
Algorytm losowy CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection)
dopuszcza mozliwosc kolizji i przewiduje procedure jej rowiazania. Proces nadania komunikatu dzieli 
sie na dwie fazy. W pierwszej fazie wezeł obserwuje stan kabla i powstrzymuje transmisje az do 
stwierdzenia, ze kabel jest wolny. Nie zabezpiecza to przed kolizja z innym wezłem, który równiez 
mógł obserwowac stan kabla i rozpoczac nadanie w tym samym czasie. Dlatego w drugiej fazie (po 
rozpoczeciu nadawania) wezeł nadal obserwuje stan kabla i wykrywa ewentualna kolizje. W razie kolizji 
przerywa nadawanie, odczekuje pewnien losowo wybrany czas, po czym ponawia próbe nadawania. 
Dla obnizenia prawdopodobienstwa ponownej kolizji kazdy wezeł losuje czas oczekiwania z przedziału 
0..._t. W razie kolizji postepowanie wezłów jest podobne, ale wartosc czasu oczekiwania jest wybierana 
losowo z dwukrotnie dłuzszego przedziału 0...2_t, itd. Warunkiem działania algorytmu jest mozliwosc 
wykrywania kolizji przez wezły nadajace. Narzuca to ograniczenie na minimalna długosc przekazywanych 
komunikatów – czas nadawania musi byc zawsze dłuzszy od podwójnego czasu propagacji sygnału 
przez najwieksza dopuszczalna odległosc w sieci. Krótsze wiadomosci moga byc przekazane dopiero po 
dopełnieniu komunikatu nieistotnymi bitami.
Zalety algorytmu CSMA/CD:
– prostota realizacji
– bardzo wysoka srednia przepustowosc sieci
Wady algorytmu:
– niedeterministyczny czas nadania wiadomosci
– narzucona minimalna długosc komunikatu
– nieefektwne przekazywanie krótkich komunikatów
Zastosowanie:
– powszechnie stosowany w sieciach biurowych (np. Ethernet) 
– nie nadaje sie dla sieci przemysłowych
Algorytm z przekazywanie znacznika (token passing) dazy do unikniecia kolizji w normalnym stanie 
sieci. Wkazdej chwili prawo nadawania – utozsamiane z umownym znacznikiem – ma tylko jeden 
wezeł. Wezeł ten moze dowolnie wykorzystywac magistrale przez pewnien czas _t, po upływie którego 
specjalnym komunikatem przekazuje znacznik do nastepnego wezła. Kolejnosc przekazywania znacznika 
nastepuje przez wysłanie do nastepcy specjalnego komunikatu sterujacego, o okreslonej zawartosci. 
Prosty schemat przekazywania znacznika ulega zakłóceniu w stanach awaryjnych, w których znacznik 
ulegnie nieoczekiwanemu rozmnozeniu, np. na skutek odebrania znacznika przez dwa wezły w wyniku 
przekłamania adresu, lub zostanie zgubiony, np. na skutek awarii wezła, który go w danej chwili posiadał. 
W obudwu przypadkach konieczne jest wykonanie akcji korekcyjnej, która znacznie podnosi złozonosc 
algorytmu.
Zalety algorytmu z przekazywaniem znacznika:
– deterministyczny czas przekazywania komunikatu, równy co najwyzej czasowi obiegu
znacznika w sieci
– brak ograniczen na minimalna długosc komunikatu
– bardzo małe wahania przepustowosci sieci w zaleznosci od obciazenia
Wady algorytmu:
– narzut czasowy wynikajacy z koniecznosci czestego przekazywania komunikatów
zawierajacych znacznik
– skomplikowany algorytm odtwarzania zgubionego znacznika
– narzucona maksymalna długosc komunikatu
Zastosowanie:
– rzadko uzywany w sieciach biurowych
– jest dominujacym sposobem organizacji pracy sieci przemysłowych
Algorytm podziału czasu TDMA (time division multiple access) nie dopuszcza ani mozliwosci 



