Systemy czasu rzeczywistego
Co to jest system czasu rzeczywistego RTS (Real-Time System)?
Cze֒ sto proponowana deﬁnicja RTS mówi, że sa֒ to systemy, w których można określić
maksymalny czas wykonania poszczególnych operacji.
Szersza deﬁnicja: w systemach RTS poprawność procesu obliczeniowego zależy nie
tylko od samego wyniku, ale również od czasu, w którym zostal on osia֒gnie֒ ty.
Oczywiste:

Mniej oczywiste:

• sterowanie produkcja֒
• aparatura medyczna
• sterowanie elektronika֒ samochodowa֒,
np. ABS
• lotnictwo i aeronautyka

•
•
•
•
•

Systemy czasu rzeczywistego

systemy nawigacji
systemy rozpoznawania glosu
odtwarzacze multimedialne, np. MP3
systemy telekomunikacyjne
urza֒dzenia konsumenckie
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Ograniczenia czasowe RTS
Jakie konkretnie sa֒ te ograniczenia czasowe, których dotrzymanie powinien
zagwarantować RTS?
• 1 sekunda?
• 1 milisekunda?
• 1 mikrosekunda?
Odpowiedź: każde z powyższych może być wymaganym czasem reakcji RTS.
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Czy RTS po prostu musi być bardzo szybki?
Czy w dzisiejszych czasach wielordzeniowych procesorów z 4-gigahercowym zegarem,
zwykly system operacyjny nie móglby pelnić roli RTOS?
Zwlaszcza gdyby nie byl nadmiernie obciaż
֒ ony?
Czy nie be֒ dzie dostatecznie szybki?
Odpowiedź: być może, ale niekoniecznie. Jeśli jest choć niewielkie prawdopodobieństwo,
że jakieś operacje systemowe nie zmieszcza֒ sie֒ w określonych rygorach czasowych, to
w warunkach rzeczywistej pracy, pre֒ dzej czy później taka sytuacja wysta֒pi, i taki
system po prostu nie spelni wymagań czasowych aplikacji, aczkolwiek tylko z rzadka.
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Kiedy RTS jest naprawde֒ potrzebny?
Rozważmy dalej możliwość stosowania 4-GHz wielordzeniowych procesorów z zapasem
mocy, do prostych zadań, w miejsce RTS. Czy sporadyczne niedotrzymanie rygorów
czasowych operacji ma wielkie znaczenie praktyczne?
Odpowiedź: to zależy od aplikacji i od wymagań użytkownika. Latwo wyobrazić sobie,
że system sterowania silnikiem odrzutowym musi zareagować w odpowiednim czasie na
sytuacje֒ wymagaja֒ca֒ natychmiastowego odcie֒ cia doplywu paliwa.
Dla odmiany: system sterowania reklama֒ świetlna֒ może być akceptowalny nawet
wtedy, gdy be֒ dzie okresowo na chwile֒ zatrzymywal przesuwanie napisu na
