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Πρόλογος

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο των embedded συστημάτων είναι τα τελευταία χρόνια 
ραγδαία: σε επίπεδο υλικού εμφανίζονται νέοι μικροελεγκτές με μεγάλη επεξεργαστική ισχύ ή 
ολοκληρωμένες  πλατφόρμες  με ενσωματωμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα τύπου FPGA ή SOIC. 
Αλλά και από την άποψη γλωσσών προγραμματισμού, η C έχει εδώ και χρόνια εδραιωθεί στον 
κόσμο των embedded συστημάτων, ενώ υπάρχει έντονη η τάση μετάβασης σε 
αντικειμενοστραφείς  γλώσσες όπως η C++ ή η Java. Η εξέλιξη αφορά και ένα άλλο πεδίο που δεν 
είναι άλλο από τη χρήση λειτουργικού συστήματος σε embedded συστήματα. Το μέγεθος αλλά και 
η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων το επιβάλλουν ως  λύση που θα απλοποιήσει την 
ανάπτυξη της εφαρμογής, μιας και τα κρίσιμα ζητήματα θα τα αναλαμβάνει το λειτουργικό.  

Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε ένα λειτουργικό πραγματικού χρόνου και στη συνέχεια να 
δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί το παραπάνω λειτουργικό. Ως  γλώσσα 
προγραμματισμού θα χρησιμοποιήσουμε την C, ώστε εύκολα το λειτουργικό να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε άλλον μικροελεγκτή (portable). Επιπλέον, θα εξετάσουμε το κατά πόσο η 
αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών Pic18f είναι κατάλληλη για πλατφόρμα, για να εγκατασταθεί και 
να εκτελεστεί το λειτουργικό μαζί με την εφαρμογή. Τέλος, θα εξετάσουμε κατά πόσον η ύπαρξη 
του λειτουργικού διευκολύνει την ανάπτυξη της εφαρμογής.
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Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι τα embedded συστήματα (συστήματα μικροϋπολογιστών) έχουν κατακλύσει τη 
ζωή μας: καθημερινά χρησιμοποιούμε δεκάδες συσκευές που αποτελούν ένα σύστημα 
μικροϋπολογιστή, του οποίου το υλικό σε συνδυασμό με το firmware επιτελει σύνθετες εργασίες1. 
Τον όρο firmware εισήγαγε το 1967 ο Ascher Opler. Ονόμασε έτσι τον κώδικα που αποθηκεύονταν 
σε μια μνήμη ram ώστε να εκτελεστεί από την cpu2. Στις μέρες μας ο όρος έχει 
επαναπροσδιοριστεί από την IEEE ως ένα μεικτό σύστημα το όποιο αποτελείται από υλικό, 
λογισμικό και δεδομένα, εκ των οποίων το λογισμικό καθώς και τα δεδομένα βρίσκονται 
αποθηκευμένα σε μνήμες μη πτητικές3. Με την πάροδο των ετών εμφανίστηκαν διάφορες 
αρχιτεκτονικές λογισμικού, με σκοπό να γίνει η ανάπτυξη του συστήματος σε σύντομο χρονικό 
διάστημα (short time to market) και να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος (Firmware and 
Hardware Reliability), ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η δυσλειτουργία του firmware 
είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά θα αναφερθούν περιπτώσεις όπου κακής ποιότητας 
firmware είχε τέτοια καταστροφικά αποτελέσματα: The Patriot Missile (συστοιχία πύραυλων Patri-
ot),  Therac-25 (συσκευή θεραπείας καρκίνου με ακτινοβολία), Ariane 5 (ευρωπαϊκός διαστημικός 
πύραυλος), Shuttle Simulator (εξομοιωτής κάψουλας πυραύλου)4. Ειδικά για την αεροπλοΐα 
τέθηκαν πρότυπα που διασφαλίζουν την ποιότητα και κυρίως την αξιοπιστία του λογισμικού (DO-
178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification)5

Οι αρχιτεκτονικές λογισμικού που χρησιμοποιούνται είναι6:

• Simple Control loop: πρόκειται για αρχιτεκτονική όπου υπάρχει ένας βασικός βρόχος, ο 
όποιος καλεί διαδοχικά τις υπορουτίνες που απαρτίζουν τον κώδικα της εφαρμογής. 
Βασικό πλεονέκτημα της  αρχιτεκτονικής είναι η απλότητά της, πράγμα που εξασφαλίζει 
μικρό χρόνο ανάπτυξης της εφαρμογής.

• Interrupt controlled system: σ’ αυτή την αρχιτεκτονική, κάθε υπορουτίνα για να εκτελεστεί 
πρέπει να κάνει την εμφάνιση του ένα γεγονός με τη μορφή αίτησης διακοπής, κάθε 
διεργασία σκανδαλίζεται από διαφορετικό γεγονός.  Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιμοποιείται 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
2  Opler, Ascher (January 1967). "Fourth-Generation Software". Datamation 13 (1): 22-24.
3 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard Glossary of Software Engineering Terminology, Std 
610.12-1990.
4 http://www.embedded.com/98/9805br.htm.
5 http://www.sandroid.org/birdsproject/4dummies.html.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system#Embedded_software_architectures
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όταν απαιτείται μικρός χρόνος εξυπηρέτησης (low latency), με την προϋπόθεση ότι η 
υπορουτίνα που εκτελείται όταν εμφανίζεται το γεγονός είναι μικρής έκτασης (αποτελείται 
από λίγες εντολές). Βασικό πλεονέκτημα της  αρχιτεκτονικής είναι η ταχύτητα απόκρισης 
του συστήματος στα εμφανιζόμενα γεγονότα.

• Cooperative multitasking: αυτή η αρχιτεκτονική μοιάζει με την αρχιτεκτονική Simple Con-
trol loop, με τη διάφορα ότι η επόμενη υπορουτίνα που θα εκτελεστεί είναι αυτή που έχει 
τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Βασικό πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής είναι ότι στην 
υπάρχουσα εφαρμογή μπορεί να προστεθεί εύκολα μια νέα διεργασία. 

• Microkernel: στην αρχιτεκτονική αυτή παρέχονται στον προγραμματιστή οι βασικοί 
μηχανισμοί για την πρόσβαση στους πόρους του συστήματος καθώς και ο χειρισμός των 
διεργασιών της εφαρμογής.  Βασικό πλεονέκτημα της  αρχιτεκτονικής είναι ότι προσφέρει 
έτοιμους τους μηχανισμούς για τον έλεγχο των πόρων του συστήματος.  

• Monolithic kernel: η αρχιτεκτονική αυτή είναι μεγάλη σε έκταση, προσφέρει στον 
προγραμματιστή πλήθος μηχανισμών για τον έλεγχο του υλικού καθώς και των 
διεργασιών, πράγμα που είναι και το πλεονέκτημά της έναντι των υπολοίπων 
αρχιτεκτονικών. Το μεγάλο της μειονέκτημα είναι ότι η ίδια δαπανά πολλούς πόρους του 
συστήματος, άρα απαιτεί ακριβό υλικό.

• Preemptive multitasking: η αρχιτεκτονική αυτή έχει πολλές ομοιότητες με την 
αρχιτεκτονική Cooperative multitasking, με τη διάφορα ότι εναλλάσσει την εκτέλεση των 
διεργασιών σε συγκεκριμένη συχνότητα. Κάθε φορά εκτελείται εκείνη η διεργασία που 
είναι έτοιμη και έχει την υψηλότερη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων διεργασιών. 
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Το πρόβλημα
Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης συστημάτων μικροϋπολογιστών σχεδιασμένων να εκτελούν 
συγκεκριμένη λειτουργία, προκύπτει συχνά η ανάγκη κάποιες από τις λειτουργίες του 
μικροϋπολογιστή να γίνονται συνάρτηση του χρόνου. Ένα  άλλο πρόβλημα που προκύπτει στα 
σύνθετα συστήματα μικροϋπολογιστών είναι ο συγχρονισμός μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών 
καθώς και η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Τέλος, σημαντικό πρόβλημα είναι η 
διεκδίκηση των πόρων του συστήματος από τις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής. Στις 
περιπτώσεις αυτές, πέρα από το λογισμικό της εφαρμογής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί λειτουργικό 
το οποίο ελέγχοντας το υλικό αλλά και τiς διεργασίες (λειτουργίες), θα εγγυάται ότι οι κρίσιμες 
διεργασίες (αυτές που είναι συναρτώμενες του χρόνου) θα προηγούνται στον ανταγωνισμό για 
την διεκδίκηση της cpu και θα φροντίζει οι διεργασίες να ανταλλάσουν δεδομένα μεταξύ τους, 
καθώς και να συγχρονίζονται μεταξύ τους. Τέλος το λειτουργικό θα φροντίζει οι πόροι του 
συστήματος να διανέμονται με γνώμονα την προτεραιότητα της διεργασίας που αιτείται 
πρόσβαση σε αυτούς. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε να σχεδιαστεί μια ηλεκτρονική κλειδαριά, η οποία ουσιαστικά 
είναι ένας μικροϋπολογιστής προγραμματισμένος να λειτουργεί ως ηλεκτρική κλειδαριά. Η 
εφαρμογή της κλειδαριάς αποτελείται από διάφορες διεργασίες που επιτελούν έλεγχο 
πληκτρολογίου, έλεγχο on/off της κλειδαριάς, έλεγχο του ενδείκτη (led), επικοινωνία της 
κλειδαριάς με τον υπολογιστή μέσω σειριακής θύρας (RS232C) και τέλος χειρισμό της μνήμης Eep-
rom όπου φυλάσσονται οι κωδικοί των χρηστών. Όλες οι παραπάνω διεργασίες έχουν η κάθε μια 
διαφορετική προτεραιότητα: για παράδειγμα η διεργασία που ελέγχει το άνοιγμα της κλειδαριάς 
πρέπει να προηγείται από τη διεργασία που χειρίζεται τη μνήμη eeprom. Επίσης οι παραπάνω 
διεργασίες έχουν την ανάγκη να συγχρονίζονται μεταξύ τους καθώς και να ανταλλάσσουν 
δεδομένα. 

Έχοντας ως οδηγό τις ανάγκες των  διεργασιών του κυκλώματος της ηλεκτρικής κλειδαριάς καθώς 
και του υλικού, επιλέξαμε την αρχιτεκτονική Preemptive multitasking, ώστε να αναπτύξουμε ένα 
λειτουργικό πραγματικού χρόνου που θα ικανοποιήσει όλες τις παραπάνω ανάγκες. Όλες οι 
υπόλοιπες αρχιτεκτονικές που εκτέθηκαν παραπάνω, απορρίφθηκαν είτε επειδή δεν μπορούσαν 
να  καλύψουν τις ανάγκες (Simple Control loop, Interrupt controlled system, Cooperative multi-
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tasking), είτε επειδή απαιτούσαν σύνθετο υλικό (Microkernel, Monolithic kernel), λύση οικονομικά 
ασύμφορη.

Παρουσίαση κεφαλαίων

Κεφάλαιο 1:

Γίνεται  η  παρουσίαση  των αρχών  που διέπουν ένα  λειτουργικό  πραγματικού χρόνου, καθώς 
και των στοιχείων που στο σύνολο τους αποτελούν το λειτουργικό. Εξηγείται η έννοια του Sched-
uler και των διαφόρων αλγορίθμων μέσω των οποίων μπορούμε να τον υλοποιήσουμε. Στη 
συνεχεία αναλύεται ο μηχανισμός Context Switch μέσω του οποίου η cpu φορτώνει όλα τα 
δεδομένα που χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει μια διεργασία. Ο μηχανισμός Dispatcher 
εξηγείται στη συνέχεια ως εξής: ο αλγόριθμος του scheduler αποφασίζει την κατεύθυνση της ροής 
εκτέλεσης (ποιά διεργασία θα εκτελεστεί) και ο dispatcher το κάνει πράξη. Στη συνέχεια γίνεται 
μνεία στους δυο βασικούς αλγορίθμους scheduler, Preemptive priority-based και Round-robin. Τα 
Αντικείμενα του λειτουργικού αναφέρονται ονομαστικά, μιας και αναλύονται με λεπτομέρεια στα 
παρακάτω κεφάλαια. Τέλος, αναφέρονται οι διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει το λειτουργικό 
στον χρήστη του, όπως για παράδειγμα, έλεγχος των περιφερειακών  βαθμίδων του μικροελεγκτή 
καθώς και ο χειρισμός των αιτήσεων διακοπής.

Κεφάλαιο 2:

Αναλύεται η έννοια της διεργασίας και των καταστάσεων (Run, Blocked, Ready) τις οποίες 
διέρχεται η διεργασία καθώς γίνεται ο χειρισμός της από το λειτουργικό. Στη συνέχεια του 
κεφαλαίου περιγράφονται τα διάφορα είδη διεργασιών και η χρήση τους. Τέλος γίνεται αναφορά 
στους τρόπους συγχρονισμού των διεργασιών.
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Κεφάλαιο 3: 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τους σημαιοφόρους και τη χρήση τους ως μηχανισμών 
συγχρονισμού των διεργασιών, καθώς και την προσβασιμότητα στους κοινοχρήστους πόρους. Στη 
συνεχεία παρατίθενται και εξηγούνται τα διάφορα είδη σημαιοφόρων που υπάρχουν καθώς και η 
χρήση τους κατά περίπτωση.

Κεφάλαιο 4: 

Το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στους μηχανισμούς μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται από τις 
διεργασίες για να ανταλλάξουν δεδομένα μεταξύ τους. Αρχικά δίνεται ορισμός και στη συνέχεια 
αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος δημιουργίας μιας θυρίδας καθώς και οι διάφορες καταστάσεις τις 
οποίες διέρχεται κατά τον χειρισμό της από το λειτουργικό. Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα 
χρήσης μηνυμάτων. 

Κεφάλαιο 5:  

Το  κεφάλαιο  αυτό  αναφέρεται  στα  διάφορα  αντικείμενα (Σωλήνες,  Καταχωρητές  γεγονότων, 
σήματα)  που συνοδεύουν  το  λειτουργικό  ως εργαλεία,  μέσω των οποίων ο  προγραμματιστής 
μπορεί να συγχρονίσει διεργασίες μεταξύ τους, να μεταφέρει μηνύματα από τη μιά στην άλλη 
διεργασία ή να δημιουργήσει αιτήσεις διακοπής με εναρκτήριο λάκτισμα την εμφάνιση κάποιου 
γεγονότος.

Κεφάλαιο 6: 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  γίνεται  παρουσίαση  των  μικροελεγκτών Pic της  εταιρείας  Microchip. 
Αναλύεται η αρχιτεκτονική του μικροελεγκτή Pic18f252, έτσι ώστε να έρθουν στο προσκήνιο όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες για να αναπτυχθεί στη συνέχεια το λειτουργικό.

Κεφάλαιο 7: 

Η ανάπτυξη του λειτουργικού πραγματικού χρόνου γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Αρχικά, δίνεται 
μια  περιληπτική  περιγραφή  αυτού  και  στη  συνεχεία  πραγματοποιείται  μία  σύνδεση  με  την 
αρχιτεκτονική του μικροελεγκτή, ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη του λειτουργικού. Παρουσιάζονται 
όλα  εκείνα  τα  στοιχεία  που  στο  σύνολό  τους  συγκροτούν  το  λειτουργικό.  Στο  ίδιο  κεφάλαιο 
αναφέρονται  και  τα  διάφορα  αντικείμενα  που  παρέχει  το  λειτουργικό  ως  εργαλεία  στον 
προγραμματιστή.

Κεφάλαιο 8: 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η  εφαρμογή της ηλεκτρικής κλειδαριάς σε συνδυασμό με το 
λειτουργικό που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 7.  Αρχικά,  γίνεται  μια περιγραφή του υλικού της 
κλειδαριάς και στη συνέχεια αναπτύσσονται οι διεργασίες της εφαρμογής. 
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Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση λειτουργικού πραγματικού χρόνου (RTOS)

1.1 Ορισμός
Ένα λειτουργικό πραγματικού χρόνου φροντίζει  η  εκτέλεση του κώδικα της  εφαρμογής να 
γίνεται  συναρτήσει  του  χρόνου7.  Στην  πιο  απλή  του  μορφή ένα  λειτουργικό  πραγματικού 
χρόνου αποτελείται από τον πυρήνα, ενώ επιτελεί έναν στοιχειώδη έλεγχο στις περιφερειακές 
βαθμίδες του embedded συστήματος. Στην πιο σύνθετη μορφή του το λειτουργικό, εκτός από 
τα παραπάνω, εμπεριέχει διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως (TCP/IP,  CAN, USΒ) και 
διάφορα modules μέσω των οποίων ελέγχονται διάφορες περιφερειακές συσκευές όπως LCD, 
keypads κ.τ.λ. 

Παρακάτω ακολουθούν τα δομικά στοιχεία ενός λειτουργικού πραγματικού χρόνου: 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system
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• Scheduler -  Ο scheduler υπάρχει και στα πιο απλά λειτουργικά και μέσω αυτού το 
λειτουργικό  αποφασίζει  ποια  διεργασία  (Task)  θα  εκτελεστεί.  Υπάρχουν  διάφοροι 
αλγόριθμοι επιλογής διεργασίας προς εκτέλεση, όπως για παράδειγμα round robin ή 
preemptive scheduler. 

• Αντικείμενα  -  Αντικείμενα  όπως  tasks,  semaphores,  mailboxes  αποτελούν  δομικά 
στοιχεία  του  λειτουργικού  και  χρησιμοποιούνται  από  τον  προγραμματιστή  για  την 
ανάπτυξη εφαρμογών πραγματικού χρόνου.

• Υπηρεσίες  -Το λειτουργικό παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχος των εσωτερικών timers 
του μικροελεγκτή, των αιτήσεων διακοπής καθώς και των περιφερειακών βαθμίδων.

1.2 Scheduler
Ο  scheduler αποτελεί  το  βασικό δομικό στοιχείο  του λειτουργικού,  λόγω του ότι  παρέχει  τον 
αλγόριθμο που καθορίζει τη διεργασία που θα εκτελεστεί8. Άμεσα εμπλεκόμενα με τον scheduler 
είναι τα παρακάτω στοιχεία :

1.2.1 Διεργασίες (tasks)
Το σύνολο των διεργασιών που αποτελούν την εφαρμογή αποτελούνται από αυτόνομα κομμάτια 
κώδικα. Οι διεργασίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο της cpu και να 
εκτελεστούν από αυτήν. Η αίσθηση  ότι όλες οι διεργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα ονομάζεται 
multitasking. 

1.2.2 Multitasking
Εφόσον σε ένα  embedded σύστημα  υπάρχει  μια μόνο  cpu,  κάθε δεδομένη στιγμή μπορεί να 
εκτελεστεί μια διεργασία μόνο. Τα λειτουργικά πραγματικού χρόνου παρέχουν την ιδιότητα multi-
tasking  πράγμα που σημαίνει ότι κάθε διεργασία εκτελείται από την cpu για συγκεκριμένο χρόνο, 
με την λήξη αυτού εκτελείται η επόμενη διεργασία και ούτω κάθε εξής. Έτσι λοιπόν με το πέρας 
του χρόνου εκτέλεσης υπάρχει η αίσθηση ότι όλες οι διεργασίες εκτελούνται παράλληλα από την 
cpu.