wystapienia kolizji ani wahania natezenia ruchu w sieci. Cała siec pracuje w stałym cyklu czasowym o 
dokładnie okreslonej długosci. W ramach cyklu kazdy wezeł ma na stałe przydzielony odcinek czasu, w 
którym musi nadac swój komunikat. Brak komunikatu swiadczy o awarii wezła.
Zalety algorytmu TDMA:
– prostota
– deterministyczny czas nadania komunikatu
– wysoka efektywnosc
Wady algorytmu:
– algorytm moze działac tylko w sieciach o stałej liczbie wezłów i stałym powtarzalnym
rytmie pracy
Zastosowanie:
– Sieci o ostrych ograniczeniach czasowych, o stałej liczbie wezłów (np. sieci w nowoczesnych
samochodach)
Priorytetowe algorytmy CSMA (carrier sense multiple access) zostały opracowane z mysla o sieciach 
stosunkowo wolnych, w których czas nadawania bitu jest dłuzszy od podwójnego czasu propagacji 
sygnału przez siec. Rozstrzygniecie kolizji w takiej sieci moze nastapic podczas transmisji komunikatu. 
Pierwszym elementem komunikatu jest adres nadawcy. Jezeli w tym samym czasie rozpoczna 
nadawanie dwa wezły, to adresy obudwu wezłów „nałoza” sie na siebie. W przypadku niezgodnosci bitów 
(0 i 1) w sieci ustali sie wartosc 0. Dzieki temu wezeł, który nadał 1 (a wiec wezeł o wyzszym adresie), 
moze wykryc kolizje i przerwac nadawanie. Wezeł o nizszym adresie moze nadac reszte komunikatu bez 
przeszkód.
Zastosowanie:
– sieci stosunkowo wolne, w których czas nadawania bitu jest dłuzszy od podwójnego
czasu propagacji sygnału przez siec
Odpytywanie (polling) jest stosowane w systemach o scentralizowanym przetwarzaniu. Wezeł 
nadrzedny (master) regularnie wysyła do wszystkich wezłów podporzadkowanych (slave) komunikaty z 
zapytaniem o dane. Po otrzymaniu zapytania wezeł podporzadkowany wysyła odpowiedz zawierajaca 
dane lub informacje o ich braku. Komunikacja odbywa sie tylko miedzy wezłem nadrzednym a wezłami 
podporzadkowanymi i zawsze ma charakter transakcji: zapytanie – odpowiedz.
Zalety algorytmu odpytywania:
– prostota sprzegu sieciowego po stronie wezłów podporzadkowanych
Wady algorytmu:
– brak mozliwosci komunikowania sie wezłów podporzadkowanych
– rozpad sieci po awarii wezła nadrzednego – co nie ma jednak duzego znaczenia, gdyz
wezeł ten jest i tak niezbedny do pracy systemu
Zastosowanie:
– systemy o scentralizowanym przetwarzaniu, np. w sieci łaczacej komputer lub sterownik
PLC z czujnikami
– sieci o topologii magistralowej i gwiazdzistej
Pierscień znacznikowy (token ring) jest stosowany w sieci pierscieniowej, po której krazy umowny 
znacznik, z którym zwiazane jest prawo nadawania. Po otrzymaniu znacznika wezeł moze zatrzymac go 
i rozpoczac nadawanie. Po zakonczeniu komunikatu przekazuje znacznik do kolejnego wezła. Nadany 
komunikat przechodzi kolejno przez wszystkie wezły pierscienia, m.in. przez wezeł odbiorcy, po czym 
wraca do wezła nadajacego, który nie przesyła go dalej.
Wady:
– realizacja pierscienia znacznikowego wymaga skomplikowanego układu nadawania i
odbioru komunikatów oraz złozonego algorytmu odzyskiwania znacznika i konfigurowania
sieci.
 



PWM - Pulse-width modulation (PWM) (modulacja szerokością impulsu) to metoda regulacji sygnału 
prądowego lub napięciowego, polegająca na zmianie szerokości impulsu, używana we wzmacniaczach i 
układach sterujących pracą silników, zastosowanie tej metody niweluje straty mocy oraz gwarantuje dużą 
dokładność sterowania pojazdem.
 
Dziedziczenie priorytetów (priority inheritance) polega na tym, że zadanie niskopriorytetowe 
otrzymuje priorytet zadania wysokopriorytetowego w momencie, gdy to drugie rozpoczęło czekanie na 
zasób będący w posiadaniu pierwszego zadania i utrzymuje ten priorytet do chwili, aż zwolni zasób. 
Uniemożliwia to wkradnięcie się zadań średniopriorytetowych. Może jednak prowadzić do zakleszczenia, 
gdy zadanie dziedziczące zażąda drugiego zasobu będącego akurat w posiadaniu czekającego zadania 
wysokopriorytetowego.
 
