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WSTĘP
W Internecie możemy znaleźć dziesiątki systemów dla małych mikrokon-
trolerów, również takie z otwartym kodem źródłowym. Najczęściej jednak 
systemy te były projektowane w celu spełnienia konkretnych założeń pro-
jektowych, przez co ich kod nie jest najlepszym przykładem dydaktycznym. 
W latach 90. popularnym systemem napisanym typowo w celach edukacyj-
nych był MicroC/OS stworzony przez Jean J. Labrosse. Od tamtego czasu spo-
ro jednak w świecie embedded się zmieniło, a przede wszystkim mikropro-
cesory stały się szybsze i tańsze. Tym samym od systemów RTOS wymaga się 
więcej, niż od nadmienionego pierwowzoru. W 2009 r. powstał MicroC/OS III 
jako komercyjny produkt firmy Micrium. W poniższym artykule zaprezentu-
ję budowę autorskiego systemu RTOS wzorowanego na tej samej koncepcji 
monolitycznego kernela, który posiada szereg usprawnień w stosunku do 
pierwowzoru, w tym obsługę dziedziczenia priorytetów czy nielimitowa-
ną liczbę zadań, a przede wszystkim którego kod jest dostępny na licencji 
otwartej. Projekt ten nie aspiruje do bycia najlepszą czy najszybszą imple-
mentacją systemu RTOS. W zamyśle jest on projektem edukacyjnym z dużym 
naciskiem na prostotę implementacji.

Podczas omawiania niniejszego systemu operacyjnego będziemy w du-
żej mierze odwoływać się do kodu źródłowego. Dlatego zalecam pobranie 
pełnych jego źródeł z repozytorium:

git clone -b programista https://github.com/rosly/rados.git

Z racji ograniczeń długości publikacji przytoczone tu fragmenty będą ogra-
niczone tylko do najważniejszych linii. Niemniej jednak pominięte fragmenty 
są równie ciekawe i istotne do zrozumienia detali implementacji. 

Kod systemu składa się z części generycznej (niezależnej od architektury 
procesora) napisanej w języku C oraz części zależnej od architektury napisa-
nej zarówno w C, jak i asemblerze. Pliki części generycznej systemu znajdują 
się w katalogu source, natomiast części zależnej od architektury w jednym 
z podkatalogów arch/. W momencie pisania tego artykułu system wspiera 
trzy architektury – podczas analizy skupimy się na jednej z nich. Z racji dużej 
popularności będzie to architektura AVR, znana choćby z użycia w projekcie 
Arduino. 

Weryfikację działania systemu można przeprowadzić również bezpośred-
niego w środowisku Linux po wydaniu polecenia:

ARCH=linux make clean testrun

Spowoduje to kompilację i uruchomienie testów jednostkowych, w których 
zadania systemu pracują jako lekkie wątki (fibres) w pojedynczym jednowąt-
kowym procesie. W celu kompilacji testów dla architektury AVR należy posłu-
żyć się poleceniem:

ARCH=avr make clean test size

Do kompilacji będzie wymagana instalacja cross-kompilatora avr-gcc oraz 
narzędzi (dla Ubuntu Linux będą to pakiety: gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-
-libc avrdude). Aby uruchomić testy jednostkowe dla tej architektury, musimy 

dysponować odpowiednią płytką testową. W naszym przypadku posłużymy 
się doskonale dostępnym Arduino Uno R3. Pliki wynikowe z rozszerzeniem 
*.elf umieszczane są w katalogu build/avr. Rozmiar skompilowanego kodu 
kernela (bez kodu testowego) to ok 5,5 kB. Aby zaprogramować Arduino 
przykładowym testem jednostkowym, posłużymy się programem avrdude. 
Program ten poprzez złącze USB komunikuje się z wbudowanym w Arduino 
bootloaderem. W celu zaprogramowania pierwszego testu jednostkowego 
należy posłużyć się następującym poleceniem:

avrdude -c arduino -p ATMEGA328P -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U 
flash:w:build/avr/test1.elf