wyświetlaczu. Albo gdy system telefonii VOIP w pewnych sytuacjach opóźni
zakodowanie i wyslanie co któregoś pakietu dźwie֒ kowego.
Ale uwaga: aplikacja dekoduja֒ca obraz w odtwarzaczu multimedialnym może być
równie bezużyteczna jak zly system sterowania silnikiem, jeśli be֒ dzie systematycznie
spóźniala sie֒ ze zdekodowaniem na czas co którejś klatki obrazu wideo.
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Kiedy RTS jest naprawde֒ potrzebny (cd.)?
Odpowiedź 2: Jednak czasami można osia֒gnać
֒ zaplanowany cel w systemie, który
gwarantuje dotrzymanie danych reżimów czasowych na ogól, ale nie zawsze.
Silny system czasu rzeczywistego (hard RTS) musi bezwzgle֒ dnie spelniać wszystkie
wymagania RTS, i nadaje sie֒ do zastosowań, w których ich niedotrzymanie może
powodować niebezpieczeństwo, katastrofe֒ , itp.
Przyklad: sterowanie lotem
Slaby system czasu rzeczywistego (soft RTS) dopuszcza pewne odchylki od
wyznaczonych reżimów czasowych, aczkolwiek ogólnie musi również dzialać szybko
i niezawodnie. Systemy takie nadaja֒ sie֒ do zastosowań, w których nieznacznie
spóźniona reakcja nadal może być przydatna.
Przyklad: rozrusznik serca
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Kiedy RTS jest naprawde֒ potrzebny (cd.)?
Odpowiedź 3: Wydajne procesory o dużej mocy obliczeniowej sa֒ kosztowne i maja֒ duże
zapotrzebowanie na moc zasilania. Jeśli zadanie nie wymaga dużej mocy obliczeniowej,
to można je czasem zrealizować za pomoca֒ systemu wbudowanego z 200-MHz
mikrokontrolerem o minimalnych wymaganiach.
Wymaga to jednak zastosowania w RTS innego podejścia — pewnego minimalizmu,
prostoty konstrukcji, i konsekwencji w projekcie calej architektury systemu. Ulatwia to
zaprojektowanie systemu wykonuja֒cego dokladnie zaplanowane zadanie i nic wie֒ cej, a
potem dokonanie jego analizy, w celu obliczenia najdluższych ścieżek obliczeń,
maksymalnych opóźnień, zlokalizowania wa֒skich gardel, itp.
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Wymagania systemów czasu rzeczywistego
Dla spelnienia wymagań czasu rzeczywistego jego projektant musi określić:
• kiedy pewne operacje musza֒ być wykonane
• kiedy pewne operacje musza֒ być zakończone
• co zrobić w sytuacji, gdy wszystkie wymagania czasowe nie moga֒ być jednocześnie
spelnione