Pułap priorytetów (ang. ceiling priority protocol) - podstawą jest wcześniejsze określenie zasobów 
wymaganych przez konkretne zadania oraz priorytetów tych zadań. Idea jest następująca: każdy zasób 
ma przypisany tzw. pułap priorytetów. Jego wartość jest określana przez najwyższy priorytet spośród 
zadań, które mogą o niego konkurować. Wówczas, kiedy zadanie zarygluje dostęp do takiego zasobu, 
jego priorytet jest zwiększany do wartości pułapu tego zasobu. Po zwolnieniu zasobu, zadanie ma 
przywracany priorytet do wartości początkowej. Można powiedzieć, że wszystkie zadania, których 
wspólnym mianownikiem jest dany zasób, wykonują swoje sekcje krytyczne na tym samym poziomie 
ważności.
 
Mikrokontroler sterujący:
 - specjalne urządzenia wejść-wyjść procesowych
- odporność na trudne warunki pracy
- duży stopień scalenia
- możliwość pracy ciągłej
- ograniczony pobór mocy
- niezawodność działania
 
Oszczędzanie energii w mikrokontrolerze:
- spowolnienie zegara
- zatrzymanie procesora (peryferia pracują), decyzja o zamrożeniu stanu
- zatrzymanie prawie wszystkiego - z pozostawieniem kontroli zasilania, komparatora oraz zegara
 
Izolacja galwaniczna: izolacja między co najmniej dwoma blokami funkcyjnymi systemu elektrycznego 
tak, aby prąd elektryczny nie przepływał bezpośrednio z jednego bloku do drugiego.
Kiedy stosować: odpowiadając krótko - zawsze wtedy, gdy odległości pomiędzy elementami układu 
automatyki przekraczają kilkanaście metrów lub część systemu stanowią urządzenia elektryczne dużej 
mocy. O izolacji galwanicznej myśli się głównie przy okazji rozpatrywania zagrożeń ze strony wyładowań 
atmosferycznych lub skutków przepięć w procesach łączeniowych, często mając na uwadze wyłącznie 
ochronę wejść i wyjść nadrzędnego systemu kontrolno-pomiarowego. Przykłady: optoizolacja, przekaźnik, 
przetwornica napięcia(?)
 
System Czasu Rzeczywistego o twardych (ostrych) ograniczeniach czasowych:
Przykłady:
– systemy sterowania instalacjami przemysłowymi, transportowymi, wojskowymi czy medycznymi
– systemy dowodzenia, np. wspomaganie kontrolerów ruchu lotniczego
Opis strat:
– grozi utrata zycia lub zdrowia



– straty rosna skokowo po przekroczeniu ograniczen
Kryteria oceny:
– ocena w najmniej korzystnym (najgorszym) przypadku
– ocena przy maksymalnym obciazeniu
 
System Czasu Rzeczywistego o miękkich (tępych ;p) ograniczeniach czasowych:
Przykłady:
– interakcyjne systemy komercyjne, np. banki, rezerwacja miejsc lotniczych
– systemy telekomunikacyjne
– elektronika uzytkowa, np. odtwarzacz CD
Opis strat:
– straty finansowe
– straty rosna proporcjonalnie do opóznienia
Kryteria oceny:
– ocena dotyczy parametrów przecietnych
– ocena przy przecietnym obciazeniu
 
 
RMS: Rate Monotonic Scheduling, wysoki priorytet maja zadania o najkrótszym cyklu,
WSZYSTKIE ZADANIA ZOSTANĄ WYKONANE W TERMINIE: SUMA( ti / ci ) <= n(2^n-1) 
Warunek dostateczny uszeregowania: SUMA( ti / ci ) <= 70%
 
EDF: Earliest Deadline First Scheduling, priorytet zmienny, przy zgłoszeniu żądania ustalana jest wartość 
priorytetów - wyższy priorytet, gdy mniej czasu zostało do końca wykonania zadania
Warunek dostateczny uszeregowania: SUMA( ti / ci ) <= 1
 
Organizacja oprogramowania SCR:
Cykliczny program sekwencyjny:
- pełna gwarancja terminowości;
- brak jakichkolwiek współbieżności ==> brak synchronizacji zadań;
- możliwość dodania ekstra ‘slotów’ czasowych na czynności związane ze zdarzeniami
- nie ma potrzeby wprowadzania przerwań;
System dwuplanowy (Foreground / Background):
- PLAN1: czynności taktowane zegarem (ostre ograniczenia czasowe);
- PLAN2: tło, czynności wykonywane w czasie wolnym (łagodne ograniczenia czasowe);
- gwarancja terminowości dla zadań planu pierwszego oraz możliwość wystąpienia nieprzewidywanych 
przerwań w tle;
System wielozadaniowy (multitasking):
- zadania wykonują się od początku do końca, ale mają okresy zawieszania i oczekiwania na warunki 
zewnętrzne;
- trudna (niemożliwa) analiza kolejności wykonywania działań - brak gwarancji dotrzymania ograniczeń 
czasowych;
- trudne oszacowanie czasy wykonywania zadań;
- brak gwarancji terminowości.
 
