUstavi (p4);
}
}
Algoritem 6.3: Testiranje prekinjevalnega načina.
6. 1. 5 Testiranje prekinitev (interrupt processing)
V testu imamo samo en proces, ki sproži prekinitev. V prekinitveni rutini zapremo
semafor, povečamo števec ter zaključimo rutino, s čimer se vrnemo v proces. Ta odpre
semafor, poveča svoj števec in ponovno sproži prekinitev. Skupaj se torej uporabljata dva
števca, ki morata imeti ob koncu izvajanja enako vrednost (odstopanje največ 1). Če je ta
pogoj izpolnjen, se kot rezultat testa izpiše vrednost števca v prekinitvi.
Semafor s;
void proces(){
zapriSemafor(s);
while(1){
prožiPrekinitev();
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zapriSemafor(s);
številoP++;
}
}
void intHandler(){
odpriSemafor(s);
številoI++;
}
Algoritem 6.4: Testiranje prekinitev.
6. 1. 6 Testiranje prekinitev s prekinjevalnem načinom (interrupt preemption
processing)
Test je podoben prejšnjemu, razlikuje se le v tem, da se v prekinitveni rutini semafor ne
zapre, ampak se nadaljuje proces z višjo prioriteto. Pri tem testu uporabljamo tri števce in
ob koncu izvajanja morajo imeti vsi enake vrednosti (odstopanje največ 1). Če se test
pravilno izvede, je končen rezultat vrednost števca v prekinitvi.
p1 = ustvariProces(proces1,2); //parametra (funkcija, prioriteta)
p2 = ustvariProces(proces2,3); //parametra (funkcija, prioriteta)
void proces1(){
while(1){
prožiPrekinitev();
številoP++;
}
}
void proces2(){
while(1){
številoP2++;
procesZačasnoUstavi(p2);
}
}
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void Prekinitev(){
številoI++;
procesNadaljuj(p2);
}
Algoritem 6.5: Testiranje prekinitev s prekinjevalnim načinom.
6. 1. 7 Sinhronizacija (synchronization processing)
Test je sestavljen iz dveh korakov. V prvem koraku zapremo semafor, v drugem pa ga
odpremo. Če se oba koraka izvedeta pravilno, povečamo števec. Rezultat tega testa je
vrednost števca.
void proces(){
Semafor s;
while(1){
zapriSemafor(s);
odpriSemafor(s);
število++;
}
}
Algoritem 6.6: Test sinhronizacijskih konstruktov.
6. 1. 8 Rezerviranje in sproščanje pomnilnika (memory processing)
V tem testu mora proces rezervirati 128 zlogov pomnilnika in jih v naslednjem koraku
sprostiti. Če se oboje zaključi brez napak, se poveča števec. Končni rezultat tega testa je
vrednost števca.
void proces1(){
while(1){
p = zasediPomnilnik(128);
sprostiPomnilnik(p);
število++;
}}
Algoritem 6.7: Test obdelave pomnilnika.
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6. 2 Rezultati
V spodnji tabeli so prikazani rezultati časovnih meritev, izvedenih po metodah, opisanih v
prejšnjem podpoglavju. Vsi testi so se izvajali na istem mikrokrmilniku ter ob enakih
nastavitvah prevajalnika. Pri vseh rezultatih testov je boljša višja izmed obeh vrednosti.

Tabela 6.1: Rezultati meritev
Osnovni
test

Sodelujoča

Prekinjevalna

Obdelava

Prekinjevalni

večopravilnost večopravilnost

prekinitev

način

Sinhronizacija

Obdelava
pomnilnika

abRTOS

389.427

6.065.552

3.862.280

10.487.073

2.652.587

15.588.865

16.777.216

pdRTOS

387.724

7.376.795

3.067.578

5.433.600

2.132.790

6.738.158

6.179.790

Iz rezultatov sodelujoče in prekinjevalne večopravilnosti lahko razberemo, da imata
operacijska sistema podobno hitrost preklopa konteksta, čeprav uporabljata različne
metode (abRTOS za preklop konteksta uporablja senčne registre, pdRTOS pa sklad).
Največja razlika je nastala pri testiranju obdelave pomnilnika, saj si pdRTOS vodi
evidenco o prostem pomnilniku v obliki seznamov, medtem ko smo mi uporabili bitno
predstavitev v kombinaciji s strojno podprtimi ukazi za iskanje postavljenih bitov.
Podobno velika razlika je v testih sinhronizacije ter obdelavi prekinitev. Pri obeh testih se
namreč uporabljajo semaforji, ki povzročijo veliko časovno razliko. Pri pdRTOS so se
odločili izvesti semaforje kot posebno obliko vrst, zgrajenih na seznamih; mi smo uporabili
atomske operacije, specifične za 32-bitne PIC mikrokrmilnike.

Slika 6.1: Grafična predstavitev rezultatov.
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7 SKLEP
Cilj magistrske naloge je bil implementacija realno-časovnega operacijskega sistema za
32-bitne PIC mikrokrmilnike. Tekom naloge smo se spoznali z delovanjem jedra
operacijskega sistema ter z arhitekturo 32-bitnih mikrokrmilnikov PIC. Izvedli smo
primerjavo s prosto dostopnim realno-časovnim operacijskim sistemom.
Ker smo se osredotočili na samo eno družino mikrokrmilnikov, smo lahko izkoristili njene
prednosti. Za preklop konteksta smo uporabili senčne registre, v katere se ob prekinitvi
shranijo vrednosti splošno namenskih registrov. Vodenje evidence o zasedenosti
pomnilnika smo rešili z bitno predstavitvijo, kjer je posamezen bit predstavljal kos
pomnilnika. Za hitrejše izvajanje bitnih operacij pa smo uporabili strojno podprte ukaze.
Sinhronizacijo smo implementirali z uporabo atomskih operacij, specifičnih za 32-bitne
PIC mikrokrmilnike.
Izvedli smo primerjavo s prosto dostopnim realno-časovnim operacijskim sistemom.
Izkazalo se je, da sta hitrost preklopa konteksta ter delovanje razvrščevalnika približno
enaki. Pri obdelavi pomnilnika je naš operacijski sistem hitrejši 2,71 krat, pri sinhronizaciji
pa 2,3 krat, kar je posledica naše arhitekturno specifične implementacije.
V nadaljnjem delu bi lahko naš operacijski sistem prenesli na arhitekturo ARM.
Spremembe ne bi bile velike, saj je večina kode napisana v jeziku C in je s tem prenosljiva.
Prilagoditi bi morali način shranjevanja in nalaganja registrov pri preklopu konteksta ter
kodo za sinhronizacijo.
Kot prilogo smo dodali zgoščenko, na kateri je koda našega operacijskega sistema ter tudi
digitalna verzija magistrske naloge.
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9 PRILOGE
Nalogi smo priložili zgoščenko, na kateri je digitalna verzija naloge ter programska koda
predstavljenega operacijskega sistema.
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