W przypadku problemów z połączeniem należy sprawdzić, czy użytkownik 
jest dopisany do systemowej grupy „dialout”. Wyniki testu przekazywane są 
poprzez ten sam emulowany port szeregowy, który używaliśmy do progra-
mowania. W celu ich obserwacji najłatwiej będzie skorzystać ze standardo-
wego programu screen:

screen /dev/ttyACM0 115200

CZYM JEST RTOS?
RTOS to skrót od Real Time Operating System. W odróżnieniu od systemów 
operacyjnych, z którymi mamy styczność na naszych PC, systemy te nie sta-
rają się proporcjonalnie dzielić czasu procesora pomiędzy wszystkie zadania 
w systemie. Systemy RTOS najczęściej używane są do kontroli zjawisk fizycz-
nych, dla których krytyczne jest wykonywanie rzeczy ważniejszych przed 
tymi, których wykonanie można odłożyć na później. Innymi słowy, systemy 
te są maksymalnie przewidywalne i zawsze wykonują najważniejsze zadanie 
kosztem zadań mniej istotnych. Systemy te najczęściej nie obsługują również 
pamięci wirtualnej, gdyż nie jest ona deterministyczna czasowo. Pracują one 
np. w systemach sterowania rakietami i samolotami, w podsystemach urzą-
dzeń, które często dbają o nasze bezpieczeństwo, tj. samochodach, windach 
oraz w różnego rodzaju sprzęcie domowego użytku, np. pralkach, lodów-
kach itp. Coraz częściej sięgają po nie programiści hobbistycznych projek-
tów, a to za sprawą coraz szerszego wyboru tych systemów publikowanych 
na licencjach Open Source. 

No dobrze… , ale co jest konieczne do zbudowania takiego systemu? Na 
początek wyjaśnijmy więc może terminologię.

CZYM JEST ZADANIE?
Z punktu widzenia wielozadaniowego systemu operacyjnego pojedyncze 
zadanie jest programem, który używa procesora w taki sposób, jak gdyby 
posiadało go na wyłączność. Innymi słowy, duży program jest dzielony na 
niezależne pod-programy, tak że każdy z nich rozwiązuje część problemu, 
używając do tego celu osobnego stosu oraz zmiennych. Zazwyczaj zadanie 
ma postać programu pracującego w nieskończonej pętli, a system opera-
cyjny koordynuje przydzielanie procesora do poszczególnych zadań. Iluzja 
równoległego wykonania wielu zadań jednocześnie tworzona jest przez 
okresowe „przełączenia” procesora pomiędzy zadaniami. Oznacza to, że pro-

Piszemy własny RTOS!
Zadajecie sobie czasami pytanie „jak to działa?” Na przykład system operacyjny 
czasu rzeczywistego…? Okazuje się, że po rozłożeniu go na części pierwsze to żad-
na magia. Czemu więc nie spróbować własnej implementacji?

https://github.com/rosly/rados.git
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gram zadania wykonywany jest fragmentami, a system operacyjny wykonuje 
„niewidoczne skoki” pomiędzy fragmentami kodu zadań (analogią do tego 
może być transparentne wykonanie przerwań względem wykonania głów-
nego kodu programu).

W celu śledzenia przydziału procesora do zadań system operacyjny ozna-
cza każde zadanie specjalnym stanem. Listing 1 przedstawia, jak stany te de-
finiowane są w kodzie źródłowym systemu:

Listing 1. Definicja stanu zadania, plik source/os_sched.h

39 typedef enum {
40    TASKSTATE_RUNNING = 0, 
42    TASKSTATE_READY,
44    TASKSTATE_WAIT,
47    TASKSTATE_DESTROYED,
50    TASKSTATE_INVALID
52 } os_taskstate_t;

 Ű RUNNING – zadanie jest aktualnie wykonywane przez procesor,
 Ű READY – zadanie czeka w kolejce do przydziału procesora, nie jest aktu-

alnie wykonywane, ale zgłasza swoją gotowość do uruchomienia,
 Ű WAIT – zadanie jest uśpione, oczekuje na zdarzenie systemowe (lub na 

zasób),
 Ű DESTROYED – zadanie zakończone/nieaktywne, poza kontrolą kernela.

Każde zadanie jest w systemie operacyjnym reprezentowane przez strukturę 
zadania, która została przedstawiona na Listingu 2: 

Listing 2. Fragment definicji struktury zadania, plik sources/os_sched.h

78 typedef struct {
...
84   list_t list;
96   os_taskstate_t state;
...
} os_task_t;

Na Listingu 2 celowo nie wymieniamy wszystkich pól struktury zadania (po-
dobnie będziemy postępować w dalszej części opisu). Skupimy się tylko na 
tych elementach, które są istotne do zrozumienia przydzielania procesora do 
wykonywania zadań.