Inwersja priorytetów (priority inversion) – sytuacja, gdy zadanie o niższym priorytecie wstrzymuje 
wykonywanie zadania o priorytecie wyższym. Chodzi o to, że mamy 3 procesy o różnych priorytetach, ten 
o najniższym (3) uzyskuje dostęp do zasobu (dostęp przez semafor), ale przychodzi ten o najwyższym (1) 



i wywłaszcza (3), ale (1) zostaje zawieszona bo (3) nie zwolniła zasobu. Teraz do wykonania jest gotowa 
(2)(ten proces nie chce dostępu do zasobu) i (3). Oczywiście wykonuje się (2), która w tym momencie 
wstrzymuje (1) o wyższym priorytecie. Po zakończeniu (2), dostęp dostaje (3), która kończy działanie 
zwalnia zasób i (1) uzyskuje dostęp do zasobu.

Dziedziczenie priorytetu (ang. priority inheritance) – tymczasowe zwiększenie priorytetu wątku
posiadającego zasób do najwyższego priorytetu z priorytetów wątków ubiegających się o zajęcie tego 
zasobu. Po zwolnieniu zasobu wątkowi przywracany jest początkowy priorytet. 
Cel: Wyeliminowanie inwersji priorytetów
Relizacja:
receive-control(R) – sprawdź stan regionu i kontynuuj wykonanie, jeżeli region jest wolny, lub zawieś 
zadanie, jeżeli region jest zajęty (tzn. inne zadanie wykonało wcześniej instrukcję receive-control(R). 
Priorytet zadania znajdujacego się wewnatrz regionu jest podnoszony do poziomu priorytetu zadania 
zawieszonego.
send-control(R) – zwolnij region i wznów jedno z zadań oczekujacych na wejście do regionu (jeżeli takie 
zadania istnieją).
 
Skrośne opracowanie oprogramowania:
Host -> ROM -> Target
Skrośne opracowanie oprogramowania to takie które jest tworzone na innym systemie i środowisku niż 
miejsce w którym ma działać. Opracowanie oprogramowania skrośnego może przenieść na urządzenie 
docelowe poprzez pamięć ROM lub poprzez sieć. Najczęściej składa się z kompilatora skrośnego, 
emulatora oraz układu docelowego, na który przesyłany jest już skompilowany program. Występują 
emulatory programowe oraz układowe.
 
Standardy sygnałów procesorowych
- analogowe 4-20mA -> (0-20mA, bo 0 występuje tylko gdy np zerwie się kabel i nie ma zasilania),  0-
10V (specjalne)



prądowy jest odporny na zakłócenia bardziej niż napięciowy
 - dwustanowe 0-24V/0,5A  i 0-5V (styk)
bardziej odporne na zakłócenia niż analogowe, bo operują dużo większą mocą
 
Wymienic typowe urzadzenia zewnetrzne mikrokontrolera
- czujniki
- silniki
- diody
- komparator 
- przetwornik analogowo-cyfrowy
- zegar
- port szeregowy (UART)
- RTC (real-time clock)
- układ kontroli przerwań
- JTAG - moduł umożliwiający debugowanie i podmienianie rejestrów
- Watchdog - to taki licznik, który resetuje uklad przy zapętleniu
- EEPROM - nieulotna pamięć
 
 

PYTANIE TESTOWE
 

2. Testowe tego typu: Zdania charakteryzujące narzędzia synchr. proc.
T synchronizacja z uzyciem semaforow niesie w sobie niebezpieczeństwo zakleszczenia;
T(Ania, Ru sie zgadza ;))? wykonanie spotkania z priorytetem ma chronic przed inwersją priorytetów
na pewno? wg mnie nie bo to raczej chorni przed zakleszczeniem, str 51 skrypt ?;
T dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji sem.wait();
CHYBA NIE- proces szeregowany zgodnie z alg. karuzelowym, który wszedł w nieskonczona petle 
blokuje wykonanie wszystkich procesow o tym samym lub nizszym priorytecie. (Ania się zgadza, ale tylko 
przypuszcza) (Ru- wg mnie to jest tak ze w karuzelowym kazdy z procesow dostaje tylko jakis kwant 
czasu wiec jak moze cos blokować? zostanie wyjebany po deltaT i tyle ;p) (Ania do Ru - ok, to mnie 
przekonuje:) Ru do Ani: jea ;D ;p :)
 