1.2.3 Context Switch
Κάθε διεργασία έχει το δικό της context switch, και με αυτόν τον όρο εννοούμε το περιεχόμενο 
των καταχωρητών που απαιτείται για την εκτέλεση της διεργασίας από την cpu. Κάθε φορά που ο 
scheduler αποφασίζει να εκτελέσει από την cpu μια άλλη διεργασία εμφανίζεται ο context switch 
έτσι ώστε στην  cpu να αποδοθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
διεργασίας9. Κάθε φορά που δημιουργείται μια διεργασία το λειτουργικό παράγει και συσχετίζει 
ένα Task control block (TCB). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα data structure όπου φυλάσσονται όλες 
οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει το λειτουργικό για την συγκεκριμένη διεργασία.  Όταν μια 
διεργασία είναι σε κατάσταση εκτέλεσης τότε το λειτουργικό μεριμνά ώστε το περιεχόμενο του 
TCB να ανανεώνεται με τα τρέχοντα δεδομένα της εκτελούσας διεργασίας, ενώ όταν η διεργασία 

8 http://nesl.ee.ucla.edu/courses/ee202a/2003f/lectures/L04_4pp_bw.pdf
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Context_switch
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βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας ή παύσης το περιεχόμενο του  TCB μένει αναλλοίωτο και 
φυλάσσεται  από το  λειτουργικό.   Στην  εικόνα 1   απεικονίζονται  δυο διεργασίες  όπου,  ενώ η 
διεργασία 1 εκτελείται και η διεργασία 2 βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητος, κάποια στιγμή 
στον χρόνο ο scheduler αποφασίζει να εκτελεστεί η διεργασία 2, οπότε το λειτουργικό επιτελεί τα 
παρακάτω βήματα:

Εικόνα 1

1. Σώζει τις πληροφορίες context της διεργασίας 1.

2. Φορτώνει τις πληροφορίες της διεργασίας 2 ώστε αυτή να εκτελεστεί.

3. Το περιεχόμενο των πληροφοριών του context της διεργασίας 1 διατηρείται, ώστε όταν η 
διεργασία εκτελεστεί ξανά, η εκτέλεση να συνεχιστεί από το σημείο που είχε διακοπεί.

4. Ο  χρόνος  που  απαιτείται  από  τον  scheduler  ώστε  να  μεταφέρει  μια  διεργασία  από 
κατάσταση ετοιμότητας σε κατάσταση εκτέλεσης και την τρέχουσα εκτελούμενη διεργασία 
σε κατάσταση παύσης ή ετοιμότητας ονομάζεται context switch time. Πρόκειται για έναν 
αμελητέο χρόνο που μπορεί όμως να γίνει σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης εάν ο 
scheduler  εμφανίζεται  συχνά.  Κάθε  φορά  που  η  εφαρμογή  κάνει  μια  κλήση  στο 
λειτουργικό  ο  scheduler  αποφασίζει  εάν  πρέπει  να  επιτελέσει  την  διαδικασία  context 
switch η όχι και εάν απαιτείται η διαδικασία τότε καλείται ο dispatcher.
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1.2.4 Dispatcher
Ο dispatcher αποτελεί μέρος του scheduler και είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του con-
text switch10,  και  εν  γένει  ελέγχει  την  ροή  εκτέλεσης.  Υπάρχουν  τρία  είδη  διεργασιών  που 
δύνανται ανά πασά στιγμή να εκτελεστούν από την cpu:

• Διεργασία εφαρμογής

• Αίτηση διακοπής

• Κλήση λειτουργικού

Όταν η διεργασία εφαρμογής κάνει κλήση στο λειτουργικό τότε η ροή εκτέλεσης περνά στον 
πυρήνα ώστε η κλήση να εκτελεστεί.  Με το πέρας της εκτέλεσης καλείται  ο  dispatcher σε 
συνεργασία με τον  scheduler για να ανακατευθύνει την ροή εκτέλεσης είτε στην διεργασία 
που αιτήθηκε την κλήση λειτουργικού είτε σε κάποια άλλη διεργασία.   Ο αλγόριθμος του 
scheduler αποφασίζει την κατεύθυνση και ο dispatcher πραγματοποιεί. 

Όταν μια αίτηση διακοπής κάνει  κλήση στο λειτουργικό τότε  ο  dispatcher και  ο  scheduler 
καλούνται με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της αίτησης διακοπής, ώστε η ροη εκτέλεσης να 
κατευθυνθεί ανάλογα.

1.2.5 Αλγόριθμοι scheduling

Οι πιο κοινοί αλγόριθμοι scheduling είναι:
-Preemptive priority-based
-Round-robin

1.2.5.1 Preemptive priority-based

Τα περισσότερα λειτουργικά πραγματικού χρόνου χρησιμοποιούν το αλγόριθμο Preemptive 
priority-based, πράγμα που εξασφαλίζει ότι η διεργασία που θα εκτελεστεί μεταξύαυτών που 
βρίσκονται σε κατάσταση ready θα είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη προτεραιότητα (βλεπε 
εικονα 2). Ως επί το πλείστον τα λειτουργικά πραγματικού χρόνου υποστηρίζουν 256 επίπεδα 
προτεραιότητας όπου η διεργασία στο επίπεδο 0 έχει την υψηλότερη προτεραιότητα, ενώ η 
διεργασία που βρίσκεται στο επίπεδο 256 έχει την μικρότερη προτεραιότητα11. Στην περίπτωση 
που κάποια διεργασία με υψηλότερη προτεραιότητα από αυτήν που εκτελείται την δεδομένη 
στιγμή έρθει σε κατάσταση ετοιμότητας, το λειτουργικό θα σώσει το TCB της εκτελούμενης 

10 http://wwweng.uwyo.edu/electrical/faculty/barrett/68hc12/RTOS.pdf
11 http://www.rt.db.erau.edu/oldrtlab/experiments/vx/priorityScheduling/Experiment-6.html
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διεργασίας, θα φορτώσει το TCB της διεργασίας με την μεγαλύτερη προτεραιότητα και θα το 
εκτελέσει. Όπως προκύπτει από την εικονα 2

Εικόνα 2

η διεργασία 1 διακόπτεται από την διεργασία 2 και αυτή με την σειρά της από την διεργασία 3. 
Μόλις η διεργασία 3 φτάσει στο πέρας της εκτελείται η διεργασία 2 και τέλος με την ολοκλήρωση 
της διεργασίας 2, εκτελείται  η διεργασία 1. Η απόδοση προτεραιότητας στις διεργασίες γίνεται 
κατά  τη  δημιουργία  τους.  Όταν  η  προτεραιότητα  μένει  ως  έχει,  το  λειτουργικό  ονομάζεται 
Preemptive static priority-based, ενώ όταν η προτεραιότητα αλλάζει κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
τότε το λειτουργικό ονομάζεται  Preemptive dynamic priority-based. 

1.2.5.2  Round robin
Σε αυτό το λειτουργικό ο scheduler κατανέμει ισόποσα στις διεργασίες την cpu12, πράγμα που 
κάνει τον αλγόριθμο Round robin ακατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα πραγματικού 
χρόνου, διότι σε αυτά κάθε διεργασία έχει άλλη βαρύτητα από τις υπόλοιπες άρα έχει 
διαφορετικές απαιτήσεις στην χρήση της cpu. Υπάρχουν λειτουργικά όπου ο αλγόριθμος Round 
robin και ο Preemptive priority-based  συνδυάζονται, ώστε οι διεργασίες που έχουν ίδια 
προτεραιότητα να μοιράζονται ισόποσα την cpu, αλλά όταν εμφανιστεί διεργασία με υψηλότερη 
προτεραιότητα να παραχωρείται η cpu σε αυτήν. Όπως προκύπτει από την εικονα 3. 

Εικόνα 3

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_scheduling
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οι διεργασίες 1,2,3 έχουν την ίδια προτεραιότητα με αποτελεσμα να εκτελουνται  για τον ιδιο 
χρονο  από  την  cpu η  μία  μετα  την  άλλη.  Μόλις  εμφανιστεί  διεργασια  με  υψηλότερη 
προτεραιότητα (διεργασία 4) διακόπτεται η εκτέλεση της διεργασίας 1 και εκτελείται η διεργασία 
4. Με το πέρας της διεργασίας 4 η διεργασία1 εκτελείται ξανά από το σημείο που διακόπηκε.

1.3 Αντικείμενα 
Το λειτουργικό περιέχει κάποια αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής για να 
αναπτύξει την εφαρμογή. Τα πιο κοινά αντικείμενα είναι:

• Διεργασίες (Tasks): πρόκειται για ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα εφαρμογής τα όποια 
ανταγωνίζονται για την πρόσβαση στην cpu προκειμένου να εκτελεστούν.

• Σημαιοφόροι (semaphores): πρόκειται για αντικείμενα το περιεχόμενο των οποίων δύναται 
να αυξηθεί ή να μειωθεί από τις διεργασίες για λόγους συγχρονισμού ή mutual exclusion.

• Messages queues: ουσιαστικά πρόκειται για buffers δεδομένων που χρησιμοποιούνται από 
τις διεργασίες είτε για την επίτευξη συγχρονισμού, είτε για mutual exclusion, είτε για 
μεταφορά δεδομένων από μια διεργασία σε μια άλλη.

1.4 Υπηρεσίες
Εκτός από τα διάφορα αντικείμενα που προσφέρει το λειτουργικό στον προγραμματιστή 
υπάρχουν στην διάθεσή του και διάφορες υπηρεσίες (APIs) με την χρήση των οποιων 
μπορούμε: 

 Να χρησιμοποιήσουμε τα αντικείμενα του λειτουργικού.

 Να χειριστούμε περιφερειακές βαθμίδες του μικροελεγκτή.

 Να χειριστούμε αιτήσεις διακοπής.

 Να χειριστούμε κατά το δοκούν τη μνήμη του συστήματος.

Κεφάλαιο 2 : Διεργασίες (Tasks)

2.1 Ορισμός διεργασίας
Η διεργασία είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι κώδικα που ανταγωνίζεται με τις υπόλοιπες διεργασίες 
για την πρόσβαση στην cpu. Ο προγραμματιστής τεμαχίζει  την εφαρμογή σε μικρότερα 
παράλληλα κομμάτια κώδικα (διεργασίες) ώστε να χειριστεί η εφαρμογή, με τον βέλτιστο τρόπο, 
τις εισόδους-εξόδους του συστήματος μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά όρια. Ο 
προγραμματιστής δύναται να ορίσει χρονικά την εκτέλεση μιας διεργασίας και αυτό λόγω του ότι 
ο αλγόριθμος του scheduler του είναι γνωστός. Οι διεργασίες ορίζονται από παραμέτρους όπως το 
όνομα της διεργασίας, ένα μοναδικό id, η αποδιδόμενη προτεραιότητα, το task control block 
(TCB), η στοίβα του καθώς και το κώδικα της εφαρμογής που περιέχει (βλέπε εικόνα 4). Όλα τα 
παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν και αποτελούν μια διεργασία.
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Εικόνα 4

Κατά την αρχική εκκίνηση του λειτουργικού δημιουργούνται από αυτό οι διεργασίες συστήματος 
με προκαθορισμένες προτεραιότητες (reserved priority). Αυτές οι προτεραιότητες είναι 
δεσμευμένες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον προγραμματιστή για τις διεργασίες 
της εφαρμογής. Οι συνήθεις διεργασίες συστήματος είναι:

• Initialization task: σκοπός του είναι να αρχικοποιήσει το σύστημα, καθώς και η δημιουργία 
των διεργασιών συστήματος.

• Idle task: όταν δεν υπάρχει ούτε μια διεργασία σε κατάσταση ετοιμότητας προς εκτέλεση, 
εκτελείται η διεργασία idle task.

• Logging task: αποθηκεύονται σε αυτό τα μηνύματα συστήματος.

• Exception handling: χειρίζεται τις εξαιρέσεις που προκύπτουν.

• Debug agent task: μέσω αυτού πραγματοποιείται η αποσφαλμάτωση του κώδικα της 
εφαρμογής.

Η διεργασία idle task έχει την μικρότερη προτεραιότητα και εκτελείται όταν δεν υπάρχει καμιά 
άλλη διεργασία προς εκτέλεση. Συνήθως περιέχει έναν ατέρμονο βρόχο που περιέχει εντολές nop 
(no operation). Στις περιπτώσεις όπου είναι σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχει η 
δυνατότητα η cpu, αντί να τρέχει την διεργασία idle task, να μπαίνει σε κατάσταση power save 
mode.

Όταν το λειτουργικό ολοκληρώσει την δημιουργία των διεργασιών συστήματος ξεκινά την 
εκτέλεση της εφαρμογής από συγκεκριμένο σημείο, όπου ο προγραμματιστής έχει δημιουργήσει 
τις διεργασίες εφαρμογής. Όπως για τις διεργασίες συστήματος έτσι και για τις διεργασίες 
εφαρμογής πρέπει ο προγραμματιστής να αποδώσει σε αυτές όνομα, προτεραιότητα, το μέγεθος 
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του task καθώς και τον κώδικα της εφαρμογής. Το λειτουργικό αναλαμβάνει να αποδώσει τον 
μοναδικό αριθμό id, το συσχετιζόμενο TCB και την απαραίτητη μνήμη για αυτό.

2.2 Κατάσταση διεργασιών και scheduling
Κάθε διεργασία, είτε είναι του συστήματος είτε της εφαρμογής, δύναται να περιέλθει σε τρεις 
καταστάσεις: η πρώτη είναι η κατάσταση εκτέλεσης (Run), η δεύτερη είναι η κατάσταση 
ετοιμότητας (Ready) και η τρίτη είναι η κατάσταση παύσης (blocked)13. Καθώς η εφαρμογή 
πραγματικού χρόνου εκτελείται, οι διεργασίες από τις οποίες αποτελείται μεταβαίνουν από την 
μια κατάσταση στην άλλη, σύμφωνα με τη λογική finite state machine (βλέπε εικόνα 5).  

Εικόνα 5

Στο σχήμα παρουσιάζονται οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας στις οποίες μπορεί να περιέλθει 
μια διεργασία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος. Οι τρεις παραπάνω 
καταστάσεις λειτουργίας συναντώνται στα περισσότερα λειτουργικά πραγματικού χρόνου14 και η 
λειτουργικότητα  τους έχει ως εξής:

• Ready state: η διεργασία είναι έτοιμη να εκτελεστεί, αλλά προς το παρόν εκτελείται άλλη 
με μεγαλύτερη προτεραιότητα.

• Blocked state: η διεργασία έχει ζητήσει η ίδια να περιέλθει σε κατάσταση παύσης διότι, για 
παράδειγμα, περιμένει την απελευθέρωση κάποιου πόρου.

• Running state: η διεργασία έχει την μεγαλύτερη προτεραιότητα και εκτελείται.

Ο τρόπος με τον οποίον το λειτουργικό αλλάζει τις καταστάσεις των διεργασιών εξαρτάται από την 
λογική finite state machine κάθε λειτουργικού. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των λειτουργικών είναι 
ότι η κατάσταση κάθε διεργασίας ελέγχεται από αυτό κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
εφαρμογής. Καθώς κάθε εκτελούσα διεργασία κάνει κλήση στο σύστημα πάντοτε από τον sched-
uler, εξετάζεται ποια η ποιες από τις διεργασίες θα μεταβούν σε άλλη κατάσταση. Σε κάποιες 
περιπτώσεις η μετάβαση των διεργασιών από κατάσταση λειτουργίας σε διαφορετική κατάσταση 

13 cse.spsu.edu/pbobbie/Embsysfiles/chp6.ppt
14 http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/RTOS/

20



δεν συνοδεύεται με την λειτουργία context switch (η διεργασία παραμένει στην κατάσταση 
εκτέλεσης) και αυτό διότι η εκτελούσα διεργασία συνεχίζει να έχει την μεγαλύτερη 
προτεραιότητα. Σε άλλες περιπτώσεις μετά την λειτουργία του scheduler εμφανίζεται η λειτουργία 
context switch και αυτό διότι κάποια άλλη διεργασία διαφορετική της εκτελούμενη έως τώρα έχει 
υψηλότερη προτεραιότητα.

2.2.1 Κατάσταση ετοιμότητας
Κάθε φορά που μια διεργασία δημιουργείται, τίθεται από το λειτουργικό σε κατάσταση 
ετοιμότητας (ready state) όπου ανταγωνίζεται με τις υπόλοιπες διεργασίες για την πρόσβαση της 
στην cpu. Από την κατάσταση ετοιμότητας μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση εκτέλεσης όχι όμως 
στην κατάσταση παύσης. Για να περιέλθει σε κατάσταση παύσης θα πρέπει να βρίσκεται σε 
κατάσταση εκτέλεσης. Λόγω του ότι πολλές διεργασίες μπορεί ταυτόχρονα να βρίσκονται σε 
κατάσταση ετοιμότητας ο scheduler αποφασίζει με κριτήριο την προτεραιότητα ποιά θα 
εκτελεστεί. Στα λειτουργικά όπου κάθε διεργασία έχει την δική της μοναδική προτεραιότητα, ο 
αλγόριθμος επιλογής διεργασίας προς εκτέλεση είναι τύπου straightforward-the highest priority 
που σημαίνει ότι η διεργασία που βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και έχει την υψηλότερη 
προτεραιότητα θα εκτελεστεί. 

2.2.2 Κατάσταση εκτέλεσης
Σε σύστημα με μια cpu κάθε φορά μπορεί να εκτελεστεί μια μόνο διεργασία. Σε αυτήν την 
περίπτωση με την διαδικασία context switch φορτώνεται στην cpu το περιεχόμενο του task con-
text, οπότε η cpu μπορεί να εκτελέσει τον κώδικα που εμπεριέχεται στη διεργασία. Όταν η 
εκτελούμενη διεργασία μεταβεί σε κατάσταση ετοιμότητας, λόγω του ότι εμφανίστηκε διεργασία 
με μεγαλύτερη προτεραιότητα, η διακοπτόμενη διεργασία τοποθετείται εντός της λίστας  των 
διεργασιών σε κατάσταση ετοιμότητας σε θέση ανάλογη με την προτεραιότητα  της, ενώ η 
διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα μπαίνει σε κατάσταση εκτέλεσης. Μια διεργασία που 
εκτελείται μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση παύσης για τους παρακάτω λόγους:

• Αίτηση πρόσβασης σε μη διαθέσιμο πόρο.

• Αναμονή εμφάνισης συμβάντος.

• Ανάγκη χρονο-καθυστέρησης

2.2.3 Κατάσταση παύσης
Η δυνατότητα να τεθεί μια διεργασία σε κατάσταση παύσης προσφέρει τη δυνατότητα σε 
διεργασίες μικρότερης προτεραιότητας να εκτελεστούν, απομακρύνοντας την πιθανότητα να 
εμφανιστεί το φαινόμενο του CPU starvation κατά το όποιο μόνο μία διεργασία εκτελείται από την 
cpu. Μια διεργασία μπορεί να μπει σε κατάσταση παύσης μόνον όταν, ενώ εκτελείται αυτή η ίδια, 
καλεί την εντολή συστήματος block. Θα παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση έως ότου αρθεί ο 
λόγος που την έθεσε στη κατάσταση παύσης, για παράδειγμα: 
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• Σημαιοφόρος που η διεργασία  ζήτησε,  απελευθερώθηκε.

• Μήνυμα το όποιο η διεργασία περίμενε, έχει αφιχθεί.

• Αιτούμενη χρονο-καθυστέρηση, έληξε.

Μόλις ο λόγος μετάβασης σε κατάσταση παύσης αρθεί, η διεργασία μπαίνει σε κατάσταση 
ετοιμότητας και εάν δεν  έχει την μεγαλύτερη προτεραιότητα τοποθετείται στην λίστα αναμονής. 
Αντίθετα, εάν έχει την τρέχουσα στιγμή την μεγαλύτερη προτεραιότητα, τότε απευθείας 
μεταβαίνει σε κατάσταση εκτέλεσης διακόπτοντας την εκτελούσα διεργασία, η οποία με την σειρά 
της, αφού μεταβεί σε κατάσταση ετοιμότητας προστίθεται στη λίστα αναμονής σε θέση ανάλογη 
της προτεραιότητας της.

2.3 Βασικές λειτουργίες των  διεργασιών

Το λειτουργικό εκτός από τη δημιουργία των διεργασιών υποστηρίζει και μια σωρεία άλλων 
υπηρεσιών που σκοπό έχουν τον έλεγχο και χειρισμό των παραγόμενων διεργασιών. Το 
λειτουργικό έχει ως σκοπό, με τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει, να υποστηρίξει το Task control 
block κάθε διεργασίας καθώς και το stack κάθε διεργασίας. Σχεδόν όλα τα λειτουργικά παρέχουν 
στον προγραμματιστή APIs μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παρακάτω λειτουργίες:

• Δημιουργία και καταστροφή διεργασιών

• Έλεγχος του scheduling των διεργασιών

• Πρόσβαση πληροφοριών που αφορούν τις διεργασίες.