Systemy czasu rzeczywistego nie sa֒ podobne do zwyklych” systemów operacyjnych. Sa֒
”
inaczej projektowane i inaczej wykorzystywane. Zawieraja֒ inne podsystemy. Dostarczaja֒
programiście innych narze֒ dzi. Przerzucaja֒ na programiste֒ zadanie globalnego
sterowania przydzialem zadań i priorytetów.
Systemy operacyjne przeznaczonych do budowy systemów RTS, zwane systemami
operacyjnymi czasu rzeczywistego (RTOS = Real Time Operating System) posiadaja֒
specjalne mechanizmy niezbe֒ dne przy uruchamianiu i eksploatacji RTS. Różnia֒ sie֒ one
zasadniczo od zwyklych systemów operacyjnych (GPOS = General Purpose Operating
System)?
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Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
Na przyklad, w systemach RT nie ma równości ani sprawiedliwości, którymi kieruja֒ sie֒
algorytmy szeregowania GPOS. Wa֒tek o wysokim priorytecie może wykonywać sie֒ tak
dlugo jak zechce, uniemożliwiaja֒c wykonanie wa֒tków o niższym priorytecie (oczywiście
o ile sam nie zostanie wywlaszczony przez wa֒tek o jeszcze wyższym priorytecie). Takie
szeregowanie priorytetowe z wywlaszczaniem pozwala wa֒tkom o wysokich priorytetach
w RTOS zmieścić sie֒ w wyznaczonym reżimie czasowym.
System RTOS musi nie tylko dostarczać mechanizmów i uslug dla wykonywania,
planowania, i zarza֒dzania zasobami aplikacji, ale powinien również sam soba֒ zarza֒dzać
w sposób oszcze֒ dny, przewidywalny, i niezawodny.
System operacyjny czasu rzeczywistego powinien być modularny i rozszerzalny.
W przypadku systemów wbudowanych, ja֒dro systemu musi być male, ze wzgle֒ du na
lokalizacje֒ w ROM, i cze֒ sto ograniczona֒ wielkość pamie֒ ci RAM.
Podstawowymi zaletami jest prostota i oszcze֒ dność. Dlatego RTOS może mieć
mikroja֒dro dostarczaja֒ce tylko podstawowych uslug planowania, synchronizacji,
i obslugi przerwań. Gdy niektóre aplikacje wymagaja֒ wie֒ kszego spektrum uslug
systemowych (systemu plików, systemu wejścia/wyjścia, doste֒ pu do sieci, itp.), RTOS
zwykle dostarcza tych uslug w postaci modulów dola֒czonych do ja֒dra.
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Czy/kiedy potrzebny jest nam system operacyjny?
W projektowaniu systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych rozważa sie֒
dwa możliwe podejścia:
• z systemem operacyjnym - aplikacja tworzy wa֒tki, które dzialaja֒ pod kontrola֒
systemu operacyjnego, który zarza֒dza praca֒ calego systemu i dostarcza uslug
wa֒tkom, podobnie jak w zwyklych systemach komputerowych
• bez systemu operacyjnego - aplikacja jest jednym programem, który musi sam
gospodarować zasobami komputera.
Rozwia֒zanie drugie stosuje sie֒ w przypadku mniejszych aplikacji, w których
programista jest w stanie w miare֒ latwo zaimplementować wszystkie niezbe֒ dne
mechanizmy obslugi wa֒tków, alokacji pamie֒ ci i zasobów, itp.
Jeśli aplikacja przekracza pewien stopień zlożoności, to oplaca sie֒ ja֒ zbudować
w oparciu o system operacyjny, godza֒c sie֒ na pewne nieuchronne narzuty pobierane
przez ten system, w zamian za oferowane przezeń uslugi.
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
1. Co to jest system czasu rzeczywistego?
2. Czym różni sie֒ silny system czasu rzeczywistego od slabego?
3. Jakie sa֒ podstawowe cechy systemów operacyjnych czasu rzeczywistego?
4. Kiedy system czasu rzeczywistego powinien być budowany na bazie systemu
operacyjnego czasu rzeczywistego?
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Systemy wbudowane
“System wbudowany to system komputerowy z dedykowana֒ funkcja֒ w ramach
wie֒ kszego systemu mechanicznego lub elektrycznego, cze֒ sto z ograniczeniami
obliczeniowymi czasu rzeczywistym. Jest wbudowany jako cześć
֒ kompletnego
urza֒dzenia, cze֒ sto zawieraja֒cego cześ
֒ ci sprze֒ towe i mechaniczne. Systemy wbudowane
kontroluja֒ obecnie wiele powszechnie używanych urza֒dzeń. Dziewieć
֒ dziesia֒t osiem
procent wszystkich mikroprocesorów produkowanych jest jako komponenty systemów
wbudowanych.