6. Testowe: Scharakteryzowac cechy wielOZADANIOWYH. sysTEMÓW. operACYJNYCH.
    T - w kazdym OS przydzial czasu musi realizowac jadro  
    T OS z mikrojadrem maja architekture klient - serwer
    N w OS z mikrojadrem tworzenie zadan musi zachodzic w mikrojadrze
    N w OS z mikrojadrem narzedzia synchronizacji (jak kolejki wiadomosci) musi realizowac mikrojadro
 
1. Testowe: System wbudowany:
 T system pracujacy w bezposrednim polaczeniu z zewnetrzna instalacja
 T system musi dzialac szybko, na pewno szybciej niz tyopowy komputer osobisty
 
Czy w jądrze monilitycznym planista może być jako oddzielny proces?
NIE 
czy w w mikrojądrze jądrze...? ;D NIE
ale... pies by to jebał
 
5. pytania tak/nie o spotkania i kolejki (np. czy spotkania groza zagniezdzeniem (CHYBA 



ZAKLESZCZENIEM - TAK :)?), czy z kolejek brane sa informacje zgodnie z kolejnoscia 
wkladania(wlasnie to czytam i jest napisane ze zawsze priorytet ... chyba ze nie umiem tego 
zinterpretowac :D tez tak mi sie wydawalo ;p). dodatkowo narysowac szkielety programow 
komunikujacych sie przez kolejke obrazujace zakleszczenie (czyli jednak pierwsze pytanie TAK skoro 
trzeba narysowac przyklad ;p) :)
 
3. Zaznaczyc wszystkie zdania charakteryzyjace wywalszczajace szeregowanie zadań:
 T - warunek (suma(ti/ci)<=n(2^1/n-1))jest warunkiem dost. szeregowalnosci zbioru zadan przez algorytm 
RMS 
N (bo jest EDF) zaden algorytm nie gwarantuje uszeregowania zbioru zadan jesli obciazenie procesora 
przekracza 90%
T koniecznosc synchronizacji zadan istotnie wplywa na mozliwosci ich uszeregowania 
T algorytm serwera sporadycznego wykonuje zadania sporadyczne z priorytetem nizszym od priorytetu 
zadan cyklicznych (chyba tak, ale imo to nie jest jakoś jasno napisane)
N algorytm serwera sporadycznego jest algorytmem o stalych priorytetach zadan
 
6. Zazanczyc wszystkie zdania charakt. sieć Profibus
T w warstwie liniowej sieć używa algorytmu dostępu z odpytywaniem (a to nie jest token ring?wg skryptu 
odpytywanie jest  podpunktem WARSTWY LINIOWEJ, tylko na tym sie opieram ;p ok, jak tak to wierzę 
NIECH KTOS JESZCZE POTWIERDZI !!!!) 
T tylko węzły master biorą udział w obiegu znacznika
T- dł. okresu przez który węzęł master moze nadawać swoje komunikaty jest stałą ustalaną podczas 
konfiguracji sieci (a nie zależy od obciążenia?)
ZALEŻY, potwierdzone ze skryptu. 
- węzły typu slave otrzymują znacznik dopiero po wszystkich węzłach typu master (czyli NIE)
 
T usługa SDA służy do komunikacji węzłów typu master z slave
WYTŁ: “Podstawowym trybem pracy kazdego wezla nadrzednego jest cykliczne odpytywanie 
wspolpracujacych z nim wezlow podrzednych i nadrzednych” 
 
- przy bardzo duzym obciazeniu sieci węzeł typu master nie ma gwarancji odpytania nawet jednego węzła 
w ramac usługi CSDR (chyba CSRD?) (tak bo mają niski priorytet? )
 
7. Zdania charakteryzujące narzędzia synchr. proc.
T synchronizacja z uzyciem semaforow niesie w sobie niebezpieczeństwo zakleszczenia
T wykonanie spotaknia z priorytetem ma chronic przed inwersją priorytetów
T dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji sem.wait()
N proces szeregowany zgodnie z alg. karuzelowym, który wszedł w nieskonczona petle blokuje 
wykonanie wszystkich procesow o tym samym lub nizszym priorytecie.
 
* Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych
    ograniczeniach czasowych:
  ? - ograniczenia czasowe zależą od techniki realizacji systemu 
  T - przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje straty rosnące ze wzrostem opóźnienia 
  T - podstawowym elementem oceny jakości jest czas reakcji w najgorszych warunkach?
  T - straty rosną skokowo po przekroczeniu ograniczeń
  T - dwuplanowa realizacja systemu (foreground/background) gwarantuje terminowość wykonania grupy 
zadań    pierwszoplanowych
  T? - system pracuje w bezpośrednim połączeniu z zewnętrznym procesem (ANIA:to jest T dla 



SCZR(embedded systems, więc chyba tak)
  T - przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje skokowy, nie akceptowalny wzrost strat
 
* Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system wbudowany:
   T - system pracuje w bezpośrednim połączeniu z zewnętrzną instalacją
   T? - maksymalny czas reakcji systemu na zdarzenia nie może zależeć od szybkości procesora
   T? - celem systemu jest sterowanie lub nadzorowanie pracy innych urządzeń
   T?- system ma narzucone ograniczenia czasowe na szybkość działania
  
  * Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:
   T- algorytm RMS jest algorytmem o stałych priorytetach zadań
   T- algorytm EDF pozwala uszeregować zadania spełniające warunek E,(t,/c,)<100%
   N (EDF)- żaden algorytm nie gwarantuje uszeregowania zbioru zadań, jeśli obciążenie procesora 
przekracza 90%
   T- algorytmy RMS jest optymalny wśród algorytmów stałych priorytetach zadań
   if(okresie powstania == czasie wykonywnia then TAK else NIE)- algorytm RMS wykonuje w 
pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powstania
   T?- algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym terminie zakończenia
   ustaliliśmy wyżej, że TAK- warunek Ei(ti/ci)<n(2 ½ -1) jest warunkiem dostatecznym szeregowalności 
zbioru zadań przez algorytm RMS
  

* Scharakteryzować architekturę wielozadaniowych systemów operacyjnych:
T - system z mikrojąndrem mają architekturę typu klijent-server
  
tutaj jest tak: mikrojądro szereguje zadania, ale odmierzanie czasu jest powierzone process 
managerowi 
T w systemie z mikrojąndrem przydział czasu procesora może realizować jedno z zadań
T w systemie z mikrojąndrem operacje sieciowe może realizować jedno z zadań
(w mikro na pewno, a tu?) - (?) w systemie monolitycznym przydział czasu procesora musi realizować 
procedura jądra hmm.. no wydaje mi się, że również bo jeżeli dobrze rozumiem idee mikro to własnie 
jest taka aby zlecac jak najwiecej rzeczy innym procesomł MIKRO TAK ALE TO JEST PYTANIE O 
MONO? ;) no rozumiem, ale chodzi mi wlasnie o to ze jesli w mikro nie jest zlecane to tym bardziej 
nie powinno byc w mono :D ALE W MIKRO JEST ZLECANE ;d  FUNKCJE JADRA: PODZIAL CZASU 
PROCESORA.... no nie jest, znajduje się ta funkcjonalnosc w jadrze :) ALE CZY MUIS>?
  
czekaj, bo już się gubię. mikrojądro nie zleca, prawda? samo zajmuje się przydziałem czasu. tak mikro 
jet odp za przydzial czasu, w zwiazku z tym na logike wydaje mi sie ze skoro wiekszosc rzeczy jest 
zlecana przez mikro a ta nie jest to w mono tym bardziej nie powinna byc zlecana ;) ale czy jakis zjeb 
ktorego saszka jest fanem nie wymyslil zeby zlecic cos takiego w mono to nie wiem :D chyba ze gdzies 
popelniam blad myslowy :) 
 

  * Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:
T- wiadomości zgromadzone w kolejce wiadomości są pobierane w kolejności ich priorytetu (str 43)
N?- (?) komunikacja przez kolejki wiadomości może powodować inwersję priorytetów
T-  dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji msg_receive

  
* Zaznaczyć zdania charakteryzujące sieci przemysłowe:
 N algorytm odpytywania gwarantuje deterministyczny czas komunikacji węzła nadrzędnego innymi 
węzłami



N - w sieci pracującej z algorytmem CSMA/CD wszystkie węzły są równoprawne
T - w sieci pracującej z algorytmem znacznikowym wszystkie węzły są równoprawne (Ania:T why? bo 
każdy ma token na delta t czasu)
T - sieci przemysłowe muszą efektywnie przenosić krótkie wiadomości
T (bo delta t - znane i lubiane - deterministyczne) - algorytm znacznikowy gwarantuje 
deterministyczny czas przekazania przez węzeł przynajmniej jednej wiadomości
T - algorytm znacznikowy dopuszcza używanie komunikatów o długości 1 bajta (Ania; T, bo nie ma 
ograniczeń na min.dł komunikatu)
CHUJ WIE ;) - odczytanie przez węzeł nadrzędny temperatury z szybkiego czujnika dołączonego do 
węzła podporządkowanego wymaga jednego cyklu odpytania 
T - w sieci wykorzystującej algorytm odpytywania awarią jednego węzła może sparaliżować 
komunikację

 
PYTANIA

 
Narysować schemat ze sprzęgiem procesowym i podać wartości  standardów sygnałów procesowych.
 