2.3.1 Τυπική δομή διεργασίας

Υπάρχουν δύο είδη μορφής κώδικα που χρησιμοποιούνται όταν γράφεται ο κώδικας της 
εφαρμογής:

• ατέρμων βρόχος

• εκτέλεση έως το τέλος του κώδικα.

Η πρώτη μορφή χρησιμοποιείται όταν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής και
απαιτούνται κάποιες αρχικοποιήσεις. Οι διεργασίες αυτές συνήθως εκτελούνται κατά την 
εκκίνηση του συστήματος.
Η δεύτερη μορφή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την βασική εφαρμογή που για παράδειγμα 
ελέγχει τα σήματα εισόδου-εξόδου και εκτελούνται πολλές φορές κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του συστήματος.
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2.3.2 Συγχρονισμός και επικοινωνία διεργασιών

Οι διεργασίες συγχρονίζονται και επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση
συγκεκριμένων αντικειμένων του λειτουργικού όπως σημαιοφόροι, μηνύματα
ταχυδρομείου, σηματοδοσία γεγονότων.

Κεφάλαιο 3: Σημαιοφόροι

Όταν μια εφαρμογή πραγματικού χρόνου αποτελείται από πολλές διεργασίες, αυτές πρέπει να 
έχουν την δυνατότητα να συγχρονίζονται μεταξύ τους όσον αφορά την εκτέλεση τους αλλά και την 
πρόσβασή τους στους κοινόχρηστους πόρους. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη χρήση των 
σημαιοφόρων, αντικείμενα που παρέχει το λειτουργικό στον προγραμματιστή15.

3.1 Ορισμός
Ο σημαιοφόρος είναι ένα αντικείμενο του λειτουργικού το όποιο δεσμεύεται ή
απελευθερώνεται από μία ή πολλές διεργασίες με σκοπό τον συγχρονισμό μεταξύ διεργασιών ή 
τη δέσμευση-αποδέσμευση κοινόχρηστων πόρων. Όταν δημιουργείται ένας σημαιοφόρος, το 
λειτουργικό τον συσχετίζει με ένα semaphore control block, με ένα μοναδικό αριθμό Id, μια 
δυαδική (‘0’ ή ‘1΄) ή δεκαδική τιμή καθώς και με μια  λίστα διεργασιών που βρίσκονται σε 
αναμονή (βλέπε εικόνα 6):

Εικόνα 6

Ο σημαιοφόρος θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα κλειδί το όποιο εάν η διεργασία το διαθέτει 
μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία στην όποια βρίσκεται ή να αποκτήσει πρόσβαση στον 
κοινόχρηστο πόρο. Το λειτουργικό γνωρίζει κάθε
σημαιοφόρος πόσες φορές δεσμεύτηκε - αποδεσμεύτηκε από το περιεχόμενο τού token count, 

15 cse.spsu.edu/pbobbie/Embsysfiles/chp6.ppt
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στο όποιο αποδίδεται μια τιμή όταν ο σημαιοφόρος δημιουργείται. Κάθε φορά που ο 
σημαιοφόρος δεσμεύεται από μια διεργασία, το περιεχόμενο του token count μειώνεται κατά 
ένα, ενώ κάθε φορά που αποδεσμεύεται αυξάνεται το περιεχόμενο του κατά ένα. Όταν το 
περιεχόμενο του token count γίνει 0 δεν μπορεί κάποια αιτηθείσα τον σημαιοφόρο διεργασία να 
μπει στη λίστα αναμονής, αλλά μεταβαίνει σε κατάσταση παύσης έως ότου το περιεχόμενο του 
token count γίνει διάφορο του μηδενός. Στη λίστα αναμονής των διεργασιών μπαίνουν όλες οι 
διεργασίες που περιμένουν την απελευθέρωση του σημαιοφόρου. Όσο διαρκεί η αναμονή οι 
διεργασίες βρίσκονται στην κατάσταση της παύσης. Όταν ο σημαιοφόρος αποδεσμευτεί τότε οι 
διεργασίες εξυπηρετούνται είτε με την λογική FIFO (first in- first out), είτε βάσει της 
προτεραιότητας των διεργασιών σε αναμονή. Η πρώτη διεργασία που θα εξυπηρετηθεί θα 
μεταβεί από το λειτουργικό σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον έχει την τρέχουσα στιγμή την 
μεγαλύτερη προτεραιότητα, θα εκτελεστεί.

3.1.1 Δυαδικός σημαιοφόρος

Ο δυαδικός σημαιοφόρος μπορεί να πάρει τη λογική τιμή ‘0’ ή ‘1’. Η τιμή  ‘0’ σηματοδοτεί τη 
δέσμευση του σημαιοφόρου από κάποια διεργασία, ενώ η τιμή ‘1’ σηματοδοτεί ότι ο 
σημαιοφόρος είναι δεσμευμένος. Στην εικόνα 7 φαίνεται διάγραμμα της ροής του σημαιοφόρου. 

Εικόνα 7

Είναι δεδομένο ότι οι δυαδικοί σημαιοφόροι είναι τύπου Global έτσι ώστε όλες οι διεργασίες να 
έχουν πρόσβαση σε αυτούς.

3.1.2 Σημαιοφόρος τύπου counting

Οι σημαιοφόροι αυτοί χρησιμοποιούν έναν μετρητή ώστε ο ίδιος ο σημαιοφόρος να μπορεί να 
δεσμευτεί-αποδεσμευτεί πολλές φορές. Όταν ο σημαιοφόρος δημιουργείται, αποδίδεται στον 
μετρητή μια τιμή που εκπροσωπεί τον μέγιστο αριθμό των δεσμεύσεων του. Κάθε φορά που 
αυτός δεσμεύεται, το περιεχόμενό του μειώνεται κατά 1, μόλις φτάσει στο 0 άλλη δέσμευση δεν 
μπορεί να γίνει. Κάθε φορά που κάποια διεργασία τον αποδεσμεύει, το περιεχόμενο του μετρητή 
αυξάνει κατά 1. Στην εικόνα 8,

24



Εικόνα 8

φαίνονται οι καταστάσεις του σημαιοφόρου.  Μια ή περισσότερες διεργασίες μπορούν να 
δεσμεύσουν τον σημαιοφόρο. Μόλις ο μετρητής πάρει την τιμή 0 παύει ο σημαιοφόρος να είναι 
διαθέσιμος, έως ότου κάποια διεργασία τον
αποδεσμεύσει. Οι σημαιοφόροι τύπου counting είναι τύπου global, άρα προσβάσιμοι από όλες τις 
διεργασίες της εφαρμογής.

3.1.3 Mutual exclusion

Ο σημαιοφόρος αμοιβαίας απαγόρευσης είναι ένας δυαδικός σημαιοφόρος ο όποιος υποστηρίζει 
ιδιοκτησία  πόρου  και  περιοδική  πρόσβαση.  Στην   εικόνα  9  εμφανίζονται  οι  καταστάσεις  του 
σημαιοφόρου.

Εικόνα 9

Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι λογικό ‘0’ και λογικό ‘1’ που ερμηνεύονται ως ξεκλείδωτος και 
κλειδωμένος  αντίστοιχα.  Κατά την  δημιουργία  του ο  σημαιοφόρος βρίσκεται  στην  κατάσταση 
‘ξεκλείδωτος’  και  μόλις  κάποια  διεργασία  τον  δεσμεύσει,  μεταβαίνει  στην  κατάσταση 
κλειδώματος, κατάσταση που αλλάζει μόλις η διεργασία τον αποδεσμεύσει.  
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Κεφάλαιο 4: Μηνύματα
Οι διεργασίες εκτός από τον συγχρονισμό μεταξύ τους απαιτούν και την ανταλλαγή μηνυμάτων16. 
Το λειτουργικό καλύπτει την ανάγκη αυτή με την υπηρεσία μηνυμάτων. 

4.1 Ορισμός ταχυδρομικής θυρίδας

 Το αντικείμενο της ταχυδρομικής θυρίδας χρησιμοποιείται από τις διεργασίες καθώς και για να 
στείλουν και λάβουν μηνύματα μεταξύ τους οι αιτήσεις διακοπής. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί 
με μια σωλήνα όπου κρατούνται προσωρινά τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί, έως ότου ο 
αποδέκτης τα λάβει. Η προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων δίνει την δυνατότητα στον 
αποστολέα καθώς και στον αποδέκτη να λειτουργήσουν ισόχρονα. Κατά τη δημιουργία της 
θυρίδας δημιουργούνται: ένα queue control block (QCB), ένα όνομα για το αντικείμενο, ένας 
μοναδικός αριθμός που λειτουργεί ως ταυτότητα (ID), μνήμη για το αντικείμενο, μήκος queue, 
μέγιστο μέγεθος μηνύματος και μια λίστα αναμονής διεργασιών όπως φαίνεται στην εικόνα 10:

Εικόνα 10

16 http://www.archive.chipcenter.com/circuitcellar/november99/c119r15.htm
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Το λειτουργικό είναι αυτό που δημιουργεί την ταυτότητα Id του αντικείμενου και
το queue control block, ενώ ο προγραμματιστής είναι αυτός που καθορίζει το μήκος του 
αντικείμενου καθώς και το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος. Αφού καθοριστούν τα παραπάνω, 
αναλαμβάνει το λειτουργικό να δεσμεύσει μνήμη για τις ανάγκες του αντικείμενου. Το message 
queue αποτελείται από θυρίδες όπου σε κάθε μια από αυτές μπορεί να αποθηκευτεί ένα μήνυμα. 
Η πρώτη θυρίδα ονομάζεται κορυφή και η τελευταία ονομάζεται ουρά. Ο συνολικός αριθμός των 
θυρίδων ισούται με το μήκος του message queue.

4.2 Κατάσταση message queue

Το αντικείμενο message queue όπως και τα υπόλοιπα αντικείμενα του λειτουργικού ακολουθούν 
τη λογική finite state machine, όπως αυτή απεικονίζεται στην εικόνα 11:

Εικόνα 11

Όταν δημιουργείται το αντικείμενο για πρωτη φορα βρίσκεται στην κατάσταση empty. Εάν μια 
διεργασία αποπειραθεί να λάβει μήνυμα την τρέχουσα στιγμή, θα μπει σε κατάσταση παύσης και 
θα προστεθεί στην λίστα αναμονής, που λειτουργεί είτε με την λογική FIFO είτε με την λογική 
προτεραιότητας. Εάν κάποια διεργασία στείλει μήνυμα στο αντικείμενο τότε αυτό παραδίδεται 
απευθείας στη διεργασία που βρίσκεται στη λίστα αναμονής και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται 
να καταληφθεί μια θυρίδα. Σε κάποια λειτουργικά, όταν διεργασία αποπειράται να στείλει 
μήνυμα σε message queue που είναι πλήρες μηνυμάτων, επιστρέφεται σε αυτήν κωδικός λάθους, 
ενώ σε άλλα λειτουργικά η διεργασία ‘αποστολέας’ τίθεται σε λίστα αναμονής έως ότου κάποια 
θυρίδα  αδειάσει.

4.3 Περιεχόμενο μηνύματος
Το  περιεχόμενο  των  μηνυμάτων  μπορεί  να  ποικίλει  ανάλογα  με  το  είδος  της  εφαρμογής. 
Ακολουθούν ενδεικτικά περιεχόμενα:
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• Τιμή θερμοκρασίας από αισθητήρα πίεσης.

• Κείμενο προς εμφάνιση σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).

• Εμφάνιση γεγονότος keypad.

Σε κάποιες περιπτώσεις το μήνυμα προς αποστολή μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε χωρητικότητα 
από τον διαθέσιμο χώρο του μηχανισμού μηνυμάτων. Για να αντιπαρέλθουμε το πρόβλημα, αντί 
του ιδίου του μηνύματος στέλνουμε έναν δείκτη αυτού (pointer to data).

Κεφάλαιο 5: Άλλα αντικείμενα
Εκτός από τα προαναφερθέντα αντικείμενα, υπάρχουν και άλλα ο αριθμός των οποίων εξαρτάται 
από το λειτουργικό. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα παρακάτω αντικείμενα:

• Σωλήνες.

• Καταχωρήσεις γεγονότων

• Σήματα

 5.1 Σωλήνες: ορισμός
Πρόκειται  για  αντικείμενο  που  χρησιμοποιείται  από  τις  διεργασίες  ως  μέσο  μεταφοράς  μη 
δομημένης  πληροφορίας.  Για  την  επίτευξη  μεταφοράς  δεδομένων μέσω του αντικειμένου  θα 
πρέπει οι εμπλεκόμενες διεργασίες να βρίσκονται σε συγχρονισμό μεταξύ τους. Όπως προκύπτει 
και από την εικόνα 12,
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Εικόνα 12

στα άκρα του αντικείμενου βρίσκονται αμφότερα  οι δυο διεργασίες, όπου η μία στέλνει και η 
άλλη λαμβάνει δεδομένα. Τα δεδομένα ταξιδεύουν σε μη δομημένη μορφή και λαμβάνονται από 
τη  διεργασία  αποδέκτη,  με  τη  λογική  First in  First  out.  Όταν  το  αντικείμενο  είναι  άδειο  από 
δεδομένα,  η διεργασία αποδέκτης μπαίνει  σε κατάσταση παύσης έως ότου εμφανιστούν ξανά 
δεδομένα. Εάν το αντικείμενο είναι γεμάτο από δεδομένα τότε η διεργασία ‘πομπός’ μπαίνει σε 
κατάσταση παύσης.
Το  ίδιο  το  αντικείμενο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  πολλές  διεργασίες  για  τη  μεταφορά 
δεδομένων. Όπως προκύπτει και από την εικόνα 13,

Εικόνα 13

πολλαπλοί πομποί επικοινωνούν με τους αντίστοιχους αποδέκτες.

5.2 Καταχωρητές γεγονότων

Οι Καταχωρητές γεγονότων δημιουργούνται από το λειτουργικό εντός του task control block όταν 
δημιουργείται η διεργασία, όπως προκύπτει και από την εικόνα 14.

Εικόνα 14
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Η διεργασία καθορίζει τα γεγονότα για τα όποια περιμένει να λάβει γνώση και αυτά τα γεγονότα 
αποθηκεύονται  εντός  του  καταχωρητή  wanted  events.  Όταν  λαμβάνεται  η  πληροφορία  ότι 
αναμενόμενα  γεγονότα  έλαβαν  χώρα,  τότε  αυτά  αποθηκεύονται  στον  καταχωρητή  received 
events.  Στον  καταχωρητή  timeout  value  η  διεργασία  καταχωρεί  τον  μέγιστο  χρόνο  που  θα 
αναμένει κάποιο γεγονός. Εάν για κάποιο αναμενόμενο γεγονός ο χρόνος αναμονής ξεπεράσει τον 
αντίστοιχο χρόνο, στο timeout value το λειτουργικό αφυπνίζει τη διεργασία.  Με τη χρήση του 
καταχωρείται notification condition, η διεργασία ενημερώνει το λειτουργικό για την άφιξη ποιών 
γεγονότων και με ποιό συνδυασμό επιθυμεί την αφύπνιση του.

5.3 Σήματα

Ένα  σήμα  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  αίτηση  διακοπής  τύπου  λογισμικού.  Η  αίτηση 
διακοπής δημιουργείται  όταν εμφανίζεται  ένα αναμενόμενο γεγονός.  Άμεση συνέπεια είναι  ο 
σκανδαλισμός των συσχετιζόμενων διεργασιών στον ιδιο χρονο.  Μέσω των σημάτων έχουμε τη 
δυνατότητα  να  ειδοποιήσουμε  διεργασίες  που δεν  εκτελούνται  για  την  εμφάνιση  γεγονότων, 
σημειωτέον δε ότι τα γεγονότα εμφανίζονται σποραδικά και σε μη προβλεπόμενο χρόνο. Όπως 
φαίνεται και από την εικόνα 15,

Εικόνα 15

όταν ένα σήμα εμφανίζεται, η διεργασία εκτρέπεται από τη ροή εκτέλεσης των εντολών της και 
εκτελεί μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Κάθε σήμα ταυτοποιείται με τη χρήση ενός δεκαδικού αριθμού 
που χρησιμοποιείται και ως αριθμός διευθυνσιοδότησης (vector number), όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 16.

Εικόνα 16
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Το  λειτουργικό  διατηρεί  έναν  πίνακα  με  τους  αριθμούς  διευθυνσιοδότησης.  Κάθε  αριθμός 
λειτουργεί ως δείκτης σε ρουτίνα ασύγχρονου σήματος (ASR). Όπως φαίνεται και από το σχήμα 
τρία  γεγονότα  έχουν  εμφανιστεί,  με  αποτέλεσμα  να  έχουν  εκτελεστεί  οι  τρεις  αντίστοιχες 
ρουτίνες.

Κεφάλαιο 6: Παρουσίαση μικροελεγκτή.

6.1 Μικροελεγκτές PIC
Οι μικροελεγκτές PIC ανήκουν στην οικογένεια  Harvard architecture

 microcontrollers και  κατασκευάζονται  από  την  εταιρεία  Microchip  Technology.  Ο  πρώτος 
μικροελεγκτής  PIC1640 κατασκευάστηκε από την εταιρεία General Instrument's Microelectronics 
Division. Αρχικά το ακρώνυμο PIC αντιστοιχούσε στις λέξεις "Programmable Interface Controller", 
αλλά στη συνέχεια μετονομάστηκε σε "Programmable Intelligent Computer"17.  Η αρχιτεκτονική 
Harvard συνίσταται στο ότι υπάρχουν δυο ξεχωριστές μνήμες, όπου στην μια αποθηκεύονται οι 
εντολές και στην άλλη τα δεδομένα18 (βλ. εικόνα 17). 

17  http://en.wikipedia.org/wiki/PIC_microcontroller
18 P. Ceruzzi, A History  of Modern Computing , Second Edition . Cambridge, MA: The MIT Press, 2003.
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Εικόνα 17 19

Το  κυριότερο  πλεονέκτημα  της  αρχιτεκτονικής  αυτής  είναι  ότι  εντολές  και  δεδομένα  είναι 
αποθηκευμένα σε διαφορετικές μνήμες και έχουν ξεχωριστό δίαυλο, οπότε μπορούν στον ίδιο 
χρόνο και τα δυο (εντολές και δεδομένα) να αντληθούν από τον επεξεργαστή. Ο κύκλος εκτέλεσης 
εντολής αποτελείται από τέσσερις κύκλους μηχανής (Q1,Q2,Q3,Q4).  Η άντληση της εντολής (in-
struction fetch)  ξεκινά στον κύκλο μηχανής  Q1, η εντολή τοποθετείται εντός του καταχωρητή 
εντολών (instruction register) ενώ ο απαριθμητής εντολών (P.C) αυξάνει το περιεχόμενό του κατά 
1.  Η  εντολή  αποκωδικοποιείται  και  εκτελείται  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  μηχανής  Q2.  Η 
ανάγνωση δεδομένων από τη μνήμη γίνεται στον κύκλο Q2, ενώ η εγγραφή γίνεται στον κύκλο Q4. 
Στην εικόνα 18  έχουμε ένα παράδειγμα Instruction Flow/Pipelining. Στον κύκλο μηχανής  TCY0, η 
CPU φέρνει την εντολή MOVLW 55h (εντολή 1) στον καταχωρητή εντολών. Στον κύκλο μηχανής 
TCY1  η  εντολή (εντολή 1)   εκτελείται  ενώ μεταφέρεται  στον  καταχωρητή εντολών η  επομένη 
εντολή MOVWF PORTB (εντολή 2). Στον κύκλο μηχανής TCY2 η εντολή (εντολή 2) εκτελείται ενώ 
μεταφέρεται στον καταχωρητή εντολών η επομένη εντολή BRA SUB_1  (εντολή 3).  Στον κύκλο 
μηχανής  TCY3  εκτελείται  η  εντολή  3,  ενώ μεταφέρεται  στον  καταχωρητή  εντολών η  επομένη 
εντολή BSF PORTA, BIT3 (εντολή 4). Στον κύκλο μηχανής TCY4 συνεχίζεται η εκτέλεση της εντολής 
3 (όλες οι εντολές διακλάδωσης διαρκούν δυο κύκλους μηχανής) .