Przykladami wlaściwości typowych komputerów
wbudowanych w porównaniu z odpowiednikami
ogólnego przeznaczenia sa֒ niskie zużycie energii,
male rozmiary, wytrzymale zakresy pracy i niski
koszt jednostkowy. Dzieje sie֒ tak za cene֒
ograniczonych zasobów przetwarzania, co
znacznie utrudnia programowanie i interakcje֒ .”
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded system

Systemy czasu rzeczywistego — wbudowane

Plytka modemu/routera ADSL:
mikroprocesor (4), RAM (6), pamieć
֒ ﬂash (7).
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Systemy bezglowe”
”
Wiele (wie֒ kszość) systemów wbudowanych nie posiada monitora do komunikacji
z użytkownikiem, jak również klawiatury, myszy, itp. Takie systemy określane sa֒
mianem headless (bezglowe?). Ich istnienie jest wyrazem zarówno zastosowań do pracy
calkowicie automatycznej, bez interakcji z ludźmi, jak i zwie֒ kszonego kosztu budowy
urza֒dzeń, które posiadaja֒ te elementy interfejsu użytkownika.
Bezglowe systemy wbudowane moga֒ posiadać czujniki takie jak: termometr,
akcelerometr, żyroskop, i reagować na ich wskazania, i odpowiadaja֒ steruja֒c
urza֒dzeniami wykonawczymi zwanymi aktuatorami, albo wyzwalaja֒c różne
powiadomienia, alarmy, itp.
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Systemy wbudowane z glowa”
֒
”
Oczywiście istnieja֒ również systemy wbudowane wyposażone w urzadzenia interfejsu
użytkownika: monitor(y), klawiature֒ , itp. W miare֒ jak spada koszt sprze֒ tu
komputerowego, sa֒ one nawet coraz bardziej popularne (patrz np. artykuly
gospodarstwa domowego z wyświetlaczem: pralki, kuchenki, piekarniki, zaparzarki do
kawy, itp.). Pomimo iż sa֒ przystosowane do interakcji z ludźmi, nie wygla֒daja֒ jak
typowy komputer.
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Wlasności systemów wbudowanych
Systemy wbudowane bardzo różnia֒ sie֒ mie֒ dzy soba֒, ale pewne charakterystyczne
wlasności la֒czy wiele z nich:
• niski pobór mocy
• niewielkie rozmiary
• niski koszt produkcji za sztuke֒

• ograniczona moc obliczeniowa i pamieć
֒

• szerokie spektrum warunków pracy
• dlugi czas eksploatacji
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
1. Co to jest system wbudowany?
2. Co la֒czy systemy wbudowane z systemami czasu rzeczywistego?
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Mechanizmy systemów czasu rzeczywistego
Mechanizmy systemu operacyjnego, które umożliwiaja֒ prace֒ aplikacji w czasie
rzeczywistym to:
• przewidywalne szeregowanie wykonywania procesów
• mechanizmy zapobiegania inwersji priorytetów
• zarza֒dzanie pamie֒ cia֒
• wywlaszczalne ja֒dro systemu
• ustalony maksymalny czas obslugi przerwań
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Odwrócenie priorytetów
Jak widać na rysunku, zadanie o niskim priorytecie T3 poprawnie uzyskuje doste֒ p do
jakiegoś zasobu s (semafora), po czym zostaje wywlaszczone przez zadanie T1
o wysokim priorytecie. Jednak gdy T1 zglasza ża֒danie doste֒ pu do s, wykonywanie
wraca do T3. Ta sytuacja, wynikaja֒ca z interakcji pomiedzy T1 a T3 może jednak
nadal być poprawna — programista wiedzial, że zadania T1 i T3 wspóldziela֒ zasób.