4. Dane są dwa zadania cykliczne o następujących charakterystykach czasowych:
Z1: czas wykonania = 25ms, okres powtarzania = 50ms
Z2: czas wykonania = 30ms, okres powtarzania = 75ms
- Określić obciążenie systemu. 50%  + 40% = 90%
- Podać sposób określenia priorytetów zadań w algorytmie RMS i określić te priorytety 

sposób: patrz wyżej; Z1: P1, Z2: P2
- Sprawdzić, czy te zadania można wykonać w terminie
Nie. 0-(Z1)->25ms-(25ofZ2)->50ms-(Z1)->75ms -> już jest crash
 
6. Zaproponować sterowanie drukarka laserowa (bez wielozadaniowości).

0ms 20ms 40ms
- przerwanie co 1ms trwa 0,1 ms         
b- 2ms cykl <= 20ms                                  x             x
c- 3ms cykl <= 20ms                                  x             x 
d- 6ms cykl <= 50ms                                  x 
e- 12ms cykl <= 50ms                                               x

suma czasu 11 ms          17ms
schemat -> licznik modulo 18, strzałka od inkrementacji licznika do zegara na 1ms  i spowrotem na 
pomiar, a w dół -> na 0 robią się b,c,d a na 8 b,c,e .
 
7. Opisać implementację zadania administratora kolejki wiadomości, w systemie operacyjnym 
implementującym spotkanie (takim jakim jest QNX)
-opisać potrzebne struktury danych (zmienne, kolejki, itp.)
-narysować sieci działań programu administratora
 
8. Dluzsza tresc zadanka byla (zadnako z bezpieczenstwa) ogolnie chodzilo o to ze mamy narysowac 
drzewo niezdatnosci dla systemu zaworu gazu z iskra gdzie tym reguluje regulator REG. I trzeba bylo 
powiedziec czy awaria jednego elementu moze doprowadzic do tego problemu. Aha problemem byl 
uplyw gazu z zaworu
 
- 4xCOM 100000b/s, wspólny znacznik
- komunikacja sieci co 100ms



- archiwizacja co 1s
- harmonogram co 1s
Zaprojektować procesy i komunikację między nimi
 
2. poobliczac obciazenie zadan, uszeregowac je wg RMS, i sprawdzic czy sa szeregowalne (wyszlo ze 
nie spelnialy warunku dostatecznego, ale dalo sie je poszeregowac mimo to)
4. pokazac inwersje priorytetow na spotkaniach
5. schemat blokowy realizacji zarzadcy kolejek na spotkaniach
 
3. dane dwa zadania, czasy i okresy. policzyc obciazenie systemu, nadac priorytety zgodnie z RMS, 
sprawdzic czy sie da
4. opisac jak przy przekazywaniu wskaznika jest kontrolowany czas przejscia wskaznika przez wszystko
6. za pomoca mechanizmu kolejek posix zrealizowac spotkanie (zaimplementowac funkcje send, receive i 
reply).
 
i narysować stany procesu z mikrojądrem/monolitycznym
 
5 było pytanie o protokół sufitowy (to raczej chodzi o flagę czy mutexie przyznawania priorytetu jako 
sufitowy, nie ma tego w skrypcie nieoficjalnym)
 
7 były podane jakies wymagania na system i trzeba było zaprojektować procesy i komunikacje miedzy 
nimi:
- 4 porty com szybkości 100000b/s w sieci z wspólnym znacznikiem
- zadanie komunikacji sieci co 100ms
- zadanie archiwizacji co 1s
- zadanie harmonogramu co 1s
 
zadanie o administratora semaforów, potrzebne struktury używane przez administratora i schemat 
działania.
 
int s; //wartosc semafora
Queue Q;
 
while(true)
{
rcvid = MsgReceive(&msg)
-> msg.type == WAIT
    -> s > 0
        --s
    -> else (s = 0)
        Q.insert(rcvid)
        continue;
-> msg.type == POST
    -> Q.size() > 0
        rc_old = Q.pop();
        MsgReply(rc_old);
    -> Q.size == 0
        ++s;
-> MsgReply(rcvid)