Εικόνα 18

19 http  ://  ww  1.  microchip  .  com  /  downloads  /  en  /  DeviceDoc  /31004  a  .  pdf   σελ. 4-2
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 6.2.1  Οικογένεια Pic18F
Οι  μικροελεγκτές  της  οικογένειας  Pic18F ανεπτύχθησαν  από  την  εταιρεία  Microchip Inc 
προκειμένου  να  δώσουν  λύσεις  σε  περιπτώσεις  κυκλωμάτων  υψηλής  πυκνότητας,  με  ανάγκη 
μεγάλου αριθμού  I/O pins,  δηλαδή σε  μεγάλες  και  περίπλοκες  εφαρμογές.  Είναι  ιδανικοί  για 
περιπτώσεις  όπου το  firmware (πρόγραμμα για  τον  μικροελεγκτή)  γράφεται  σε  κώδικα  C και 
ειδικότερα  στις  περιπτώσεις  που  χρησιμοποιείται  λειτουργικό  σύστημα  πραγματικού  χρόνου 
(RTOS)  σε  συνδυασμό  με  περίπλοκα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας,  όπως  TCP/IP,  CAN,  USB ή 
ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το ZigBee. Οι βασικές δυνατότητες των μικροελεγκτών 
της οικογένειας είναι:

 77 εντολές (RISC).

 Συμβατότητα κώδικα μεταξύ των οικογενειών PIC18F και PIC16.

 Χωρητικότητα μνήμης προγράμματος έως 2Mbyte.

 Χωρητικότητα μνήμης δεδομένων έως 4Kbytes.

 Συχνότητα χρονισμού από DC έως 40MHz.

 Βαθμίδα πολλαπλασιαστή 8χ8 bit.

 Επιλογή προτεραιότητας στις αιτήσεις διακοπής.

 Εύρος εντολών 16bit, εύρος δεδομένων 8bit.

 Διαθέτουν  έως τρεις χρονιστές/απαριθμητές εύρους 16bit.

 Διαθέτουν έως δυο χρονιστές/απαριθμητές εύρους 8bit.

 Έχουν τέσσερις εξωτερικές πήγες αιτήσεων διακοπής.

 Παροχή/απορρόφηση ρεύματος ανά pin (25mA).

 Έως πέντε βαθμίδες capture/compare/PWM.

 Βαθμίδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (SPI και I2C).

 Έως δυο βαθμίδες ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (USART).

 Παράλληλη πόρτα τύπου Slave.

 Βαθμίδα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα εύρους 10bit, υψηλής ταχύτητας.

 Προγραμματιζόμενη βαθμίδα ανίχνευσης χαμηλής τάσης (LVD).

 Βαθμίδα μηδενισμού κατά την εκκίνηση (POR), χρονιστής εκκίνησης (PWRT) και χρονιστής 
εκκίνησης ταλαντωτή (OST).
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 Χρονιστής watchdog timer με ενσωματωμένο ταλαντωτή RC.

 Δυνατότητα προγραμματισμού του μικροελεγκτή εντός κυκλώματος.

Επιπρόσθετα κάποιοι μικροελεγκτές της οικογένειας έχουν εσωτερικές βαθμίδες τύπου: 

 CAN 2.0.

 USB 2.0.

 LCD control.

 TCP/IP.

 ZigBee.

 Direct motor control.

6.2.2 Συνοπτικός πινάκας χαρακτηριστικών οικογενειας Pic18F
Πίνακας 1

Στον πίνακα 1 απεικονίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή που χρησιμοποιούμε 
για την ανάπτυξη του λειτουργικού πραγματικού χρόνου.  Η συχνότητα λειτουργίας ξεκινά από DC 
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που μας δίνει τη δυνατότητα να τον χρονίσουμε σε χαμηλές συχνότητες για λόγους power save ή 
debugging.  Η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας είναι 40MHz που μας παρέχει την πλήρη 
υπολογιστική ισχύ του μικροελεγκτή (10 MIPs). Η μνήμη προγράμματος φτάνει στα 32K, άρα 
αποθηκεύονται σε αυτήν 16384 εντολές εύρους 16bit. Η μνήμη δεδομένων φτάνει σε 
χωρητικότητα  τα 1536 byte, ενώ η εσωτερική μνήμη eeprom τα 256 byte.  Οι πηγές που μπορούν 
να δημιουργήσουν αιτήσεις διακοπής είναι 17 στο σύνολο, και στον αριθμό αυτόν 
περιλαμβάνονται οι εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Οι θύρες επικοινωνίας του μικροελεγκτή με 
το περιβάλλον είναι τρεις (A, B, C) και το σύνολο των I/O pins είναι 23.  Οι βαθμίδες απαρίθμησης 
χρόνου (timers) είναι τέσσερις στον αριθμό (timer0, timer1, timer2, timer3). Oι βαθμίδες cap-
ture/compare/PWM είναι δυο. Στην αρχικοποίηση του μικροελεγκτή επιλέγουμε ποιες δυο 
βαθμίδες από τις τρεις θα χρησιμοποιήσουμε.  Ο μικροελεγκτής έχει ενσωματώσει στις 
εσωτερικές βαθμίδες του πέντε βαθμίδες ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER (A/D) MODULE  με 
εύρος 10bit η κάθε μια. Στις εσωτερικές βαθμίδες του μικροελεγκτή περιλαμβάνεται η  βαθμίδα 
σειριακής επικοινωνίας (USART) που μπορεί να λειτουργήσει και σύγχρονα. Η ταχύτητα της 
σειριακής ασύγχρονης επικοινωνίας έχει τα όρια [0.8 Kbps -500 Kbps] ενώ υποστηρίζει τα 
πρωτόκολλα  RS-485 και RS-232. Οι  λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν τον μικροελεγκτή σε 
μηδενισμό (cold start) είναι οι :

• Power-on Reset (POR)

• MCLR Reset during normal operation

• MCLR Reset during SLEEP

• Watchdog Timer (WDT) Reset (during normal operation)

• Programmable Brown-out Reset (BOR)

• RESET Instruction

• Stack Full Reset

• Stack Underflow Reset

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα Low Voltage Detect που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την τάση 
τροφοδοσίας του μικροελεγκτή (Vdd). Όταν αυτή κατέβει κάτω από μια τιμή που έχει καθοριστεί 
από εμάς δημιουργείται μια αίτηση διακοπής. Από την άλλη η δυνατότητα Brown-out Reset 
παρέχει την δυνατότητα να γίνεται reset στον μικροελεγκτή όταν η τάση τροφοδοσίας (Vdd)  πέσει 
κάτω από μια τιμή που έχει καθοριστεί από εμάς.  Τέλος,  όσον αφορά το κέλυφος του 
μικροελεγκτή έρχεται σε δυο είδη (soic και dip).

35



20

21

SOIC DIP

6.2.3 Αρχιτεκτονική του μικροελεγκτή

6.2.3.1 Δίαυλοι
Στην εικόνα 19 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική του μικροελεγκτή. Ο δίαυλος δεδομένων (data bus) 
του  μικροελεγκτή  PIC18F252  είναι  8bit πράγμα  που  σημαίνει  ότι  οι  αριθμητικές  και  λογικές 
πράξεις  που  επιτελεί  είναι  των  8  bit.  Έχει  βέβαια  την  δυνατότητα  να  κάνει  πράξεις  μεταξύ 
αριθμών  μεγαλυτέρου  εύρους  από  8bit αλλά  απαιτούνται  περισσότερες  εντολές.  Ο  δίαυλος 
διευθυνσιοδότησης της μνήμης  RAM είναι 12  bit άρα έχει 212=4096 θέσεις μνήμης.  Ο δίαυλος 
διευθυνσιοδότησης  της  μνήμης  ROM (μνήμη  προγράμματος)  έχει  εύρος  21  bit άρα  έχει 
221=2.097.152  θέσεις  μνήμης.  Το  ρεπερτόριο  εντολών  του  μικροελεγκτή  αποτελείται  από  75 
εντολές (assembly) και οι περισσότερες έχουν εύρος 16bit. Στον καταχωρητή εντολών (Instruction 
Register), που φαίνεται στην εικόνα 19, αποθηκεύονται οι προς εκτέλεση εντολές. 

20 media.digikey.com/.../150-28-SOIC.jpg
21 media.digikey.com/.../PIC18F252-I%5ESP.JPG
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Εικόνα 19

6.2.3.2 ALU
Η αριθμητική /λογική μονάδα (ALU) πραγματοποιεί πράξεις όπως πρόσθεση, αφαίρεση, shift, και 
λογικές πράξεις όπως AND/OR/XOR.  Η βαθμίδα που υπάρχει στην αριστερή είσοδο της ALU είναι 
κύκλωμα 2-to-1 mux  που επιλεγεί ως είσοδο της ALU είτε το περιεχόμενο του καταχωρητή W, είτε 
δεδομένα  που  εμπεριέχονται  εντός  της  εντολής  που  τη  δεδομένη  χρονική  στιγμή  βρίσκεται 
αποθηκευμένη εντός του καταχωρητή εντολών (Instruction Register).  Η δεξιά είσοδος της  ALU 
τροφοδοτείται με δεδομένα είτε από τον καταχωρητή W, είτε από το περιεχόμενο κάποιας  θέσης 
μνήμης από την μνήμη δεδομένων. Η έξοδος της ALU αποθηκεύεται είτε στον καταχωρητή W, είτε 
σε κάποια θέση μνήμης στην μνήμη δεδομένων. 

6.2.3.3 Βαθμίδα πολλαπλασιαστή
Η  ALU επίσης  διαθέτει  μονάδα  hardware πολλαπλασιαστή  (8  x  8  Multiply)  με  την  οποιά 
επιτυγχάνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού, χρονικά, να έχει διάρκεια ενός κύκλου εντολής. Το 
παραγόμενο  αποτέλεσμα  του  πολλαπλασιασμού  είναι  ένας  αριθμός  εύρους  16bit,  ο  όποιος 
αποθηκεύεται στους καταχωρητές (PRODH:PRODL). Η πράξη του πολλαπλασιασμού καθόλου δεν 
επηρεάζει κάποια σημαία του καταχωρητή ALUSTA. Το ότι η πράξη του πολλαπλασιασμού διαρκεί 
έναν κύκλο εντολής έχει σαν αποτέλεσμα, αφενός να αυξάνεται δραστικά η υπολογιστική ισχύς 
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του επεξεργαστή, αφετέρου να μειώνεται το μέγεθος του κώδικα. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα 
η οικογένεια  PIC18F να μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σε εφαρμογές πού έως τώρα αποκλειστικά 
χρησιμοποιούνταν επεξεργαστές τύπου Digital Signal Processors.

6.2.3.4 Καταχωρητές INDF και FSR 
Ο καταχωρητής FSR χρησιμοποιείται ως δείκτης (pointer ) της θέσης μνήμης στην οποία θέλουμε 
να διαβάσουμε ή να γράψουμε δεδομένα. Εφόσον ο δείκτης είναι και αυτός αποθηκευμένος στη 
μνήμη  RAM μπορούμε να μεταβάλλουμε το περιεχόμενό του κατά το δοκούν, ώστε εύκολα να 
χειριζόμαστε  πινάκες  δεδομένων  καθώς  και  στοίβες  λογισμικού  (software stack).   Η  Έμμεση 
διευθυνσιοδότηση  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση  των  καταχωρητών  INDFn,  και  αυτό  διότι  κάθε 
εντολή  που  χρησιμοποιεί  κάποιον  από  τους  Καταχωρητές  INDFn έχει  ως  αποτέλεσμα  την 
πρόσβαση σε θέση μνήμης που ορίζεται από τον δείκτη  FSR. Ο δείκτης  FSR περιέχει διεύθυνση 
μνήμης εύρους 12 bit, άρα υπάρχει δυνατότητα  προσπέλασης 4096 θέσεων μνήμης  (212=4096), 
όσο είναι  και  η μνήμη δεδομένων (4Kbyte)  του μικροελεγκτή.  Ο καταχωρητής  INDFn δεν έχει 
φυσική  υπόσταση.  Όταν  απευθυνόμαστε  στον  καταχωρητή  INDF0  τότε  προσπελαύνουμε  τον 
καταχωρητή που δείχνει ο δείκτης FSR0, ο οποίος συντίθεται από τους Καταχωρητές  FSR0H και 
FSR0L. Οι Καταχωρητές FSR0, FSR1 και FSR2 είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης των καταχωρητών 
FSR0H:FSR0L FSR1H:FSR1L και FSR2H:FSR2L αντίστοιχα.  Κάθε καταχωρητής  FSR συσχετίζεται με 
τον  αντίστοιχο  INDF καταχωρητή.  Ακολουθεί  ένα  παράδειγμα  στο  οποίο  με  την  χρήση  των 
καταχωρητών  FSR και  INDF μπορούμε  να  σβήσουμε  το  περιεχόμενο  της  μνήμης  RAM που 
εκτείνεται μεταξύ των διευθύνσεων 100h-1ffh.

LFSR FSR0, 0x100 
NEXT  CLRF POSTINC0 

BTFSS FSR0H, 1 
GOTO NEXT 

CONTINUE 

Αρχικά αποδίδουμε στον καταχωρητή FSR0  την αρχική διεύθυνση της μνήμης RAM (LFSR FSR0 
,0x100 ). Στη συνέχεια μηδενίζουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή INDF άρα και το περιεχόμενο 
του καταχωρητή, η διεύθυνση του οποίου βρίσκεται εντός του καταχωρητή  δείκτη  FSR0  (CLRF 
POSTINC0). Με τη συνθήκη (BTFSS FSR0H, 1 ) εξετάζεται εάν όλη η περιοχή μνήμης σβήστηκε. 

6.2.3.5 Καταχωρητής BSR
Ο μικροελεγκτής διαθέτει  μνήμη  RAM χωρητικότητας  4096  byte κατανεμημένων σε  16 τομείς 
χωρητικότητας  256  byte.  Μέσου του  καταχωρητή  BSR (Bank select Register)  επιλέγεται  ποιός 
τομέας θα προσπελαστεί (βλέπε εικόνα 20).
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Εικόνα 20

6.2.3.6  Οργάνωση μνήμης
Ο μικροελεγκτής διαθέτει τρεις περιοχές μνήμης:

 Μνήμη προγράμματος.

 Μνήμη δεδομένων (RAM).

 Μνήμη EEPROM.

Οι  μνήμες δεδομένων και  προγράμματος  χρησιμοποιούν ξεχωριστούς διαύλους  διαμεταγωγής 
δεδομένων πράγμα που κάνει δυνατή την ταυτόχρονη χρήση τους. Μπορούμε στον ίδιο χρόνο να 
μεταφέρουμε δεδομένα από τις μνήμες στην  cpu καθώς και το αντίστροφο. Η μνήμη εντολών 
είναι τεχνολογίας flash, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε, να διαβάσουμε και να 
σβήσουμε δεδομένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μικροελεγκτή. Η ανάγνωση από τη μνήμη 
προγράμματος γίνεται ανά byte, ενώ το γράψιμο ανά οκτώ bytes τη φορά. Το σβήσιμο γίνεται ανά 
εξήντα  τέσσερα  bytes τη  φόρα.  Στη  μνήμη  προγράμματος  εκτός  από  εντολές  μπορούμε  να 
αποθηκεύσουμε και δεδομένα. Η μνήμη δεδομένων είναι πτητική, αλλά επίσης ο μικροελεγκτής 
διαθέτει μια μικρή μνήμη μη πτητική 256  bytes (eeprom)22. Από τον  πίνακα 1 προκύπτει ότι η 
μνήμη προγράμματος του μικροελεγκτή είναι 32Κ και έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει 16384 
εντολές των 16bit. Η μνήμη  RAM έχει μέγεθος 1536  bytes και είναι χωρισμένη σε 16 τομείς με 
χωρητικότητα έκαστη 256 bytes. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

MEMORY PIC18F252

Program (bytes) 32K

Program (instructions) 16384

22  Robert B. Reese, MICROPROCESSORS From Assembly to C Using the PIC18FXX2. Da VINCI ENGINEERING PRESS.
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Data 1536 (six banks of 256 locations each)

Data EEPROM 256

6.2.3.7  Χρήση πινάκων 
Υπάρχει η δυνατότητα στον μικροελεγκτή να αποθηκεύσουμε σε κάθε θέση μνήμης της μνήμης 
προγράμματος  2  byte με  τη  χρήση  πινάκων  ανάγνωσης  και  εγγραφής.  Ο  δείκτης  του  πίνακα 
(TBLPTR)  καθορίζει  τη  διεύθυνση  του  byte,  ενώ  στον  μανδαλωτή  (TABLAT)  αποθηκεύεται  το 
δεδομένο προς εγγραφή στη μνήμη προγράμματος. Η διαμεταγωγή των δεδομένων γίνεται με 
ρυθμό του ενός byte την φορά. 

6.2.3.8 Program Counter
O καταχωρητής P.C (program counter) έχει εύρος 21 bit, άρα μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει μνήμη 
χωρητικότητας 2Mb.  Η διαθέσιμη μνήμη ξεκινάει από τη διεύθυνση 0019h και  φτάνει  έως τη 
διεύθυνση 7fffh. Τυχόν απόπειρα να διαβάσει κανείς διεύθυνση μνήμης πέρα από την τιμή 8000H 
θα έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνει δεδομένα με τιμή 00Η. 

6.2.3.9 Interrupt Requests
Οι  μικροελεγκτές  της  οικογένειας  PIC18FXX2  έχουν  πολλαπλές  πηγές  αιτήσεων  διακοπής  και, 
ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα κάθε πηγή διακοπής να χαρακτηριστεί ως χαμηλής ή υψηλής 
προτεραιότητας. Το interrupt με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα έχει  διεύθυνση 0008h (Interrupt 
to CPU Vector to location 0008h) και το interrupt με τη χαμηλότερη προτεραιότητα έχει διεύθυνση 
0018h (Interrupt to CPU Vector to Location 0018h).  Οι αιτήσεις διακοπής υψηλής προτεραιότητας 
μπορούν να διακόψουν μια αίτηση διακοπής χαμηλής προτεραιότητας που τη δεδομένη στιγμή 
εκτελείται. 

6.2.3.10 Stack
Ο μικροελεγκτής έχει  stack 31 επιπέδων που  χρησιμεύει  για την  αποθήκευση της διεύθυνσης 
επιστροφής όταν εκτελείται κάποια αίτηση διακοπής ή κάποια κλήση υπορουτίνας23 (εντολές call, 
rcall, retfie, return και retlw). Το πρώτο επίπεδο της στοίβας είναι προσβάσιμο στον χρήστη μέσω 
των καταχωρητών  TOSU,  TOSH και  TOSL.  Σε αυτούς μπορούμε και  να γράψουμε και  να τους 
διαβάσουμε, πράγμα που μας επιτρέπει να φτιάξουμε τη δική μας στοίβα. Το εύρος της στοίβας 
είναι 21 bit.

6.2.3.11 I/O PORTS
Ο μικροελεγκτής διαθέτει τρεις πόρτες  (PortA, PortB, PortC), ενώ όλα τα  ποδαράκια λειτουργούν 
ως είσοδοι/έξοδοι. Μερικά από τα ποδαράκια πολυπλέκονται όσον αφορά στη λειτουργικότητα 
τους με διάφορες εσωτερικές περιφερειακές βαθμίδες: για παράδειγμα τα ποδαράκια 17 και 18 
(RC7/RX/DT και RC6/TX/CK ) που λειτουργούν είτε σαν digital I/O, είτε σαν TX/RX για ασύγχρονη 
σειριακή επικοινωνία, είτε σαν DT/CK  για σύγχρονη σειριακή  επικοινωνία.  Κάθε πόρτα έχει τρεις 

23 Advanced PIC Microcontroller Projects in C, Dogan Ibrahim, σελ 50
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Καταχωρητές (TRIS,  PORT,  LAT) μέσω των οποίων : ρυθμίζονται οι παράμετροι λειτουργίας της 
πόρτας,  διαβάζεται  η  στάθμη του σήματος κ.τ.λ.  Η  πόρτα Α  έχει  έξι  ποδαράκια (RA0-RA5),  η 
πόρτα Β έχει οκτώ ποδαράκια  (RB0-RB7) και η πόρτα C έχει και αυτή οκτώ ποδαράκια (RC0-RC7). 