Problem powstaje dopiero, gdy zadanie T1 zostanie zablokowane na czas dowolnie
dlugi, gdyż T3 może być wywlaszczone przez inne zadania, takie jak T2, o priorytecie
niższym niż T1, prowadza֒c do odwrócenia (inwersji) priorytetów.
Systemy czasu rzeczywistego — odwrócenie priorytetów
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Odwrócenie priorytetów — dziedziczenie priorytetów
Metoda dziedziczenia priorytetów polega na tym, że w momencie gdy zadanie
o wyższym priorytecie T1 zostaje zablokowane w oczekiwaniu na zasób s zaje֒ ty przez
zadanie T3 o niższym priorytecie, T3 chwilowo dziedziczy wysoki priorytet T1 i nie
podlega wywlaszczeniu przez zadania typu T2.
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Odwrócenie priorytetów — pulap priorytetów
Inna metoda rozwia֒zania problemu inwersji priorytetów, zwana pulapem
priorytetów (priority ceiling) polega na przypisaniu priorytetów zasobom, przy czym
najniższy priorytet zasobu jest wyższy od najwyższego priorytetu wszystkich zadań.
W chwili zaje֒ cia zasobu zadanie uzyskuje chwilowo priorytet równy temu zasobowi,
i może wykonywać sie֒ do chwili zwolnienia zasobu, kiedy jego priorytet jest obniżany
do pierwotnego poziomu.
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Odwrócenie priorytetów — misja Pathﬁndera
Misja sondy marsjańskiej Pathﬁnder wystrzelonej w 1996
roku jest znana z kilku powodów, z których jednym jest
wyja֒tkowo krótki czas przygotowania i skromny budżet
— 150 M$ — porównywalny z budżetem niektórych
produkcji ﬁlmowych. Innym symbolem tej misji byl lazik
marsjański Sojourner, który wykonal wysokiej
rozdzielczości zdje֒ cia powierzchni Marsa.
Jednak misja zostala zagrożona przez bla֒d w systemie steruja֒cym la֒downika, który
zostal wcześniej zaobserwowany w testach poprzedzaja֒cych start, lecz zlekceważony,
ponieważ nie mial zwia֒zku z oprogramowaniem la֒dowania.
Problem powstawal w warunkach silnego obciaż
֒ enia procesora zadaniami. Zadanie
niskiego priorytetu zaje֒ lo potok do przesylania danych, i poprawnie zablokowalo
odpowiedni mutex, lecz zostalo naste֒ pnie wywlaszczone przez zadanie średniego
priorytetu. Z kolei zadanie wysokiego priorytetu chcialo przeslać dane przez potok, lecz
zostalo zmuszone do oczekiwania na muteksie. Wkrótce potem manager zadań
zauważyl zadanie wysokiego priorytetu oczekuja֒ce przez zbyt dlugi czas, i wymusil
restart systemu powoduja֒cy opóźnienie do naste֒ pnego dnia.
Systemy czasu rzeczywistego — odwrócenie priorytetów
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W dniach 5-14 lipca 1997 system wykonal cztery restarty, i powstalo zagrożenie dla
kontynuacji wlaściwej pracy.
Komputer na pokladzie la֒downika byl oparty na procesorze IBM Risc 6000 Single Chip
(wersja uodporniona na promieniowanie kosmiczne), z 128MB RAM, 6MB EEPROM,
i systemie operacyjnym VxWorks. System ten posiada mechanizm dziedziczenia
priorytetów, lecz domyślna konﬁguracja ma ten mechanizm wyla֒czony.
Dopiero 21 lipca 1997 udalo sie֒ wgrać poprawke֒ wla֒czaja֒ca֒ dziedziczenie priorytetów,
i misja mogla być kontynuowana.
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
1. Na czym polega zjawisko odwrócenia priorytetów?
2. Jakie sa֒ podstawowe mechanizmy rozwia֒zywania tego problemu?
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Zarzadzanie
pamieci
a
֒
֒ ֒
Systemy czasu rzeczywistego cze֒ sto ignoruja֒ kwestie zarza֒dzania pamie֒ cia֒, ponieważ
zwia֒zane z nim algorytmy sa֒ cze֒ sto absorbuja֒ce i trudno przewidywalne.
W najprostszym przypadku można zalożyć, ze system be֒ dzie budowany w taki sposób,
że w calości be֒ dzie rezydowal w pamie֒ ci RAM. Zadanie nie zostanie utworzone, jeśli
system nie zdola zaalokować pamie֒ ci wystarczaja֒cej dla szczytowych wymagań tego
zadania.
W szczególności, systemy operacyjne czasu rzeczywistego cze֒ sto nie zapewniaja֒
obslugi pamie֒ ci wirtualnej: odwzorowania wirtualnej przestrzeni adresowej dla
procesów, stronicowania na ża֒danie, ani wymiatania. W zależności od konkretnych
uslug zarza֒dzania pamie֒ cia֒ można podzielić systemy operacyjne na klasy.