  
  * Wyjaśnić, co to jest i jak jest wykrywana kolizja w sieci:
   > Węzeł obserwuje kabel
  - jeśli kabel zajęty -> węzeł czeka
  - jeśli kabel wolny -> węzeł może nadawać
   > Po rozpoczęciu nadawania
 - węzeł nadal odbiera z kabla
 - jeśli tylko on nadaje to OK
 - jeśli nadaje tez inny -> przerywa transmisje
   > W przypadku kolizji węzeł przerywa transmisje i czeka przez czas o losowej długości po czym 
podejmuje nadawanie
 
  
*  Algorytm FIFO (First In First Out) – do wykonania wybiera się proces najdłużej oczekujący
w stanie Gotowy. Wybrany proces wykonuje się aż do zakończenia lub zawieszenia.
Cechy charakterystyczne:
– stały priorytet
– brak wywłaszczania w ramach poziomu
– główna˛ zaleta˛ jest zminimalizowanie liczby przełączeń procesora
  
*  Zakleszczenie (deadlock) jest sytuacja˛ w której zawieszone zadania oczekują na wznowienie
przez inne zadania, które z kolei są zawieszone w oczekiwaniu na wznowienie przez zadania pierwszej
grupy.
       ZADANIE 1                  ZADANIE 2
                                    S=T=1
             .                              .
             .              T=0     .
             .                              .
              wait(S)                         wait (T)
   S=0       .                              .
                 .                                  .
              wait(T)                         wait (S)
 zawieszen              zawieszenie
                 .                                   .

    zakleszczenie                   .
                 .                                   .
          post(T)                     post (T)
             .                               .
             .                               .
          post(S)                      post (S)
 Rysunek Zakleszczenia

Antidotum(na zakleszczenie)
1. Numerowanie semaforów – zajmowanie w kolejności rosnącej
2. Analiza projektu (graf zadań – procesu + strzałki określające kolejność czekania „kto na kogo
czeka” – jeśli w grafie istnieje pętla to może wystąpić zakleszczenie)
3. Jeśli System Operacyjny podejrzewa możliwość wystąpienia zakleszczenia – usuwa jeden z
procesów (metoda bardzo brutalna, mogąca doprowadzić do błędów w obliczeniach)
  
*  Semafory



           > 0 − zezwolenie na kontynuację
  S =  {
           = 0 − brak zgody na kontynuację
  
Semafor (semaphore) S jest zmienna˛ systemowa˛, której wartość może być sprawdzana i zmieniana
przez wszystkie zadania za pomocą jednej z dwóch instrukcji:
  
* Narysować szkielety programów zadań synchronizujących dostęp do dwóch wspólnych 
zasobów za pomocą  dwóch semaforów, których może dojść do zakleszczenia:
  
priorytet                                        min                                          max                                                     
sredni
                                                          ...                                                  ...                                                                                                                       
 ...
"1' max=0 ->                      mutex_lock()                         mutex_lock() "2"zawieszenie+ zmiana 
priorytetu A na max            ....
"2" ->                                               ...                                                  ....                                                                                                                      
 ...
"3"  ->                                     mutex_unlock()                        mutex_unlock()                                                                                                 
 ...
wznowienie B +                       ... -------> czeka na muteksie   ....                                                                 
...
powrót priorytetu A                 ...   <-\                                             ....                                                         
/   ...
do normalnej wartosci             ... \                                          ...                                                          
/   ...
                                                                       
\_________________wywłaszczenie__________________________________/
  
  
  
* Narysować szkielety programów zadań synchronizujących dostęp do wspólnego obszaru 
pamięci za pomocą semafora:
  
dane początkowe S=1
  
                    Proces A                                                                              Proces B
                      ...                                                                                                  ...
  "1" s=0 -> wait (S)            "            3" zawieszenie ->        wait(S)
                     select_channel(5)                                    "5" ->            select_channel(7)
    "2" -> delay(delta t)                                                                      delay(delta t)
                        x=read()                                                                                  x=read()
        "4" -> post(S)                                                             "6" ->          post(S)
               wznawianie procesu B
                    " 5" -> ...
  
* Narysować szkielety programów zadań synchronizujących dostęp do dwóch wspólnych 
zasobów za  pomocą dwóch symaforów, w których nie może dojść do zakleszczenia
  



   priorytet                                         min->Pmax                            max            Pmax=max+1
                                                             A                                          B
                                                                 ...                                               ...
"1"  ->                                        mutex_lock(y)              mutex_lock(x) <- "5" - zajęcie mutexa+ 
zmiana priorytetu
y=0 +zmiana priorytetu A
"2" 0 ->                                          mutex_lock(x)                 mutex_lock(y)
                                                                ....                                   ....
                                                          mutex_unlock                mutex_unlock
                                                          mutex_unlock            mutex_unlock....
 