6.2.3.12 Καταχωρητές ειδικής λειτουργίας
Στην εικόνα 7 απεικονιζονται οι βασικοί καταχωρητές ειδικής λειτουργίας (SFR) που χρησιμοποιεί 
ο πυρήνας του μικροελεγκτή, ώστε να εκτελέσει ένα πρόγραμμα. Για αυτούς τους καταχωρητές 
λαμβάνει  μέριμνα  το  λειτουργικό,  ώστε  κατά  την  μετάβαση  από  το  ένα  Task στο  άλλο  να 
αποθηκευτεί το περιεχόμενο των καταχωρητών εντός του κόμβου  TCB (Task Control Block) στα 
αντίστοιχα πεδία. Η πλειοψηφία των καταχωρητών ειδικής λειτουργίας (SFR) είναι κοινοί σε όλους 
τους μικροελεγκτές της οικογένειας PIC18F .

εικόνα 724

Αυτό που αλλάζει από μικροελεγκτή σε μικροελεγκτή της οικογένειας  PIC18F είναι η διεύθυνση 
των καταχωρητών ειδικής λειτουργίας (SFR). Οι παρακάτω εντολές αντιστοιχούν τα ονόματα των 
καταχωρητών με τις δεκαεξαδικές διευθύνσεις τους. Οι δεκαεξαδικές διευθύνσεις ισχύουν για τον 
μικροελεγκτή PIC18F252, ενώ για να χρησιμοποιηθεί το λειτουργικό σε άλλους μικροελεγκτές θα 
πρέπει να γίνουν οι σχετικές αλλαγές στις παρακάτω διευθύνσεις. 

Πίνακας 2

#BYTE BSR  = 0xFE0 #BYTE W  = 0xFE8 #BYTE FSR0L  = 0xFE9 

24   John B. Peatman  ,Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller
Prentice Hall, 2003
ISBN: 0-13-046213-6
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#BYTE FSR0H  = 0xFEA #BYTE FSR2L  = 0xFD9 #BYTE FSR2H  = 0xFDA 

#BYTE TBLPTRL  = 0xFF6 #BYTE TBLPTRH  = 0xFF7 #BYTE TBLPTRU  = 0xFF8 

#BYTE PRODL  = 0xFF3 #BYTE PRODH  = 0xFF4 #BYTE TOSU=0XFFF

#BYTE TOSH=0XFFE #BYTE TOSL=0XFFD #BYTE PCLATH=0XFFA

#BYTE PCLATU=0XFFB #BYTE PCL=0XFF9 #BYTE INTCON=0XFF2

#BYTE PCLAT=0xff9 #BYTE Scratch1=0X000 #BYTE Scratch2=0X001

Κεφάλαιο 7 : Παρουσίαση λειτουργικού 

7.1 RTOS
Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το λειτουργικό πραγματικού χρόνου που έχει αναπτυχτεί για τον 
μικροελεγκτή  Pic18f252  της  εταιρίας  Microchip.  Πρόκειται  για  ένα  μικρό  από  άποψη 
χωρητικότητας λειτουργικό που έχει γραφτεί κατά κύριο λόγο στην γλώσσα προγραμματισμού C 
έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε κάποιον άλλον μικροελεγκτή.  Το κυριότερο 
χαρακτηριστικό  του  λειτουργικού  είναι  ότι  είναι  τύπου  preemptive πράγμα  που  το  καθιστά 
κατάλληλο  σε  εφαρμογές  όπου  ο  παράγοντας  του  χρόνου  είναι  καθοριστικός.  Παρακάτω 
παρουσιάζονται τα αντικείμενα από τα οποία αποτελείται το λειτουργικό. 

7.2 Task Control Block  (Struct TCB)
Οι  κόμβοι  TCB structs αποτελούν  Κυκλικές  Απλά  Συνδεδεμένες  Λίστες  (βλ.  εικόνα  21)  και 
χρησιμοποιούν τον δείκτη “*next” για να συνδέσουν τους κόμβους (TCB structs ) μεταξύ τους25. Ο 
αριθμός των κόμβων ισούται με τον αριθμό των Tasks, και αυτό διότι κάθε Task έχει τον δικό του 

25 http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL231/notes/notes-05.pdf
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κόμβο. Ο κόμβος TCB περιέχει πεδία που αντιστοιχούν σε μεταβλητές και δείκτες. Κάθε task για να 
λειτουργήσει απαιτεί κάποιες μεταβλητές, οπού αποθηκεύονται δεδομένα τα όποια χρησιμοποιεί 
το λειτουργικό ώστε να χειριστεί το Task, καθώς και μεταβλητές που χρειάζεται το ίδιο το task για 
τη λειτουργιά του. Επίσης, εντός του κόμβου αποθηκεύονται μεταβλητές που λειτουργούν έως 
σημαιοφόροι  προκειμένου  το  λειτουργικό  να  λαμβάνει  γνώση  των  γεγονότων  που  το  task 
προσδοκά  να  συμβούν.  Κάθε  φόρα  που  το  Task εκτελείται,  το  λειτουργικό  παίρνει  από  τις 
μεταβλητές του κόμβου TCB αυτά που χρειάζεται, και κάθε φόρα που το task παύει να εκτελείται 
διότι μεταβαίνει σε κατάσταση ετοιμότητας ή παύσης το λειτουργικό αποθηκεύει όλα τα ζωτικά 
δεδομένα στις μεταβλητές εντός του κόμβου TCB. Οι μεταβλητές αυτές, οι δείκτες, καθώς και οι 
σημαιοφόροι παρατίθενται παρακάτω.

Εικόνα 21

7.2.1 Δείκτες

7.2.1.1 *top
Είναι δείκτης που περιέχει τη διεύθυνση έναρξης του Task ιδιοκτήτη του κόμβου. Όταν εκτελείται 
το task για πρώτη φόρα o scheduler (Χρονοδρομολογητής) χρησιμοποιεί τη διεύθυνση που είναι 
αποθηκευμένη στον δείκτη top για να εκτελέσει το task. Επίσης, όταν το λειτουργικό μηδενίζει το 
Task αποδίδει στον καταχωρητή task_program_counter το περιεχόμενο του δείκτη top, ώστε εάν 
ξανά εκτελεστεί το task να αρχίσει η εκτέλεση του από την αρχική διεύθυνση του Task.

7.2.1.2 *next
Πρόκειται περί δείκτη (pointer) που συνδέει τον κόμβο  TCB  με τον επόμενο κόμβο TCB, ενώ ο 
αντίστοιχος δείκτης του τελευταίου κόμβου τον συνδέει με τον πρώτο κόμβο TCB, σχηματίζοντας 
έτσι ένα σύνολο κόμβων σε διάταξη Απλά Συνδεδεμένων Λιστών (βλ. εικόνα 21)

7.2.1.3 *Message 
Είναι  ένας  δείκτης  τύπου  κενού  (void pointer)  και  χρησιμοποιείται  από  το  Task είτε  για  να 
αποστείλλει, είτε για να λαμβάνει δεδομένα μέσω του μηχανισμού mailbox.  Το κάθε Task έχει τη 
δυνατότητα να αποστείλει δεδομένα διαφορετικού τύπου., Για αυτόν τον λόγο ο δείκτης message 
είναι τύπου void ώστε να μπορεί να συσχετιστεί με τα δεδομένα αυτά. Η μονή δέσμευση έγκειται 
στο  ότι  δυο  Tasks που  επικοινωνούν  μέσω  του  μηχανισμού  mailbox και  του  δείκτη  message 
ανταλλάσσουν  δεδομένα  πάντα  του  ίδιου  τύπου.  Δεν  μπορεί  π.χ.  το  task-αποστολέας  να 
αποστείλει δεδομένο τύπου int32 και το Task-αποδέκτης να περιμένει δεδομένο τύπου chr. Άρα ο 
τύπος των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύον Tasks είναι προσυμφωνημένος.  
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7.2.2 Μεταβλητές του Task

7.2.2.1Priority
Εντός  της  μεταβλητής  αυτής  αποθηκεύεται  ακέραιος  αριθμός  που  αντιπροσωπεύει  την 
προτεραιότητα του κάθε Task. Ο αριθμός αυτός παίρνει τιμές από το διάστημα τιμών [1-253] και 
μεγαλύτερη προτεραιότητα έχει ο μικρότερος αριθμός.  Την τιμή 254 παίρνει το  idle Task που 
εκτελείται όταν κανένα άλλο task δεν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.

7.2.2.2 State
Εντός της μεταβλητής αυτής αποθηκεύεται ακέραιος θετικός αριθμός που παίρνει τιμές από το 
διάστημα [1-3].  Κάθε αριθμός  αντιπροσωπεύει  κάποια  κατάσταση στην  όποια μπορεί  να  έχει 
περιέλθει  το  task.  Στον  παρακάτω πίνακα (βλ.  πίνακα 3)  φαίνεται  η  αντιστοιχία  αριθμών και 
καταστάσεων. Ένα μόνο Task μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση Run.

1 Run

2 Ready

3 Paused

Πίνακας 3

7.2.2.3 Delay 
Σε αυτή τη μεταβλητή αποθηκεύουμε ακέραιο θετικό αριθμό εύρους 16bit που παίρνει τιμές από 
το διάστημα [0-6553510 η  FFFF16]. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον χρόνο για τον όποιον το  task 
μεταβαίνει από την κατάσταση εκτέλεσης (mode run) σε κατάσταση παύσης (mode paused). Με 
την πάροδο του ορισμένου χρόνου από τη μεταβλητή  Delay, το  task μεταβαίνει σε κατάσταση 
ετοιμότητας (mode ready), και επαφίεται πλέον στον scheduler και στην προτεραιότητα του task 
εάν θα μεταβεί στην κατάσταση εκτέλεσης ή αν θα παραμείνει στην κατάσταση ready έως ότου η 
προτεραιότητα του  task είναι μεγαλύτερη έναντι των υπολοίπων. Μέσω λοιπόν της μεταβλητής 
Delay πετυχαίνουμε  χρονοκαθυστέρεση.  Κανένας  άλλος  τρόπος  δεν  ενδείκνυται,  καθώς  η 
φιλοσοφία  των  λειτουργικών  πραγματικού  χρόνου  θέλει,  κατά  την  διάρκεια  της 
χρονοκαθυστέρησης ενός Task, να εκτελείται κάποιο άλλο ώστε να μην χάνεται χρόνος.

7.2.3 Σημαιοφόροι

7.2.3.1 sendMailFlag
Είναι μεταβλητή τύπου  Boolean και λειτουργεί ως σημαία ένδειξης ότι το  task θέλει να στείλει 
μήνυμα (δηλ. δεδομένα) σε κάποιο άλλο Task. Η μεταβλητή  sendMailFlag  παίρνει τιμή ‘1’ όταν 
θέλει να στείλει μήνυμα και τιμή ‘0’ όταν δεν υπάρχει μήνυμα προς αποστολή. Ο σημαιοφόρος 
sendMailFlag  χρησιμοποιείται  από το  λειτουργικό  για  να  θεσει  το  task που θέλει  να  στείλει 
μήνυμα σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (run,  pause,  ready) ανάλογα με τις συνθήκες που 
επικρατούν: π.χ. εάν όλα τα  mailboxes είναι κατειλημμένα τότε το  task αποστολέας μπαίνει σε 
κατάσταση παύσης έως ότου κάποιο mailbox ελευθερωθεί. 
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7.2.3.2 receiveMailFlag 
Είναι μεταβλητή τύπου Boolean και λειτούργει ως σημαία ένδειξης ότι το Task περιμένει μήνυμα 
(δηλ.  δεδομένα)  από  κάποιο  άλλο  task.  Η  μεταβλητή  receiveMailFlag  παίρνει  τιμή  ‘1’  όταν 
περιμένει  μήνυμα  και  τιμή  ‘0’  όταν  δεν  περιμένει  μήνυμα.  Ο  σημαιοφόρος  receiveMailFlag 
χρησιμοποιείται  από το λειτουργικό για  να θέσει  το  task που περιμένει  μήνυμα σε  διάφορες 
καταστάσεις λειτουργίας (run,  pause,  ready), ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν: εάν για 
παράδειγμα κανένα task δεν έχει αποστείλει μήνυμα στον task αποδέκτη τότε αυτό μπαίνει από 
το λειτουργικό σε κατάσταση παύσης έως ότου λάβει μήνυμα από κάποιο task.

7.2.4 Μεταβλητές λειτουργικού - Ζωτικοί Καταχωρητές (SFR)

7.2.4.1 temp_STATUS
 Στη μεταβλητή αυτή αποθηκεύεται ο καταχωρητής STATUS. Ο καταχωρητής χρησιμοποιείται για 
τον έλεγχο της εκτέλεσης του προγράμματος.  

7.2.4.2 temp_BSR
 Στη μεταβλητή temp_BSR αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του ειδικού καταχωρητή λειτουργίας 
(SFR)  BSR,  o όποιος χρησιμοποιείται για την προσπέλαση της μεγάλης σε έκταση μνήμης  RAM 
(General Purpose Memory),  η  όποια με τη σειρά της χωρίζεται  σε 16 περιοχές (BANKS).  Όταν 
χρησιμοποιείται η απευθείας διευθυνσιοδότηση μέσου του καταχωρητή BSR από την εικόνα 22, 
επιλέγεται η περιοχή της μνήμης με τη χρήση των  BSR<3:0> bit26 .

 

Εικόνα 22

26  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf, page 49
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7.2.4.3 temp_W
Στη μεταβλητή αυτή αποθηκεύεται το περιεχόμενο του καταχωρητή w που χρησιμοποιείται από 
τον μικροελεγκτή σαν καταχωρητής προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων.  Ο καταχωρητής δεν 
είναι άμεσα προσπελάσιμος27.

7.2.4.4 temp_FSR0L, temp_FSR0H, temp_FSR2L, temp_FSR2H
 Στις μεταβλητές αυτές αποθηκεύεται αντίστοιχα το περιεχόμενο των καταχωρητών FSR0L, FSR0H, 
FSR2L και  FSR2H. Οι  παραπάνω Καταχωρητές χρησιμοποιούνται από τον μικροελεγκτή για την 
έμμεση  προσπέλαση  της  μνήμης  RAM.   Στην  έμμεση  διευθυνσιοδότηση  ο  καταχωρητής  FSR 
χρησιμοποιείται  ως  δείκτης  (pointer)  της  θέσης  μνήμης  (βλ.  εικόνα  23),  πράγμα  που  είναι 
ιδιαίτερα  χρήσιμο  στον  χειρισμό  πινάκων  δεδομένων  (Data Tables),  καθώς  και  σε  στοίβες 
λογισμικού (software stack).

Εικόνα 23

7.2.4.5 temp_PRODL, temp_PRODΗ
Σε  αυτές  τις  μεταβλητές  αποθηκεύονται  οι  Καταχωρητές  PRODL  και  PRODΗ  αντίστοιχα.  Ο 
μικροελεγκτής  διαθέτει  βαθμίδα  8  X  8  HARDWARE  MULTIPLIER  και  χρησιμοποιεί  τους  δυο 
Καταχωρητές  για  να  αποθηκεύσει  σε  αυτούς  το  αποτέλεσμα  της  πράξης.  Το  αποτέλεσμα της 
πράξης είναι ένας ακέραιος αριθμός εύρους 16bit28.

   7.2.4.6     temp_TBLPTRL, temp_TBLPTRH, temp_TBLPTRU
Στους Καταχωρητές αυτούς αποθηκεύεται το περιεχόμενο των καταχωρητών  TBLPTRL,  TBLPTRH 
και  TBLPTRU.  Ο  μικροελεγκτής  έχει  τη  δυνατότητα  να  μεταφέρει  δεδομένα  από  τη  μνήμη 
προγράμματος (program memory) στη μνήμη RAM (Table Read , TBLRD), καθώς και από τη μνήμη 

27 MYKE PREDKO, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ PIC, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑΣ, ΣΕΛ.55
28 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf, page 71
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RAM στη μνήμη προγράμματος (Table Write TBLWT). Όπως προκύπτει και από την εικόνα 24, οι 
τρεις  Καταχωρητές αποτελούν έναν δείκτη που δείχνει  διευθύνσεις  στη μνήμη προγράμματος 
(program memory)29.

Εικόνα 24

7.2.4.7 Temp_TOSU, Temp_TOSH, Temp_TOSL
Στις μεταβλητές αυτές αποθηκεύεται το περιεχόμενο των καταχωρητών TOSU,  TOSH και TOSL. Η 
κορυφή του σωρού (stack) είναι προσβάσιμη στον χρήστη με δυνατότητα ανάγνωσης και γραφής. 
Οι  τρεις  παραπάνω  Καταχωρητές  περιέχουν  το  περιεχόμενο  του  επίπεδου  του  σωρού  (stack 
level ) που ορίζει ο δείκτης σωρού STKPTR (stack pointer), ενώ ο καταχωρητής μπορεί να πάρει 
τιμές από το διάστημα τιμών 0-31 (βλ.  Εικόνα 26). Κάθε φόρα που εκτελείται μια εντολή CALL, 
RCALL ή εκτελείται μια αίτηση διακοπής, στο stack τοποθετείται μέσω της εντολής push (Push top 
of  return  stack)  το  περιεχόμενο του  καταχωρητή  PC.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  τη  διεύθυνση 
επιστροφής,  ενώ  το  περιεχόμενο  του  καταχωρητή  STKPTR  αυξάνει  κατά  1.  Μέσω  τον  τριών 
καταχωρητών (TOSU, TOSH και TOSL) μπορούμε να διαβάσουμε αυτήν τη διεύθυνση και να την 
τοποθετήσουμε σε έναν δικό μας σωρό (software stack).  Για να επιστρέψει το πρόγραμμα στο 
σημείο  που διακόπηκε με  αφορμή την εκτέλεση των εντολών CALL,  RCALL  ή  από την  αίτηση 
διακοπής (interrupt request), πρέπει να εκτελέσει ο μικροελεγκτής την εντολή return ή την εντολή 
retfie.  Κατά  την  επιστροφή από  την  υπορουτίνα  ή  την  αίτηση  διακοπής  ,  ο  καταχωρητής  pc 
φορτώνει τη διεύθυνση επιστροφής που είναι  αποθηκευμένη στον σωρό (stack) και ορίζεται από 
τον δείκτη σωρού (stack pointer) STKPTR.  Η φόρτωση του καταχωρητή  pc πραγματοποιείται με 
την εκτέλεση της εντολής  pop (Pop top of return stack). Κάθε φορά που εκτελείται η εντολή pop 
το  περιεχόμενο  του  καταχωρητή  STKPTR  μειώνεται  κατά  1.  Το  πρόγραμμα  μπορεί  να 
αντικαταστήσει  το  περιεχόμενο  των  καταχωρητών  TOSU,  TOSH  και  TOSL   με  οποιαδήποτε 
επιθυμητή  διεύθυνση επιστροφής.30 

29 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf, page 55
30 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf, page 37

47

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf


Εικόνα 25

7.2.4.8 task_program_counter
 Στην μεταβλητή αυτήν αποθηκεύεται το περιεχόμενο του καταχωρητή  program counter (PC). Ο 
καταχωρητής αυτός ορίζει τη διεύθυνση της επόμενης εντολής, η όποια θα έρθει από τη μνήμη 
προγράμματος για να εκτελεστεί από τον μικροελεγκτή. Το εύρος του καταχωρητή είναι 21  bit, 
αλλά άμεσα προσπελάσιμα είναι μόνο το  byte χαμηλής αξίας (low byte) μέσω του καταχωρητή 
PCL.  Στα  υπόλοιπα  bit μεγαλύτερης  αξίας  μπορούμε  να  έχουμε  έμμεση  πρόσβαση μέσω των 
καταχωρητών  PCH(15:8)  και  PCU(20:16).  Όπως  προκύπτει  και  από  τον  χάρτη  της  μνήμης 
προγράμματος  (βλ.  εικόνα  4)  η  μεγαλύτερη  διεύθυνση  μνήμης  έχει  τιμή  7FFFh,  άρα  θα 
χρησιμοποιήσουμε από τα 21 bit του καταχωρητή P.C τα πρώτα 16 bit (PCH, PCL). 