Pole state jest omawianym wcześniej aktualnym stanem zadania. Pole 
list umożliwia osadzanie struktury zadania na różnorodnych listach lub 
kolejkach. Przykładem takich kolejek są:

Listing 3. Definicja kolejki zadań gotowych do uruchomienia, plik 
source/os_sched.c

50 os_taskqueue_t ready_queue;

 Ű ready_queue – jest kolejką zadań gotowych do uruchomienia. Umiesz-
czane są tutaj wszystkie zadania w stanie READY, czyli takie, które ocze-
kują na przydział procesora. W systemie występuje tylko jedna kolejka 
zadań gotowych do uruchomienia.

Listing 4. Przykład definicji kolejki zadań uśpionych

70    os_taskqueue_t task_queue;

 Ű task_queues – są to kolejki zadań uśpionych. System operacyjny 
utrzymuje wiele takich kolejek (np. po jednej dla każdego semafora, 
mutexa itd). W kolejkach tych umieszczone są zadania w stanie WAIT, 
oczekujące na konkretne zdarzenie. W ten sposób kernel utrzymuje 

powiązania zadań ze zdarzeniami, które wstrzymują je przed dalszym 
wykonaniem.

Poza kolejkami przy operowaniu strukturami zadań konieczne są następu-
jące elementy:

Listing 5. Definicja wskaźnika bieżącego zadania, plik source/os_sched.c

45 os_task_t* task_current;

 Ű task_current – jest globalnym wskaźnikiem na strukturę aktualnie 
wykonywanego zadania. W systemach jedno-procesorowych (czyli 
takich, które rozpatrujemy w świetle małych mikroprocesorów) jedno-
cześnie wykonywane jest tylko jedno zadanie (dlatego właśnie do jego 
wskazania wystarczy pojedynczy wskaźnik).

Listing 6. Statyczna struktura zadania bezczynności, plik source/os_sched.c

55 static os_task_t task_idle;

 Ű task_idle – jest strukturą zadania bezczynności. Jest to pierwsze za-
danie, które rozpoczyna pracę po starcie systemu i nigdy nie zostaje 
zakończone. Jego istnienie można uzasadnić tym, że procesor zawsze 
musi wykonywać jakiś program, chociażby program martwej pętli 
for(;;). Zadanie bezczynności jest własne takim programem. Pro-
cesor wykonuje je, jeżeli żadne inne zadanie nie jest w stanie READY. 
Zadanie bezczynności nigdy nie może być przestawione w stan WAIT. 
Jako dygresję możemy rozważyć, że zadanie bezczynności zazwyczaj 
w swoim kodzie zawiera instrukcje usypiające procesor bądź zmniej-
szające pobór energii.

Przełączanie pomiędzy stanami zadania zachodzi wg schematu przedstawio-
nego na Rysunku 1.

Każde nowe zadanie jest tworzone ze stanem startowym READY i jedno-
cześnie umieszczane w kolejce zadań gotowych do uruchomienia (ready_
queue). Stan ten oznacza, że zadanie czeka na przydział procesora, ale 
jeszcze nie jest wykonywane. Gdy system operacyjny zdecyduje, że należy 
przydzielić procesor do zadania, jest ono usuwane z kolejki zadań gotowych 
do uruchomienia, a jego stan zmieniany jest z READY na RUNNING. Jednocze-
śnie wskaźnik task_current jest aktualizowany, aby wskazywał na struktu-
rę tego właśnie zadania. 

Podczas wykonania zadania może się okazać, że zajdzie konieczność 
jego wstrzymania do czasu wystąpienia jakiegoś asynchronicznego zda-
rzenia zewnętrznego. Podobnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy zadanie 
zażąda dostępu do zasobów, które nie są obecnie dostępne, ale będą do-
stępne w przyszłości. W obu przypadkach system operacyjny zmienia stan 
zadania z RUNNING na WAIT oraz umieszcza je w odpowiedniej kolejce zadań 
uśpionych task_queue. Jednocześnie procesor jest przydzielany do innego 
zadania. Mówimy wtedy, że zadanie jest uśpione i „oczekuje na zdarzenie”. 
Zadanie pozostanie w tym stanie do momentu spełnienia warunku dostępu 
do zasobów lub wystąpienia zdarzenia zewnętrznego. Gdy warunek zostanie 
spełniony, zadanie jest „wybudzane”, to znaczy przemieszczane z kolejki za-
dań uśpionych (task_queue) do kolejki zadań gotowych do uruchomienia 
(ready_queue), a jego stan ponownie jest ustawiany na READY. Ponownie, 
nie oznacza to, że zadaniu zostanie natychmiast przydzielony procesor (zada-
nie jest gotowe, ale nie jest jeszcze wykonywane).