Systemy czasu rzeczywistego — zarzadzanie
pamiecia֒
֒
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Alokacja i dealokacja pamieci
֒
Podstawowa֒ usluga֒ dotycza֒ca֒ pamie֒ ci dostarczana֒ przez systemy operacyjne, w tym
również systemy RTOS, jest alokacja i dealokacja pamie֒ ci. Program ża֒daja֒cy w trakcie
pracy dynamicznego przydzialu dodatkowych bloków pamie֒ ci dostaje je od systemu,
a po wykorzystaniu zwalnia je, pozwalaja֒c systemowi wykorzystać je do innych celów.
Najprostszymi metodami alokacji pamie֒ ci sa֒ metody alokacji cia֒glej, przydzielaja֒ce
jednolite bloki pamie֒ ci. Ich wada֒ jest fragmentacja pamie֒ ci. Po przydzieleniu pewnej
liczby bloków o zmiennej wielkości, uzyskanie kolejnego wie֒ kszego bloku może nie być
możliwe, w sytuacji kiedy mniejsze bloki sa֒ nadal wolne. Problem fragmentacji
rozwia֒zuje sie֒ przez defragmentacje֒ , która jednak w systemach czasu rzeczywistego
jest trudna, ponieważ zarówno konieczność jej wykonania jak i potrzebny naklad czasu
sa֒ trudne do przewidzenia.
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Alokacja stronicowana
Fragmentacja nie wyste֒ puje w systemach alokacji stronicowanej, które dziela֒ pamieć
֒
ﬁzyczna֒ na niewielkie bloki zwane ramkami, z jednoczesnym podzialem przestrzeni
adresowej procesu na identycznego rozmiaru bloki zwane stronami. Każdy proces
posiada tablice֒ stron, i każde odwolanie do pamie֒ ci podlega translacji adresu
z wykorzystaniem tej tablicy.
Jednak niecia֒glość pamie֒ ci ﬁzycznej i translacja adresów komplikuje operacje I/O
wykonywane przez DMA. Operacje DMA sa֒ znacznie prostsze i wymagaja֒ mniejszych
narzutów, jeśli wykorzystuja֒ cia֒gly obszar pamie֒ ci ﬁzycznej. W przypadku niecia֒glych
obszarów pamie֒ ci, transfer DMA musi być podzielony na szereg transferów, z których
każdy musi być indywidualnie zainicjowany przez procesor.
Najcześ
֒ ciej stosowanym systemem alokacji stronicowanej jest system pamie֒ ci
wirtualnej. Zasadnicza֒ wada֒ tego mechanizmu z punktu widzenia systemów czasu
rzeczywistego jest nieprzewidywalność czasu doste֒ pu do pamie֒ ci w przypadku ble֒ du
strony.
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Blokowanie pamieci
֒
Sa֒ jednak powody, dla których system operacyjny RTOS może stosować pamieć
֒
wirtualna֒. Na przyklad, dla wsparcia narze֒ dzi do tworzenia oprogramowania, jak
edytory, debuggery, proﬁlery, które typowo maja֒ duże wymagania pamie֒ ciowe, choć nie
wymagaja֒ pracy w czasie rzeczywistym. Dla zapewnienia wspólpracy aplikacji czasu
rzeczywistego z takimi aplikacjami czasu podzielonego, system RTOS musi dostarczać
mechanizmów pozwalaja֒cych na kontrolowanie stronicowania.
Specyﬁkacja POSIX dostarcza mechanizmu blokowania pamie֒ ci. Zadanie może
zarówno zablokować caly swój kod w pamie֒ ci ﬁzycznej, albo pewien zakres adresowy
(co wymaga dobrej znajomości rozlokowania aplikacji w pamie֒ ci). W ten sposób
zadanie czasu rzeczywistego może pracować w systemie pamie֒ ci wirtualnej, ale jego
pamieć
֒ nie be֒ dzie podlegać usuwaniu z pamie֒ ci RAM.