7.2.5 compiler scratch area

7.2.5 .1 temp_Scratch1 , temp_Scratch2, temp_Scratch3, temp_Scratch4  
Πρόκειται  για  Καταχωρητές  στους  οποίους  αποθηκεύονται  δεδομένα  που  περιέχονται  στους 
Καταχωρητές  Scratch1,  Scratch2,  Scratch3  και  Scratch4.  Όταν το  Task παύει  να  εκτελείται  και 
μεταβαίνει  σε  άλλη  κατάσταση λειτουργίας,  ο  compiler στην  περιοχή  scratch  area,  που  στον 
συγκεκριμένο μικροελεγκτή βρίσκεται στις πρώτες 4 θέσεις μνήμης RAM, αποθηκεύει δεδομένα, 
όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο του ορίσματος επιστροφής της συνάρτησης (return Value).31 

Η δέσμευση της μνήμης RAM γίνεται από τον compiler κατά την διαδικασία Build. Όπως φαίνεται 
και από τον πίνακα 4 οι θέσεις μνήμης που χρησιμοποιεί ξεκινούν από την διεύθυνση 000h έως 
και 004h (5 byte).

31 http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=65262,  Ttelmah
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Πίνακας 4

000h @SCRATCH

000h Scratch1

001h @SCRATCH

001h _RETURN_

001h Scratch2

002h @SCRATCH

002h Scratch3

003h @SCRATCH

003h Scratch4

004h @SCRATCH

Ακολουθεί το struct του TCB που χρησιμοποιούν οι διεργασίες.

Typedef   struct TCB{

Struct TCB       *top;

struct TCB       *next;

void           *message;

unsigned char    *sp;

unsigned char    priority;

unsigned char    state;  

signed int8    responce;

unsigned int16   counter;

signed           int16   Delay;

boolean          waitEventFlag; 

boolean sendMailFlag;

boolean receiveMailFlag; 
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unsigned char    temp_responce;

unsigned char    temp_state;

unsigned char    temp_STATUS;                

unsigned char    temp_BSR;                   

unsigned char    temp_W;                     

unsigned char    temp_FSR0L;                 

unsigned char    temp_FSR0H;                 

unsigned char    temp_FSR2L;                 

unsigned char    temp_FSR2H;                 

unsigned char    temp_TBLPTRL;               

unsigned char    temp_TBLPTRH;              

unsigned char    temp_TBLPTRU;              

unsigned char    temp_PRODL;                 

unsigned char    temp_PRODH;  

unsigned char    temp_Scratch1;              

unsigned char    temp_Scratch2;              

unsigned char    temp_Scratch3;                 

unsigned char    temp_Scratch4;  

unsigned int32   task_program_counter;  

};

7.3 save running  task
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void save_running_task(struct TCB *p)

Όρισμα:  struct TCB *p 

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : none

Το λειτουργικό καλεί τη συνάρτηση όταν επιθυμεί να διακόψει την εκτέλεση του  τρέχοντος task, 
πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αποθηκευτούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως οι 
βασικοί Καταχωρητές ειδικής χρήσης (SFR)  που περιγράφονται στην παράγραφο «Καταχωρητές 
ειδικής λειτουργιάς σελ.9»− Οι μεταβλητές που χρειάζεται για την λειτουργία του το ίδιο το task, 
τους σημαιοφόρους καθώς και τα δεδομένα από την περιοχή scratch area. Με την εκτέλεση της 
γραμμής:

p->task_program_counter=make16(TOSH,TOSL)

μεταφέρουμε στον καταχωρητή task_program_counter, που έχει εύρος 16 bit, την διεύθυνση που 
αποθηκεύτηκε στους Καταχωρητές  TOSH,TOSL κατά τη διακοπή του εκτελουμένου  task από τον 
μικροελεγκτή, έτσι ώστε όταν το task ξαναέρθει στην κατάσταση εκτέλεσης να συνεχίσει αυτή από 
το  σημείο  που  διακόπηκε.  Η  εντολή  make16(TOSH,TOSL)  μετατρέπει  το  περιεχόμενο  των 
καταχωρητών TOSH και TOSL, που έχουν εύρος 8 bit έκαστος, σε μια λέξη εύρους 16 bit ώστε να 
αποθηκευτεί  στον καταχωρητή  task_program_counter.  Από εκεί  και  πέρα όλες οι  εντολές που 
ακολοθθούν αποθηκεύουν στα πεδία του κόμβου TCB τα απαραίτητα δεδομένα.

void save_running_task(struct TCB *p)

   {

        p->task_program_counter=make16(TOSH,TOSL);

        p->temp_state=p->state;

        p->temp_STATUS=STATUS;

      p->temp_responce=p->responce;

        p->temp_BSR=BSR;

        p->temp_W=W;

        p->temp_FSR0L=FSR0L;

        p->temp_FSR0H=FSR0H;

        p->temp_FSR2L=FSR2L;

        p->temp_FSR2H=FSR2H;
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        p->temp_TBLPTRL=TBLPTRL;

        p->temp_TBLPTRH=TBLPTRH;

        p->temp_TBLPTRU=TBLPTRU;

        p->temp_PRODL=PRODL;

        p->temp_PRODH=PRODH;

        p->temp_Scratch1=Scratch1;

        p->temp_Scratch2=Scratch2;

        p->temp_Scratch3=Scratch3;

        p->temp_Scratch4=Scratch4;    

   }  

7.4 Restore task
void restore_task(struct TCB *p)

Όρισμα:  struct TCB *p 

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : none

Eντός  του  κόμβου  struct TCB βρίσκονται  αποθηκευμένα  όλα  τα  απαραίτητα  δεδομένα  που 
απαιτούνται ώστε ο  scheduler να επαναφέρει το  task σε κατάσταση εκτέλεσης. Τα απαραίτητα 
δεδομένα είναι  κάποιοι  Καταχωρητές ειδικής λειτουργίας (SFR),  δεδομένα του ίδιου του  task, 
σημαιοφόροι,  καθώς  και  η  περιοχή  scratch area.  Κάθε  φορά  που  ο  Scheduler  θέλει   να 
επαναφέρει ένα  Task στην κατάσταση εκτέλεσης (mode Run) πρέπει να καλέσει τη συνάρτηση, 
ώστε να αποκατασταθούν πριν την εκτέλεση του task όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Οι γραμμές 
εντολών:

TOSH=make8 (p->task_program_counter, 1);

TOSL=make8 (p->task_program_counter, 0);

αποδίδουν στους Καταχωρητές  TOSH και  TOSL την διεύθυνση από την οποία θα συνεχίσει να 
εκτελείται  το  Task.  Με  την   εντολή  make8  (p->task_program_counter,1)  παίρνουμε  από  τον 
καταχωρητή  task_program_counter,  που έχει  εύρος  16  bit,  το  byte μεγαλύτερης  αξίας  και  το 
αντιγράφουμε  στον  καταχωρητή  TOSH και  με  την  εντολή  make8  (p->task_program_counter,0) 
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παίρνουμε από τον καταχωρητή task_program_counter, που έχει εύρος 16 bit, το byte μικρότερης 
αξίας και το αντιγράφουμε στον καταχωρητή  TOSL.  Όλες οι υπόλοιπες εντολές της συνάρτησης 
μεταφέρουν  τα  πεδία  από  τον  κόμβο  TCB στους  καταχωρητές  ειδικής  λειτουργίας  του 
μικροελεγκτή (SFR), καθώς και τα δεδομένα της περιοχής Scratch area. 

 void restore_task(struct TCB *p)

   {

        TOSH=make8(p->task_program_counter,1);

        TOSL=make8(p->task_program_counter,0);

        p->state=run;

        STATUS=p->temp_STATUS;

        BSR=p->temp_BSR;

        W=p->temp_W;

        FSR0L=p->temp_FSR0L;

        FSR0H=p->temp_FSR0H;

        FSR2L=p->temp_FSR2L;

        FSR2H=p->temp_FSR2H;

        TBLPTRL=p->temp_TBLPTRL;

        TBLPTRH=p->temp_TBLPTRH;

        TBLPTRU=p->temp_TBLPTRU;

        PRODL=p->temp_PRODL;

        PRODH=p->temp_PRODH;

        Scratch1=p->temp_Scratch1;

        Scratch2=p->temp_Scratch2;

        Scratch3=p->temp_Scratch3;

        Scratch4=p->temp_Scratch4;  

   }   
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7.5 Reset Task
void resetTask(struct TCB *p)

Όρισμα:  struct TCB *p 

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : none

Η συνάρτηση καλείται όταν θέλουμε το  TASK  που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή να έρθει σε 
κατάσταση  reset,   πράγμα που σημαίνει ότι τίθεται σε κατάσταση παύσης (mode pause). Στον 
καταχωρητή  p->Delay αποδίδεται η τιμή -1 (Error), στον καταχωρητή  p->task_program_counter 
αποδίδεται  η  τιμή  p->top,  πράγμα που εξασφαλίζει  ότι  όταν το  TASK ενεργοποιηθεί  ξανά θα 
εκτελεστεί  από  την  αρχική  διεύθυνση  του  TASK.  Ο  μόνος   τρόπος  να  επανέλθει  το  TASK σε 
κατάσταση  ετοιμότητος  είναι μέσω της συνάρτησης, void activateTask (struct TCB *p).

  

void resetTask(struct TCB *p)

{

  disable_interrupts(GLOBAL);

 p->state=paused;

 p->Delay=error;

 p->task_program_counter=p->top; 

 enable_interrupts(GLOBAL);       

}

Στον καταχωρητή p->Delay αποδίδουμε την τιμή error, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το TASK 
δεν θα ενεργοποιηθεί από το λειτουργικό κατά την εκτέλεση της ρουτίνας #int_TIMER0, όπου όλα 
τα   TASK που  έχουν  στον  καταχωρητή  p->Delay τιμή  διάφορη  του  error και  βρίσκονται  σε 
κατάσταση  παύσης  δύναται  να  έρθουν  σε  κατάσταση  ετοιμότητας.  Επειδή  η  εκτέλεση  της 
συνάρτησης  είναι  κρίσιμη  και  δεν  πρέπει  να  διακοπεί  για  κανένα  λόγο,  στην  αρχή  της 
απενεργοποιούνται  όλα  τα  interrupts «disable_interrupts(GLOBAL)»  και  στο  τέλος 
ενεργοποιούνται ξανά «enable_interrupts(GLOBAL)».  

 7.6 initializeAllTasks 
void initializeAllTasks(struct TCB *p)
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Όρισμα:  struct TCB *p 

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : signed int8 j 

Η συνάρτηση έχει σκοπό κατά την εκκίνηση του λειτουργικού να αποδώσει στο περιεχόμενο των 
μεταβλητών εντός των TASK τις πρέπουσες τιμές. Αρχικά στην τοπική μεταβλητή j αποδίδεται το 
πλήθος  των  TASK που  υπάρχουν  στο  πρόγραμμα  (signed int8  j=number_of_tasks-1)  και  στη 
συνέχεια o δείκτης p (pointer  to struct TCB) συνδέεται με το πρώτο Task (p=&Task_1 ). Εντός του 
βρόχου αποδίδονται σε συγκεκριμένες μεταβλητές του struct TCB οι αρχικές τους τιμές. Στο τέλος 
του  βρόχου  ο  δείκτης  συσχετίζεται  με  το  επόμενο  TASK  (p=p->next)  και  η  διαδικασία 
επαναλαμβάνεται  για όσο ισχύει η συνθήκη (j>=0). Οι τιμές που αποδίδονται είναι:

1. «p->Delay=error», δηλώνει ότι το task δεν είναι σε κατάσταση χρονοκαθυστέρησης.

2. «p->message=null», ο δείκτης μηνύματος έχει τιμή μηδέν, άρα δεν υπάρχει μήνυμα προς 
αποστολή.

3. «p->sendMailFlag=null»,  ο  σημαιοφόρος  ενδείκτης  βούλησης  αποστολής  μηνύματος 
μηδενίζεται.

4. «p->receiveMailFlag=null»,  ο  σημαιοφόρος  ενδείκτης,  ότι  το  task περιμένει   μήνυμα, 
μηδενίζεται.

5. «p->responce=error», δηλώνει ότι το  task δεν περιμένει απόκριση από το λειτουργικό σε 
κάποια αίτηση που έκανε προς αυτό.

void initializeAllTasks(struct TCB *p)

{

signed int8 j=number_of_tasks-1;

p=&Task_1; //load first task

while(j>=0)

{

p->Delay=error;

p->message=null;

p->sendMailFlag=null;
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p->receiveMailFlag=null;

p->responce=error;

--j;

p=p->next;

}

}

7.7 OsDelay

Συνάρτηση: void OsDelay(int16 k,struct TCB *runningTask)

Όρισμα:  struct TCB * runningTask , int16 k

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : none

Η  συνάρτηση  καλείται  από  το  task που  βρίσκεται  σε  κατάσταση  εκτέλεσης  (mode run)  όταν 
απαιτείται   χρόνο  -  καθυστέρηση.  Η  χρονοκαθυστέρηση  μπορεί  να  ισούται  ή  να  είναι 
πολλαπλάσια του χρόνου TMR0 Interrupt. Το όρισμα k είναι ένας ακέραιος αριθμός που μπορεί να 
πάρει  τιμές  από  το  διάστημα  [0-65535]  και  αντιπροσωπεύει  τον  χρόνο  καθυστέρησης  και 
αποθηκεύεται εντός του  struct TCB στην μεταβλητή με όνομα  Delay (runningTask->Delay=k). Το 
δεύτερο όρισμα είναι ο δείκτης runningTask που είναι ήδη συσχετισμένο με τον κόμβο struct TCB 
του  task,  που εκτελείται  τη  δεδομένη στιγμή.  Η μεταβλητή  Delay έχει  πάρει  την  τιμή από το 
όρισμα k και στη συνέχεια το task τίθεται σε κατάσταση παύσης (runningTask->state=paused) για 
χρόνο  ανάλογο  του  περιεχομένου  της  μεταβλητής  Delay.  Αφού  εκτελεστεί  η  συνάρτηση  και 
επιστρέψει στο  task που την κάλεσε, καλείται ο  Scheduler ώστε να βρεθεί το επόμενο task που 
αφενός βρίσκεται, σε κατάσταση ετοιμότητας (mode ready) και αφετέρου εχει την μεγαλύτερη 
προτεραιότητα   έτσι  ώστε  να  εκτελεστεί.  Το  task που  έχει  μπει  σε  κατάσταση παύσης  λόγω 
χρονοκαθυστέρησης, μετά τον χρόνο καθυστέρησης, θα έρθει ξανά σε κατάσταση ετοιμότητας. 
Αυτή τη λειτουργία την επιτελεί η συνάρτηση scheduler_int. 

void OsDelay(int16 k,struct TCB *runningTask)

{
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      runningTask->Delay=k;

      runningTask->state=paused;

}

7.8 scheduler_int
συνάρτηση: void scheduler_int(void)

Ορίσματα:  κενό (void).

Επιστρέφει : κενό (void).

Τοπικές μεταβλητές : int16 i,temp,tempState,tempNext,tempPriority,tempTop;

Το λειτουργικό χρησιμοποιεί τη συνάρτηση scheduler_int για να ορίσει ποιό θα είναι το Task το 
όποιο θα εκτελεστεί την τρέχουσα στιγμή από την  cpu του μικροελεγκτή. Αρχικά, όλα τα  tasks 
βρίσκονται σε κατάσταση ready (βλέπε εικόνα 27). Η επιλογή του Task που θα εκτελεστεί γίνεται 
με τη χρήση δυο κριτήριων: το πρώτο είναι η προτεραιότητα του task και το δεύτερο η κατάσταση 
στην όποια βρίσκεται (πχ. Run, ready, paused). Για να επιλεγεί ένα task προς εκτέλεση θα πρέπει 
να βρίσκεται σε κατάσταση  run ή  ready και  να έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι  των 
υπολοίπων tasks που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση (run η ready). Η προτεραιότητα ενός task 
ορίζεται από έναν ακέραιο θετικό αριθμό, ο όποιος είναι μοναδικός για κάθε task και λαμβάνεται 
από το διάστημα τιμών [1-254], όπου ο αριθμός 1 αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα 
και ο αριθμός 254 τη μικρότερη προτεραιότητα. 

32

Εικόνα 26

32 http  ://  aiolos  .  cti  .  gr  /  gr  /  faculty  /  rtos  /  rtos  02  s  .  pdf  , Μ.Στεφανιδάκης σελ, 2
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Κατά την εκτέλεση της συνάρτησης, αρχικά το task που εκτελούνταν τη δεδομένη χρονική στιγμή 
και διακόπηκε η εκτέλεση του από το λειτουργικό, τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας (running 
Task->state=ready).  Στη  συνεχεία  καλείται  η  συνάρτηση  save_running_task(runningTask)  με 
όρισμα  το  τρέχον  task,  έτσι  ώστε  να  σωθούν  στο  κόμβο  TCB του  task όλα τα  ζωτικά  για  τη 
λειτουργία του δεδομένα.  Στη συνέχεια, στον δείκτη p, αποδίδεται η διεύθυνση του πρώτου task 
(p=&Task_1), και αμέσως μετά στην μεταβλητή  temp αποθηκεύεται ο αριθμός 255 (temp=255). 
Ακολουθεί  βρόχος  «for(i=0;i<number_of_tasks;++i)»  μέσα  στο  σώμα  του  όποιου  αρχικά  στις 
τοπικές μεταβλητές  tempState,  tempNext,  tempPriority,  tempTop αποθηκεύονται τα αντίστοιχα 
πεδία (top, state, next,  priority) του κόμβου TCB του Task_1. Ακολουθεί η συνθήκη      «if(temp-
State==ready || tempState==run)» η όποια εξετάζει εάν το task που έχει συσχετιστεί με τον δείκτη 
p βρίσκεται σε κατάσταση εκτέλεσης ή ετοιμότητας. Εάν δεν ισχύει η συνθήκη τότε συσχετίζουμε 
τον δείκτη p με το επόμενο task (p=p->next). Εάν όλα βρίσκονται σε κατάσταση παύσης τότε θα 
εκτελεστεί  το  task_255,  που πάντα βρίσκεται  στην κατάσταση  ready και  έχει  την  χαμηλότερη 
προτεραιότητα (254).  Εάν η παραπάνω συνθήκη ισχύει, τότε  κάποιο task βρίσκεται σε κατάσταση 
εκτέλεσης ή ετοιμότητας οπότε εξετάζεται με τη χρήση της συνθήκης «  if(tempPriority<temp) » 
εάν η προτεραιότητα του είναι μικρότερη του αποθηκευμένου αριθμού στη μεταβλητή temp. Εάν 
ισχύει η παραπάνω συνθήκη τότε στη μεταβλητή  temp θα αποθηκευτεί (temp=tempPriority) η 
προτεραιότητα  του  task που  δοκιμάστηκε  στην  παραπάνω  συνθήκη,  ενώ  εάν  η  παραπάνω 
συνθήκη δεν  ισχύει  τότε  συσχετίζουμε τον  δείκτη  p με  το  επόμενο  task,  οπότε  η  διαδικασία 
επαναλαμβάνεται  έως  ότου  δοκιμαστούν  στη  συνθήκη   «if(tempState==ready ||  temp-
State==run)» και « if(tempPriority<temp) » όλα τα Tasks. Αφού βρεθεί το Task που ικανοποιεί τις 
δυο προϋποθέσεις επιλογής του από τον Scheduler, δηλ. βρίσκεται σε κατάσταση ready ή run και 
έχει έναντι των υπόλοιπων  Tasks την μεγαλύτερη προτεραιότητα, θα εκτελεστούν τα παρακάτω 
βήματα:

1. Το περιεχόμενο του  δείκτη p αποθηκεύεται στον δείκτη runningTask (runningTask=p), άρα 
ο δείκτης runningTask έχει συσχετιστεί με τον κόμβο TCB του task που έχει υποδειχθεί από 
τον Scheduler να εκτελεστεί.