Przechodzenie między stanami WAIT ➝ READY ➝ RUNNING zacho-
dzi przez cały okres życia zadania. W momencie zakończenia pracy przez za-
danie jego stan jest przestawiany na DESTROYED. Jest to stan końcowy i jest 
on jednoznaczny z usunięciem zadania spod kontroli systemu (nie znajduje 
się ono w żadnej z kolejek zadań).



17/ www.programistamag.pl /

PISZEMY WŁASNY RTOS!

Wyjaśniliśmy już ogólną zasadę działania wielozadaniowego systemu 
operacyjnego, ale trudno mówić o szczegółach bez wyjaśnienia, jak to się 
dzieje, że procesor jest w stanie przełączać się (wykonywać skoki) między 
niepowiązanymi ze sobą programami?

CZYM JEST „PRZEŁĄCZENIE 
KONTEKSTU”?
Wiemy już, że w systemach z jednym procesorem jednocześnie wykony-
wane jest tylko jedno zadanie. Kolokwialnie wyjaśniliśmy, że iluzja rów-
noległego wykonania wielu zadań jest tworzona przez okresowe „skoki” 
procesora pomiędzy kodem zadań. Proces ten nazywamy „przełączeniem 
kontekstu”, a jego nazwa bierze się z faktu, że każde zadanie wykony-
wane jest w separacji od pozostałych, czyli posiada tak zwany kontekst 
wykonania zadania. W językach wysokiego poziomu przez kontekst za-
dania będziemy rozpatrywać zmienne lokalne oraz stos wywołań funkcji. 
W kategoriach systemu operacyjnego kontekstem zadania jest zawartość 
rejestrów procesora, w tym wskaźnik instrukcji oraz wskaźnik stosu. Pod-
czas przełączenia kontekstu system operacyjny zapisuje go do tak zwa-
nego „bloku kontrolnego zadania” (ang. Task Controling Block – TCB), czyli 
przytoczonej już struktury zadania os_task_t. W ten sposób kontekst 
zadania zostaje „zamrożony”. Następnie scheduler wyznacza inne zadanie 
do wykonania i przywraca jego kontekst (z TCB nowego zadania) w celu 
wznowienia jego wykonania. Dwa rejestry procesora odgrywają spe-
cjalną rolę w procesie przełączenia kontekstu. Jednym z nich jest rejestr 
wskaźnika stosu. Jego modyfikacja powoduje zmianę obszaru pamięci 
przeznaczonego na stos. Drugim z nich jest wskaźnik instrukcji, którego 
modyfikacja powoduje skok w inne miejsce w kodzie programu. Operacja 
podmiany wskaźnika instrukcji programu jest ostatnią operacją przełą-
czenia kontekstu i to ona właśnie zapewnia „skok” do właściwego miejsca 
w kodzie nowego zadania.

Implementacja przełączenia kontekstu jest zależna od architektury, a jej 
kod ze względu na konieczność ręcznego operowania rejestrami procesora 
jest zapisany w asemblerze. Na Listingu 7 zaprezentowany został fragment 
kodu odpowiedzialnego za zachowanie kontekstu przy przyjęciu przerwania 
dla architektury AVR.

Listing 7. Kod zapisania kontekstu zadania, plik arch/avr/arch_port.h

290 #define arch_contextstore_i(_isrName)
291     __asm__ __volatile__ (
293 "push    r16"
298 "in      r16, __SREG__"
299 "sbr     r16, 0x80"
300 "push    r16"
306 "push    r28"
307 "push    r29"
310 "push    r0"
311 "push    r1"
... (z pominięciem r16, r28 i r29)
339 "push    r31"
346 "in      r28, __SP_L__"
347 "in      r29, __SP_H__"
353 "lds     r30, task_current"
354 "lds     r31, task_current+1"
355 "st      Z,   r28"
356 "std     Z+1, r29"

Z listingu zostały usunięte linie mało istotne z punktu widzenia zapisu kon-
tekstu. Już na pierwszy rzut oka widać, że kod odkłada na stos wszystkie 
rejestry. W pierwszej kolejności w linii 293 odkładany jest rejestr r16, aby 
odzyskać jeden wolny rejestr do operacji tymczasowych (moglibyśmy rów-
nie dobrze użyć innego rejestru, np r0). Następnie od 298 do 300 linii przy 
jego pomocy na stos odkładany jest rejestr flag procesora (po uprzednim po-
prawieniu bitu przerwań, gdyż dla AVR jest on zerowany po przyjęciu prze-
rwania). Następnie do 339 linii odkładane są pozostałe rejestry (odkładanie 

Rysunek 1. Schemat przełączania stanów zadania
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