Systemy czasu rzeczywistego — zarzadzanie
pamiecia֒
֒

28

Zabezpieczenie pamieci
֒
Inna֒ podstawowa֒ usluga֒ zapewniana֒ przez systemy operacyjne ogólnego przeznaczenia
jest zabezpieczenie obszarów pamie֒ ci. Wiele systemów RTOS nie zapewnia
mechanizmów zabezpieczenia pamie֒ ci dla zadań ja֒dra ani aplikacja użytkownika. Jak
zwykle, argumentem za stosowaniem pojedynczej przestrzeni adresowej jest prostota
(z punktu widzenia systemu) i mniejsze narzuty tego rozwia֒zania.
Niestety, te zalety okupione sa֒ wie֒ ksza֒ komplikacja֒ projektu aplikacji użytkownika,
zwlaszcza, gdy trzeba wprowadzać modyﬁkacje. Zatem to rozwia֒zanie jest wlaściwe
jedynie dla bardzo niewielkich systemów wbudowanych. Natomiast wiele systemów
RTOS zapewnia ochrone֒ pamie֒ ci procesów.
Pewna֒ alternatywa֒ jest możliwość konﬁguracji mechanizmów pamie֒ ci wirtualnej
oferowana przez niektóre systemy RTOS.
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Wywlaszczalne jadro
w systemach RT
֒
Typowe ja֒dro systemu GPOS nie podlega wywlaszczaniu, tzn. funkcje ja֒dra —
zarówno operacje systemowe, np. obsluga przerwań, jak i zwykle funkcje wywolane
przez programy użytkowników — wykonywane sa֒ bez ograniczeń. W systemach RTOS
może to powodować sytuacje, kiedy wykonywanie funkcji dla wa֒tku o niskim priorytecie
mogloby trwać przez czas nieokreślony, lub ogólnie dlugi. W oczywisty sposób stoi to
w sprzeczności z wymaganiami RTOS. Dlatego systemy RTOS moga֒ mieć jakaś
֒ forme֒
wywlaszczania ja֒dra.
Jednak procedury ja֒dra każdego systemu maja֒ okna czasowe, kiedy nie może dojść do
jego wywlaszczenia. W tych okienkach nie dzialaja֒ mechanizmy czasu rzeczywistego,
i musza֒ one być minimalizowane.
Niektóre systemy zapewniaja֒ wewna֒trz procedur ja֒dra punkty wywlaszczania
(checkpoints), w których procedura może być przerwana i ja֒dro wywlaszczone. Jednak
analizuja֒c taki system z punktu widzenia wymagań RT należy pamie֒ tać
o uwzgle֒ dnieniu wszystkich elementów ja֒dra, w tym kodu sterowników.
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Obsluga przerwań zewnetrznych
֒
Przerwania sprze֒ towe stanowia֒ mechanizm powiadamiania aplikacji o zdarzeniach
zewne֒ trznych i obslugi sporadycznych operacji I/O. Naklad czasu niezbe֒ dny do obslugi
przerwania zależy od jego źródla.
W szczególności, obsluga przerwań DMA wymaga znacznego czasu. Na przyklad, dla
obslugi nadchodza֒cego pakietu sieciowego, interfejs sieciowy generuje przerwanie. Dla
jego obslugi ja֒dro musi wywolać funkcje֒ obslugi odpowiedniego protokolu. Ta z kolei
identyﬁkuje zadanie, które ma otrzymać pakiet, kopiuje go do bufora w przestrzeni
adresowej zadania, wykonuje dodatkowe czynności wymagane przez protokól (np.
generuje komunikat potwierdzenia), itp. Wymagany na to czas może być dlugi i trudny
do określenia.
Procedury obslugi przerwań generowanych przez system dyskowy i sieciowy typowo
trwaja֒ setki mikrosekund do dziesia֒tek milisekund. Dlatego wie֒ kszość systemów dzieli
ich obsluge֒ na dwie cześ
֒ ci: natychmiastowa֒ i planowana֒. Jest to tzw. podzielona
obsluga przerwań (split interrupt handling).
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Natychmiastowa obsluga przerwań