2. Καλείται  η  συνάρτηση  restore_task με  όρισμα  τον  δείκτη  runningTask ώστε  να 
μεταφερθούν όλα τα ζωτικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση του  Task (re-
store_task(p)).

3. Η  κατάσταση  λειτουργίας  του  Task που  έχει  επιλεγεί  από  τον  scheduler τίθεται  σε 
κατάσταση εκτέλεσης (runningTask->state=run).
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void scheduler_int(void)

{

   int16 i,temp,tempState,tempNext,tempPriority,tempTop;

      

   save_running_task(runningTask);

        

   p=&Task_1; 

   temp=255;

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

   {

      tempTop=p->top;

      tempState=p->state;

      tempNext=p->next;

      tempPriority=p->priority;

      if(tempState==ready || tempState==run)

      {

         if(tempPriority<temp)

         {

 temp=tempPriority;

            }

         }

        p=p->next;

   }

            runningTask=p;

            restore_task(p);

            runningTask->state=run;
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}

7.9 TIMER0_isr()
Ο χρονισμός του λειτουργικού και του συστήματος, κατ’ επέκταση, γίνεται μέσω του απαριθμητή 
timer0 που έχει εύρος 16bit και επιτελεί την λειτουργία του κυκλικού απαριθμητή (0h->FFFFh->0h) 

ΗΕΧ  μετρώντας από το 0 έως το 65535. Όποτε φτάσει στη μεγαλύτερη τιμή του και ξαναπάρει την 
τιμή 0 δημιουργεί μια αίτηση διακοπής (interrupt request) στον μικροελεγκτή (Interrupt to CPU 
Vector to location 0008h).  Η παραγόμενη αίτηση διακοπής έχει  τη μεγαλύτερη προτεραιότητα 
έναντι  των  άλλων  αιτήσεων  διακοπής.  Η  συνάρτηση  TIMER0_isr()  είναι  συνυφασμένη  με  την 
αίτηση διακοπής που προκαλείται από την υπερχείλιση του απαριθμητή  timer0. Η υπερχείλιση 
γίνεται κάθε 65.535ms≈65.5ms. Αυτό προκύπτει από τους παρακάτω τύπους:

Fosc/4 (1) οπου  Fosc =16MHz συχνότητα κρυστάλλου.

16MHz/4 = 4MHz

1/( (Fosc/4 )/ prescale value/Timer0:16bit) (2)

1(4/4/65535)=0.065535Sec  = 65.535 mSec.

 Όταν συμβαίνει, η συνάρτηση εκτελείται με σκοπό να εξετάσει ποια από τα Tasks που βρίσκονται 
σε κατάσταση παύσης (mode paused)  λόγω του ότι  είτε επιτελούν χρονοκαθυστέρηση (με τη 
χρήση της  συνάρτησης  OS_delay),  είτε  θέλουν να  στείλουν μήνυμα αλλά δεν  υπάρχει  άδεια 
ταχυδρομική  θυρίδα,  είτε  περιμένουν  κάποιο  γεγονός  (Os Event),  θα  παραμείνουν  στην 
κατάσταση παύσης και ποια tasks θα μεταβούν στη κατάσταση ετοιμότητας (mode ready)  λόγω 
του ότι η γενεσιουργός αίτια που τα οδήγησε στην παύση δεν υφίσταται πλέον.  

Αρχικά  ελέγχονται  οι  ταχυδρομικές  θυρίδες  ώστε  να  διαπιστωθεί  εάν  υπάρχει  κάποια  μη 
δεσμευμένη. εάν όλες είναι δεσμευμένες τότε η μεταβλητή «isThereFreeMailBox», που λειτουργεί 
ως ενδείκτης ελεύθερης θυρίδας, παίρνει την τιμή ‘0’ ενώ εάν υπάρχει κάποια θυρίδα ελεύθερη 
παίρνει την τιμή ‘1’. Η διαδικασία έλεγχου των θυρίδων έχει ως εξής: αρχικά τον δείκτη ptrmailbox 
τον  συνδέουμε  με  την  πρώτη ταχυδρομική θυρίδα (ptrmailbox=&mailboxTask1)  και  εντός  του 
βρόχου  «while(j>=0)»  εξετάζονται  μια  προς  μια  οι  ταχυδρομικές  θυρίδες  με  τη  χρήση  της 
συνθήκης «if(ptrmailbox->isEmpty==1)» για το εάν είναι δεσμευμένες ή όχι. Εάν βρεθεί θυρίδα 
ελεύθερη, στη μεταβλητή isThereFree ενδείκτη ελεύθερης θυρίδας αποδίδεται η τιμή ‘1’ (isThere-
FreeMailBox=1)  και  με  την  εκτέλεση  της  εντολής  (break)  η  διαδικασία  διακόπτεται.  Εάν  δεν 
βρεθεί,  τότε  στον  δείκτη  ptrmailbox αποδίδεται  η  διεύθυνση  της  επόμενης  θυρίδας  και  η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Υπάρχει  πιθανότητα ένα  task να  περιμένει  μήνυμα,  αλλά το  task αποστολέας  να μην το  έχει 
στείλει ακόμα. Στην περίπτωση αυτή, το  task που περιμένει το μήνυμα μπαίνει σε κατάσταση 
παύσης έως τη χρονική στιγμή που το μήνυμα θα αποσταλεί. Την παραπάνω περίπτωση εξετάζει ο 
κώδικας που ακολουθεί, εξετάζει δηλαδή ένα προς ένα τα tasks και τις ταχυδρομικές θυρίδες. Εάν 
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κάποιο  task μπήκε  σε  κατάσταση  παύσης  λόγω  αναμονής  μηνύματος  και  το  μήνυμα  έχει 
αποσταλεί, τότε το παυμένο  task θα μεταβεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε ο  Scheduler που 
ακολουθεί  −εάν  το  task έχει  έναντι  των  υπολοίπων  tasks μεγαλύτερη  προτεραιότητα−  να 
εκτελεστεί.  Στη  μεταβλητή  j αποδίδεται  ο  αριθμός  των  ταχυδρομικών  θυρίδων  ( 
j=number_of_mailboxes-1),  στον δείκτη  p η διεύθυνση του πρώτου  task (p=&Task_1)  και  στον 
δείκτη  ptrmailbox  η  διεύθυνση της  πρώτης  θυρίδας  (ptrmailbox=&mailboxTask1).  Ακολουθούν 
δυο βρόχοι, ένας εξωτερικός while(j>=0)» και ενας εσωτερικός  while(i>=0)». Η λειτουργία των 
βρόχων  είναι  η  εξής:  στις  τοπικές  μεταβλητές  tempState,  tempTop  και  tempReceiveMailFlag 
μεταφέρονται η κατάσταση λειτουργίας του task (p->state), η διεύθυνση του task (p->top) και ο 
ενδείκτης  αναμονής  μηνύματος  του  task (p->receiveMailFlag),  ενώ   στην  τοπική  μεταβλητή 
tempReceiver  μεταφέρεται  από την  ταχυδρομική θυρίδα η  διεύθυνση του  task αποδέκτη του 
μηνύματος.

tempState=p->state

tempTop=p->top

tempReceiveMailFlag=p->receiveMailFlag

tempReceiver=ptrmailbox->receiver

     Στην συνέχεια εκτελείται η συνθήκη « if(tempReceiver==tempTop && tempState==paused && 
tempReceiveMailFlag==1 )» η οποία εξετάζει εάν το τρέχον  task βρίσκεται σε κατάσταση παύσης 
(tempState==paused) και περιμένει μήνυμα (tempReceiveMailFlag==1) και επίσης για το εάν στο 
task έχει αποσταλεί κάποιο μήνυμα (tempReceiver==tempTop). Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε 
το  Task μεταβαίνει  από την κατάσταση παύσης στην κατάσταση ετοιμότητας (p->state=ready), 
αλλιώς  ο  δείκτης  p συσχετίζεται  με  το  επόμενο  Task  (p=p->next)   και  η  διαδικασία 
επαναλαμβάνεται.  Αφού κριθούν στην παραπάνω συνθήκη όλα τα tasks συσχετίζεται στον δείκτη 
ptrmailbox η επομένη θυρίδα (ptrmailbox=ptrmailbox->next) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
από την αρχή.  Ο αριθμός των επαναλήψεων ισούται με το γινόμενο των tasks επί τον αριθμό των 
θυρίδων. 

Υπάρχει  η  περίπτωση  κάποιο  task να  θέλει  να  στείλει  μήνυμα,  μα  όλες  οι  θυρίδες  να  είναι 
κατειλημμένες.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  εν  δυνάμει  task αποστολέας  τίθεται  σε  κατάσταση 
παύσης έως ότου κάποια θυρίδα αποδεσμευτεί. Αυτή τη λειτουργία την επιτελεί ο κώδικας που 
ακολουθεί.  Αρχικά ο δείκτης  p συσχετίζεται  με το πρώτο  task,  ακολουθεί  βρόχος με συνθήκη 
(i>=0)  όπου  η  μεταβλητή  i περιέχει  τον  αριθμό  των  tasks.  Εντός  του  βρόχου  στις  τοπικές 
μεταβλητές  tempState  και  tempsendMailFlag  αποδίδεται  η  κατάσταση του  task (tempState=p-
>state)  καθώς  και  ο  ενδείκτης  πρόθεσης  αποστολής  μηνύματος  (tempsendMailFlag=p-
>sendMailFlag).  Ακολουθεί η συνθήκη  if(p->message==null &&  tempsendMailFlag==1 &&  temp-
State==paused && isThereFreeMailBox==1)» η οποία εξετάζει το εάν η εσωτερική θυρίδα του task 
είναι κενή, άρα διαθέσιμη (p->message==null), εάν το  task θέλει να στείλει μήνυμα (tempsend-
MailFlag==1), και εάν το task βρίσκεται σε κατάσταση παύσης (tempState==paused). Εάν υπάρχει 
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ελεύθερη  θυρίδα  (isThereFreeMailBox==1)   η  συνθήκη  ισχύει,οποτε  το  task μεταβαίνει  σε 
κατάσταση ετοιμότητας (p->state=ready). Αφού ο δείκτης p συσχετιστεί με το επόμενο task (p=p-
>next) η παραπάνω συνθήκη εκτελείται ξανά με σκοπό να μεταφέρει στην κατάσταση ετοιμότητας 
όσα tasks ικανοποιούν την συνθήκη.

Όταν κάποιο task βρίσκεται σε κατάσταση χρονοκαθυστέρησης για τον χρόνο αυτό μεταβαίνει σε 
κατάσταση παύσης, ενώ με τη λήξη της χρονοκαθυστέρησης το  Task επανέρχεται σε κατάσταση 
ετοιμότητας. Ο μηχανισμός της χρονοκαθυστέρησης λειτουργεί ως εξής: στο πεδίο του κόμβου 
TCB που  είναι  μια  μεταβλητή  τύπου  int16  και  με  όνομα  Delay,  αποθηκεύεται  αριθμός  που 
αντιπροσωπεύει την χρονοκαθυστέρηση. Κάθε φορά που η συνάρτηση TIMER0_isr() εκτελείται, το 
περιεχόμενο της μεταβλητής Delay μειώνεται κατά ένα. Ο κώδικας που εκτελεί την παραπάνω 
εργασία  ξεκινά  με  τον  συσχετισμό  του  δείκτη  p με  το  πρώτο  Task (p=&Task_1),  ενώ  στην 
μεταβλητή i αποδίδεται ο αριθμός των tasks που υπάρχουν στο σύστημα (i=number_of_tasks-1). 
Εντός του βρόχου «while(i>=0)» εξετάζεται εάν το  task ικανοποιεί τη συνθήκη «if(p->Delay>0)». 
Εάν ναι, τότε βρίσκεται σε χρονοκαθυστέρηση άρα η μεταβλητή θα μειωθεί κατά 1 (--(p->Delay)). 
Στον  δείκτη  p αποδίδεται  η  διεύθυνση  του  επόμενου  Task (p=p->next)  και  η  διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. 

Ακολουθεί  κώδικας  ο  όποιος  εξετάζει  ένα  προς  ένα  τα  tasks για  το  εάν  βρίσκονται  σε 
χρονοκαθυστέρηση  και  για  το  εάν  αυτή  έχει  τελειώσει.  Εάν  ισχύουν  τα  παραπάνω,  το  task 
μεταβαίνει  από  κατάσταση  παύσης  σε  κατάσταση  ετοιμότητας.  Στον  δείκτη  p αποδίδεται  η 
διεύθυνση του πρώτου task (p=&Task_1) και στη μεταβλητή i o αριθμός των tasks του συστήματος 
(i=number_of_tasks-1).  Στις  τοπικές  μεταβλητές  tempDelay  και  tempState αποθηκεύεται  το 
περιεχόμενο της μεταβλητής Delay του Task (tempDelay=p->Delay) και η κατάσταση λειτουργίας 
του (tempState=p->state).  Με τη χρήση της συνθήκης «if(tempDelay<1 &&  tempState==paused 
&&  tempDelay!=error)» εξετάζεται εάν το  task είναι σε χρονοκαθυστέρηση (tempDelay!=error), 
εάν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας παύσης (tempState==paused) και εάν έχει λήξει ο χρόνος 
καθυστέρησης (tempDelay<1). Εάν η παραπάνω συνθήκη είναι αληθής τότε το task μεταβαίνει σε 
κατάσταση  ετοιμότητας  (p->state=ready)  και  η  μεταβλητή  Delay παίρνει  την  τιμή  error (p-
>Delay=error) ως ένδειξη ότι το task δεν βρίσκεται σε κατάσταση χρονοκαθυστέρησης. Στον δείκτη 
p αποδίδεται η διεύθυνση του επόμενου task (p=p->next) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

#int_TIMER0

TIMER0_isr()

{

signed int8 i=number_of_tasks-1,temp;
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signed int8 j=number_of_mailboxes-1;

int16 tempTop,tempReceiver;

int8 tempState,tempReceiveMailFlag;

boolean isThereFreeMailBox=0;

++Os_ticks;

ptrmailbox=&mailboxTask1; //load first mailbox

while(j>=0)

{

if(ptrmailbox->isEmpty==1)

{

isThereFreeMailBox=1;  

break;

}

ptrmailbox=ptrmailbox->next;

--j;

}

j=number_of_mailboxes-1;

p=&Task_1;

ptrmailbox=&mailboxTask1; //load first mailbox

while(j>=0)

{

   while(i>=0)

   {

 tempState=p->state;

 tempTop=p->top;
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 tempReceiveMailFlag=p->receiveMailFlag;

 tempReceiver=ptrmailbox->receiver; 

 

     if(tempReceiver==tempTop && tempState==paused && tempReceiveMailFlag==1)

     {

     p->state=ready;

     }

     p=p->next;

     --i;

   }

   i=number_of_tasks-1;

   p=&Task_1;

   ptrmailbox=ptrmailbox->next;

   --j;

}

if(mailEventCounter!=0)// if there are tasks wiating for a mail event then lookup

{

p=&Task_1;

i=number_of_tasks-1;

while(i>=0)

{

tempState=p->state;

tempsendMailFlag=p->sendMailFlag;

if(p->message==null && tempsendMailFlag==1 && tempState==paused  && 
isThereFreeMailBox==1)

{
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p->state=ready;

}

p=p->next;

--i;

}

}

p=&Task_1;

i=number_of_tasks-1;

while(i>=0)

{

if(p->Delay>0)

{

--(p->Delay);

}

--i;

p=p->next;

}

p=&Task_1;

i=number_of_tasks-1;

while(i>=0)

{

tempDelay=p->Delay;

tempState=p->state;
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if(tempDelay<1 && tempState==paused && tempDelay!=error)

{

p->state=ready;

p->Delay=error;

}

--i;

p=p->next;

}

if(Task_1.Delay<1&&Task_1.state==paused&&Task_1.Delay!=error)

   {

   Task_1.state=ready;

   Task_1.Delay=error;

   }

if(Task_2.Delay<1&&Task_2.state==paused&&Task_2.Delay!=error)

   {

   Task_2.state=ready;

   Task_2.Delay=error;

   }

if(Task_3.Delay<1&&Task_3.state==paused&&Task_3.Delay!=error)

   {

   Task_3.state=ready;

   Task_3.Delay=error;

   }

if(Task_4.Delay<1&&Task_4.state==paused&&Task_4.Delay!=error)

   {
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   Task_4.state=ready;

   Task_4.Delay=error;

   }

scheduler_int();

}

7.10 struct mailbox

Οι  ταχυδρομικές  θυρίδες  είναι  μια  λίστα  από  κόμβους  που  αποτελούν  Κυκλικές  Απλά 
Συνδεδεμένες Λίστες (βλ. εικόνα 27) και ο αριθμός τους εξαρτάται από τον αριθμό των Tasks που 
υπάρχουν στο σύστημά μας, δηλαδή σε κάθε task αντιστοιχεί και ένα mailbox. Βέβαια, κάθε task 
μπορεί να χρησιμοποιήσει όσες ταχυδρομικές θυρίδες θέλει, αρκεί να είναι ελεύθερες. Τα πεδία 
που αποτελούν τον κόμβο mailbox είναι:

1. *top: εντός του δείκτη top αποθηκεύεται η διεύθυνση της ταχυδρομικής θυρίδας.

2. *next:  εντός  του  δείκτη  next αποθηκεύεται  η  διεύθυνση  της  επόμενης  ταχυδρομικής 
θυρίδας. Στην τελευταία θυρίδα του συστήματος εντός του δείκτη  next αποθηκεύεται η 
διεύθυνση  της  πρώτης  θυρίδας,  ώστε  να  σχηματιστεί  μια  κυκλική  απλά  συνδεδεμένη 
λίστα.

3. unsigned int16  receiver:  εντός της μεταβλητής  receiver,  εύρους 16  bit,  αποθηκεύεται η 
διεύθυνση του task αποδέκτη του μηνύματος.

4. unsigned int16  sender:  εντός  της  μεταβλητής  sender,  εύρους  16  bit,  αποθηκεύεται  η 
διεύθυνση του task αποστολέα του μηνύματος.

5. boolean isEmpty: Η μεταβλητή isEmpty αποτελεί έναν σημαιοφόρο εύρους 1bit,  η τιμή του 
οποίου σηματοδοτεί στο λειτουργικό την διαθεσιμότητα ή όχι της ταχυδρομικής θυρίδας. 
Εάν η μεταβλητή isEmpty είναι ίση με ‘1’ η θυρίδα είναι διαθέσιμη.

typedef struct mailbox {

struct mailbox       *top;

struct mailbox       *next;

   unsigned int16 receiver;  

   unsigned int16 sender;   

   boolean isEmpty;  
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} ;

7.11 sendMail

συνάρτηση: int8  sendMail(struct TCB *runningTask, struct TCB *receiver, int8 &mailEventCounter, 
void *ptrmessage)

Ορίσματα:  struct TCB *runningTask, struct TCB *receiver, int8 &mailEventCounter.

Επιστρέφει : int8.

Τοπικές μεταβλητές : signed int8 i, temp.