Pierwsza faza obslugi przerwania, zwana natychmiastowa֒ obsluga֒ przerwania,
wykonywana jest z zastosowaniem wlaściwego priorytetu. Priorytety przerwań sa֒
ogólnie wyższe niż priorytety zadań, jak również wyższe niż priorytet planisty.
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W chwili przerwania, procesor wpisuje rejestry PC i stanu na stos przerwań, i wywoluje
procedure֒ obslugi przerwania ja֒dra. Ja֒dro najpierw maskuje przerwania w celu
bezpiecznego wykonania operacji na strukturach danych zwia֒zanych z aktualnym
przerwaniem. Naste֒ pnie zapisuje stan procesora na stosie przerwań, odblokowuje
przerwania, i dopiero wtedy wykonuje wlaściwy kod obslugi przerwania.
Wie֒ cej niż jedno urza֒dzenie może być podpie֒ te pod jedna֒ linie֒ przerwania. W takim
przypadku wywolywane sa֒ po kolei procedury obslugi ich wszystkich. Procedura
urza֒dzenia, które nie wygenerowalo przerwania wraca natychmiast.
Jeśli w czasie obslugi przerwania pojawia sie֒ inne przerwanie o wyższym priorytecie, to
jest obslugiwane dokladnie w taki sam sposób.
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Opóźnienie obslugi przerwania
Calkowity czas, jaki uplywa od chwili wygenerowania przerwania, do momentu
rozpocze֒ cia wykonywania jego obslugi, jest nazywany opóźnieniem obslugi
przerwania (interrupt latency). Stanowi on miare֒ reaktywności systemu na zdarzenia
zewne֒ trzne. Wielkość tego czasu jest suma֒ naste֒ puja֒cych elementów:
1. czas na dokończenie aktualnej instrukcji, obsluge֒ stanu procesora, i zainicjowanie
obslugi przerwania,
2. czas na zamaskowanie przerwań,
3. czas na natychmiastowa֒ obsluge֒ przerwań o wyższym priorytecie, jeśli takie
wysta֒pily,
4. czas na wyskladowanie kontekstu wykonywanego zadania, i ustalenia które
urza֒dzenie zglosilo przerwanie,
5. czas na wywolanie procedury obslugi.
Najwie֒ ksza֒ (i nieprzewidywalna֒) role֒ odgrywa tu element 5.
Jedynym sposobem na zwie֒ kszenie reaktywności systemu jest zminimalizowanie calej
procedury natychmiastowej obslugi przerwania.
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Planowana obsluga przerwań
Oprócz przypadków bardzo trywialnych funkcji, natychmiastowa obsluga przerwania nie
kończy jego wlaściwej obslugi. Wlaściwa faza obslugi przerwania — planowana
obsluga przerwania — powinna być wywlaszczalna, i wykonywana z priorytetem
odpowiednim dla danego urza֒dzenia. Na przyklad, może być on równy priorytetowi
zadania, które zainicjowalo operacje na urza֒dzeniu. Dlatego na diagramie zadań ja֒dra,
po wykonaniu natychmiastowej obslugi przerwania wywolywany jest planista, który
umieszcza zadanie planowanej obslugi przerwania w kolejce zadań gotowych.
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
1. Jakie zasady zarza֒dzania pamie֒ cia֒ różnia֒ systemy czasu rzeczywistego, od
systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia?
2. Dlaczego w systemach czasu rzeczywistego przydatny jest mechanizm
wywlaszczania ja֒dra systemu, i jakie konsekwencje to powoduje?
3. Na czym polega opóźniona obsluga przerwania, i czym obsluga natychmiastowa
różni sie֒ od obslugi planowanej?
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