Η  συνάρτηση  καλείται  από  το  task που  βρίσκεται  σε  κατάσταση  εκτέλεσης  όταν  θέλει  να 
αποστείλει μήνυμα μέσω του μηχανισμού της ταχυδρομικής θυρίδας (mailboxes). Η συνάρτηση 
κατά τον τερματισμό εκτέλεσής της επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό (return value). Τις τιμές τις 
παίρνει από το διάστημα [-1,1], όπου η τιμή -1 είναι συνυφασμένη με το “error” και το 1 είναι 
συνυφασμένο με το “ok”. Η τιμή επιστροφής είναι ένδειξη για το εάν η αποστολή μηνύματος είναι 
επιτυχής ή όχι. εάν είναι ανεπιτυχής το λειτουργικό αναλαμβάνει να χειριστεί το task αποστολέα 
θέτοντάς το  σε  κατάσταση παύσης,  έως ότου αρθεί  ο  λόγος που οδήγησε την  αποστολή του 
μηνύματος  σε  αποτυχία.  Αρχικά  στη  μεταβλητή  i αποδίδεται  ο  αριθμός  των  ταχυδρομικών 
θυρίδων που υπάρχουν στο σύστημα (signed  int8  i=number_of_mailboxes-1), και στη συνέχεια 
απενεργοποιούνται όλες οι εν δυνάμει αιτήσεις διακοπής (interrupt request), με την εκτέλεση του 
κώδικα (disable_interrupts(GLOBAL). Αυτό συμβαίνει διότι η συνάρτηση ανήκει στο λειτουργικό 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεσή της για κανέναν λόγο. Στην συνέχεια, στη 
μεταβλητή  temp αποδίδουμε το  περιεχόμενο του δείκτη μηνύματος  (temp=runningTask->mes-
sage) έτσι ώστε με την χρήση της επόμενης συνθήκης “ if(temp!=null)” να διαπιστώσουμε ότι το 
task αποστολέας δεν έχει στην αναμονή κάποιο μήνυμα προς αποστολή, άρα μπορεί να φορτώσει 
τη διεύθυνση του νέου μηνύματος που θέλει να αποστείλει.

1. μεταβαίνει το task αποστολέας σε κατάσταση παύσης (runningTask->state=paused).

2. ο σημαιοφόρος ενδείκτης βούλησης αποστολής μηνύματος ενεργοποιείται αποδίδοντας 
του την τιμή  “1” (runningTask->sendMailFlag=1).

3. Αυξάνει  το  περιεχόμενο  της  μεταβλητής  «mailEventCounter»  κατά  1  ώστε  να 
σηματοδοτήσει στο λειτουργικό ότι υπάρχει μήνυμα προς αποστολή.

4. Ενεργοποιούνται οι εν δυνάμει αιτήσεις διακοπής (interrupt requests) διότι η συνάρτηση 
τερματίζει την εκτέλεσή της. 
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5. Η  συνάρτηση  επιστρέφοντας,  επιστρέφει  την  τιμή  error ώστε  το  λειτουργικό  να  λάβει 
γνώση της αποτυχίας αποστολής του μηνύματος και να αναλάβει το ίδιο την διαχείριση 
του task.

Εάν με την προηγούμενη συνθήκη διαπιστώνουμε ότι το  task αποστολέας δεν έχει ήδη κάποιο 
μήνυμα προς αποστολή, (α) αποθηκεύουμε στη μεταβλητή του κόμβου  TCB (runningTask->mes-
sage=  ptrmessage)  τη  διεύθυνση  του  μηνύματος  που  θέλει  να  στείλει,  (β)  αυξάνουμε  τη 
μεταβλητή  ενδείκτη  «mailEventCounter»  κατά  1  ώστε  να  σηματοδοτήσει  στο  λειτουργικό  ότι 
υπάρχει μήνυμα προς αποστολή και στην συνέχεια (γ) συσχετίζουμε τον δείκτη ptrmailbox με την 
πρώτη ταχυδρομική θυρίδα του συστήματος (ptrmailbox=&mailboxTask1). Κατά τη διάρκεια του 
παρακάτω βρόχου (όσο ισχύει η συνθήκη i>=0), ψάχνουμε να βρούμε άδεια ταχυδρομική θυρίδα 
για να φορτώσουμε το μήνυμα. Η ανεύρεση άδειας θυρίδας γίνεται με την εξέταση της συνθήκης 
«if(ptrmailbox->isEmpty==ok)». Εάν δεν ισχύει, δηλαδή δεν είναι άδεια η τρέχουσα ταχυδρομική 
θυρίδα αλλά και καμία άλλη, πραγματοποιούνται τα παρακάτω βήματα ώστε το task να περιέλθει 
στον έλεγχο του λειτουργικού: 

1. ο  σημαιοφόρος  ενδείκτης  βούλησης  αποστολής  μηνύματος  ενεργοποιείται  αποκτώντας 
την τιμή  “1” (runningTask->sendMailFlag=1).

2. Μεταβαίνει το task αποστολέας σε κατάσταση παύσης (runningTask->state=paused).

3. Αυξάνει  το  περιεχόμενο  της  μεταβλητής  «mailEventCounter»  κατά  1  ώστε  να 
σηματοδοτήσει στο λειτουργικό ότι υπάρχει μήνυμα προς αποστολή.

4. Ενεργοποιούνται οι εν δυνάμει αιτήσεις διακοπής (interrupt requests) διότι η συνάρτηση 
τερματίζει την εκτέλεσή της.

5. Η  συνάρτηση  επιστρέφοντας,  επιστρέφει  την  τιμή  error ώστε  το  λειτουργικό  να  λάβει 
γνώση της αποτυχίας αποστολής του μηνύματος και να αναλάβει το ίδιο την διαχείριση 
του task.

Εάν όμως βρεθεί άδεια ταχυδρομική θυρίδα, τότε αυτή δεσμεύεται και αποθηκεύονται σε αυτήν 
όσα  δεδομένα  είναι  απαραίτητα  για  την  αποστολή  του  μηνύματος.  Τα  παρακάτω  βήματα 
περιγράφουν τη διαδικασία χειρισμού της θυρίδας:

1. Στο πεδίο του κόμβου mailbox ptrmailbox->sender που είναι δείκτης όπου αποθηκεύεται η 
διεύθυνση του task αποστολέα, αποδίδεται η διεύθυνση του υπό εκτέλεση task (ptrmail-
box->sender=runningTask->top).
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2. Στο πεδίο  του κόμβου mailbox ptrmailbox->receiver που είναι δείκτης όπου αποθηκεύεται 
η διεύθυνση του task αποδέκτη , αποδίδεται η διεύθυνση του task  στο οποίο θέλει το task 
αποστολέας να στείλει το μήνυμα (ptrmailbox->receiver=receiver->top). 

3. Στο πεδίο του κόμβου mailbox ptrmailbox->isEmpty, που είναι σημαιοφόρος ένδειξης ότι η 
ταχυδρομική θυρίδα είναι άδεια, αποδίδεται η τιμή «null» ώστε να σηματοδοτήσει την 
κατάληψη αυτής (ptrmailbox->isEmpty=null).

4. Στον σημαιοφόρο runningTask->sendMailFlag, λειτουργεί ως ενδείκτης ότι το task θέλει να 
αποστείλει μήνυμα, αποδίδεται η τιμή ‘0’ ώστε να σηματοδοτήσει στο λειτουργικό ότι το 
μήνυμα έχει σταλεί (runningTask->sendMailFlag=0).

5. Ενεργοποιούνται οι εν δυνάμει αιτήσεις διακοπής (interrupt requests), διότι η συνάρτηση 
τερματίζει την εκτέλεσή της.

6. Η  συνάρτηση  επιστρέφοντας,  επιστρέφει  την  τιμή  «ok»  ώστε  το  λειτουργικό  να  λάβει 
γνώση της επιτυχίας αποστολής του μηνύματος. 

int8  sendMail(struct TCB *runningTask, struct TCB *receiver, int8 &mailEventCounter, void 
*ptrmessage)

{         

        signed  int8 i=number_of_mailboxes-1; 

        int32 temp;  

       disable_interrupts(GLOBAL);

temp=runningTask->message;

if(temp!=null)

{ 

runningTask->state=paused;

runningTask->sendMailFlag=1; 

++mailEventCounter;  

enable_interrupts(GLOBAL);

 return error;

}

70



     runningTask->message= ptrmessage; 

        ++mailEventCounter;

        ptrmailbox=&mailboxTask1; 

         while(i>=0)

{

if(ptrmailbox->isEmpty==ok) 

{

ptrmailbox->sender=runningTask->top;

ptrmailbox->receiver=receiver->top;

ptrmailbox->isEmpty=null;  

runningTask->sendMailFlag=0; 

             enable_interrupts(GLOBAL);

return ok;

}

--i;

ptrmailbox=ptrmailbox->next;

}

runningTask->sendMailFlag=1; 

runningTask->state=paused;

++mailEventCounter;

enable_interrupts(GLOBAL);

return error;           

}

7.12 receiveMail

Συνάρτηση: int8 receiveMail(struct TCB *sender, struct TCB *runningTask, int8 &mailEventCounter, 
struct OS_Event *ptrmailEvent)
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Όρισμα:  struct TCB *sender, struct TCB *runningTask, int8 &mailEventCounter, struct OS_Event 
*ptrmailEvent.

Επιστρέφει : int8.

Τοπικές μεταβλητές : signed int8 i, j.

Η συνάρτηση καλείται όταν το τρέχον  Task περιμένει μέσω του μηχανισμού  mailbox δεδομένα 
από κάποιο άλλο task. Η συνάρτηση επιστρέφει σαν όρισμα (return value)  έναν ακέραιο αριθμό ο 
οποίος παίρνει τιμές από το διάστημα [-1, 1] και ισχύει (#define error -1,  #define ok 1 ). Όποτε η 
λήψη του μηνύματος είναι επιτυχής, η συνάρτηση επιστρέφει 1 (ok), ενώ στην άλλη περίπτωση 
επιστρέφει -1 (error). Σαν όρισμα η συνάρτηση δέχεται τον δείκτη *sender που αντιπροσωπεύει το 
task αποστολέα,  τον  δείκτη  *runningTask  που  αντιπροσωπεύει  το  task που  εκτελείται  τη 
δεδομένη χρονική στιγμή (το task παραλήπτης), και τον απαριθμητή μηνυμάτων προς αποστολή, 
έναν ακέραιο αριθμό τύπου  int8. Αρχικά στις  μεταβλητές  i και  j αποδίδουμε  τον αριθμό των 
ταχυδρομικών  θυρίδων  (mailboxes)  και  τον  αριθμό  των  Tasks αντίστοιχα,  και  στη  συνέχεια 
απενεργοποιούνται  όλα  τα  αιτήματα  διακοπής  (interrupt request)  που  θα  μπορούσαν  να 
προκύψουν.  Η απενεργοποίηση γίνεται  διότι  η  συνάρτηση ανήκει  στο λειτουργικό  και   ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να διακοπεί. Ο δείκτης  ptrmailbox συσχετίζεται με την πρώτη ταχυδρομική 
θυρίδα (ptrmailbox=&mailboxTask1) και ξεκινά ένας βρόχος με συνθήκη (i>=0), όπου εντός αυτής 
αρχικά  εξετάζεται  εάν  υπάρχει  ταχυδρομική  θυρίδα όπου  αποδέκτης  είναι  το  runningTask.  Η 
παραπάνω εξέταση επιτυγχάνεται με την συνθήκη “if(ptrmailbox->receiver==runningTask->top)”. 
Εάν η συνθήκη είναι ψευδής, τότε ο δείκτης ptrmailbox συσχετίζεται με την επόμενη ταχυδρομική 
θυρίδα και η παραπάνω συνθήκη επανεξετάζεται. Εάν τελικά η συνθήκη “if(ptrmailbox->receiv-
er==runningTask->top)” είναι ψευδής για όλες τις ταχυδρομικές θυρίδες, τότε το τρέχον task δεν 
έχει μήνυμα οπότε εκτελούνται οι παρακάτω εντολές:

1. Τίθεται το runningTask σε κατάσταση παύσης (runningTask->state=paused).

2. ενεργοποιείται ο σημαιοφόρος ως ένδειξη ότι το runningTask περιμένει μήνυμα (running-
Task->receiveMailFlag=1) .

3. η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή error (-1).

Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε υπάρχει μήνυμα για το τρέχον  task, οπότε αποδίδουμε στον 
δείκτη sender την διεύθυνση του αποστολέα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο πεδίο “ptrmailbox-
>sender” του κόμβου mailbox. Η απόδοση της τιμής γίνεται με την εντολή “sender->top=ptrmail-
box->sender”.  Στη συνέχεια ο  δείκτης   p συσχετίζεται  με  το  Task1 (p=&Task_1)  και  εντός  του 
βρόχου με συνθήκη (j>=0) αναζητούμε να βρούμε το task αποστολέα με τη χρήση της συνθήκης 
“if(p->top==sender->top)”. Εάν η συνθήκη είναι ψευδής, συσχετίζουμε τον δείκτη p με το επόμενο 
Task (p=p->next) και η παραπάνω συνθήκη εξετάζεται ξανά. Εάν αποδειχτεί ότι η συνθήκη “if(p-
>top==sender->top)” είναι ψευδής για όλα τα tasks, θα εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:

1. Τίθεται το runningTask σε κατάσταση παύσης (runningTask->state=paused).
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2. ενεργοποιείται ο σημαιοφόρος ως ένδειξη ότι το runningTask περιμένει μήνυμα (   running-
Task->receiveMailFlag=1) .

3. η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή error (-1).

Εάν  για  κάποιο  Task ισχύσει  η  συνθήκη  if(p->top==sender->top)”  τότε  βρέθηκε  το  task 
αποστολέας, οπότε θα γίνουν τα παρακάτω βήματα για να μεταφερθούν το/τα δεδομένο/α:

1. Το  task που  ικανοποιεί  την  παραπάνω  συνθήκη  μεταφέρεται  στον  δείκτη  sender 
(sender=p).

2. Στον δείκτη  message του  runningTask αποδίδεται η διεύθυνση του/των δεδομένου/νων 
(runningTask->message=sender->message).

3. Ο δείκτης message του task αποστολέα μηδενίζεται (sender->message=null).

4. Ο σημαιοφόρος, ενδείκτης βούλησης αποστολής μηνύματος μηδενίζεται  (sender->send-
MailFlag=null).

5. Το  πεδίο  του  κόμβου  mailbox όπου  φυλάσσεται  η  διεύθυνση  του  task αποστολέα 
μηδενίζεται (ptrmailbox->sende=null).

6. Το  πεδίο  του  κόμβου  mailbox όπου  φυλάσσεται  η  διεύθυνση  του  task αποδέκτη 
μηδενίζεται (ptrmailbox->receiver=null).

7. Ο σημαιοφόρος, ενδείκτης ότι η ταχυδρομική θυρίδα περιέχει μήνυμα μηδενίζεται (ptr-
mailbox->isEmpty=ok).

8. Η  μεταβλητή,  απαριθμητής  μηνυμάτων  προς  αποστολή,  μειώνεται  ως  προς  το 
περιεχόμενο κατά ένα (1) διότι το μήνυμα έχει παραδοθεί 

(--mailEventCounter).

9. Η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή ok (1), διότι τελικά το μήνυμα παρεδόθη. 

int8  receiveMail(struct  TCB  *sender,  struct  TCB  *runningTask,  int8  &mailEventCounter,  struct 
OS_Event *ptrmailEvent)

{

       signed int8 i=number_of_mailboxes-1,j=number_of_tasks-1;  

      disable_interrupts(GLOBAL);

      ptrmailbox=&mailboxTask1;
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      while(i>=0)

   {

      if(ptrmailbox->receiver==runningTask->top)

        {  

      sender->top=ptrmailbox->sender; //get senders address 

      p=&Task_1;

      while(j>=0)

      {

        if(p->top==sender->top) //find the task that has send the mail.

        {

        sender=p;

        runningTask->message=sender->message;

        runningTask->receiveMailFlag=null; 

      sender->message=null; 

      sender->sendMailFlag=null;       
ptrmailbox->receiver=null;

      ptrmailbox->sender=null;

      ptrmailbox->isEmpty=ok;

      --mailEventCounter;

      enable_interrupts(GLOBAL);

            return ok;

        }

        p=p->next;

        --j; 

      }   

      }
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        ptrmailbox=ptrmailbox->next;

        --i;

   }

   runningTask->state=paused;

   runningTask->receiveMailFlag=1;

   enable_interrupts(GLOBAL);

   return error;

}

7.13 clearAllMailBoxes

Συνάρτηση : void clearAllMailBoxes(void)

Όρισμα:  void

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : signed int8 j

Η συνάρτηση έχει ως σκοπό, κατά την εκκίνηση του λειτουργικού, να αποδώσει  σε όλα τα mail-
boxes τις πρέπουσες αρχικές τιμές. Ο μέγιστος αριθμός των mailboxes ισούται με τον αριθμό των 
TASKs. Στην τοπική μεταβλητή j αποδίδεται ο αριθμός των mailboxes που υπάρχουν στο σύστημα 
(signed int8 j=number_of_mailboxes-1) και στη συνέχεια ο δείκτης ptrmailbox  συσχετίζεται με το 
πρώτο mailbox  της λίστας των mailboxes (ptrmailbox=&mailboxTask1).  Στο εσωτερικό του βρόχου 
οι μεταβλητές του κόμβου struct mail αρχικοποιούνται ως εξής:

ptrmailbox->isEmpty=1: η τιμή 1 σημαίνει ότι το mailbox είναι άδειο.

ptrmailbox->sender=null:  σε αυτή την μεταβλητή αποθηκεύεται η διεύθυνση του αποστολέα task. 

ptrmailbox->sender=null:  σε αυτή την μεταβλητή αποθηκεύεται η διεύθυνση του task  αποδέκτη .

Στο τέλος του βρόχου ο δείκτης ptrmailbox συσχετίζεται με το επόμενο mailbox (ptrmailbox=ptr-
mailbox->next)  και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσο ισχύει η συνθήκη (j>=0). 

void clearAllMailBoxes(void)

{
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signed int8 j=number_of_mailboxes-1;

ptrmailbox=&mailboxTask1; 

while(j>=0)

{

ptrmailbox->isEmpty=1;

ptrmailbox->receiver=null;

ptrmailbox->sender=null;

ptrmailbox=ptrmailbox->next;

--j;

}

}

7.14 struct OS_EVENT

Κάποια  tasks για να εκτελεστούν πρέπει να προηγηθεί ένα γεγονός (event). για παράδειγμα, σε 
ένα σύστημα έλεγχου αερόσακων στο αυτοκίνητο, για να δοθεί εντολή να ανοίξει  ο αερόσακος, 
θα  πρέπει  οι  αισθητήρες  ανίχνευσης  σύγκρουσης  να  σηματοδοτήσουν  σήμα  ανίχνευσης 
σύγκρουσης (collision detect).   O αερόσακος ελέγχεται  από το  task_  airbag και  οι  αισθητήρες 
σύγκρουσης από το task_collision_sensors.  Tο task_ airbag μπαίνει σε μια λίστα αναμονής (colli-
sion list) περιμένοντας το collision event και τίθεται σε κατάσταση παύσης μόλις γίνει σύγκρουση 
του οχήματος. Το task_collision_sensors θα στείλει collision event και το task_ airbag θα επανέλθει 
σε κατάσταση ετοιμότητας. Θα εκτελεστεί, εφόσον είναι το task με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα 
τη δεδομένη στιγμή. Η λίστα αναμονής κατασκευάζεται με τη χρήση του κόμβου  OS_EVENT, με 
πεδίο  έναν  πίνακα  με  όνομα  task τύπου  unsigned int16  όπου  αποθηκεύονται  τα  tasks που 
περιμένουν το συγκεκριμένο event. Το μέγεθος του μονοδιάστατου πίνακα ισούται με τον αριθμό 
των Tasks του συστήματος.

typedef struct OS_EVENT {

   unsigned int16 task[number_of_tasks]; 

} ;
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7.15  waitEvent

Συνάρτηση : void waitEvent(struct OS_EVENT *l)

Όρισμα:  struct OS_EVENT *l

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : signed int8 i

Η συνάρτηση καλείται από το task  που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή, με σκοπό να μπει σε μια 
λίστα αναμονής περιμένοντας συγκεκριμένο γεγονός. Η κλήση της συνάρτησης πραγματοποιείται 
με όρισμα έναν δείκτη που έχει συσχετιστεί με την λίστα όπου εγγράφονται όλα τα  tasks που 
περιμένουν το συγκεκριμένο γεγονός. Αρχικά απενεργοποιούνται όλα τα αιτήματα διακοπής (in-
terrupt request) που θα μπορούσαν να προκύψουν. Η απενεργοποίηση γίνεται διότι η συνάρτηση 
ανήκει  στο  λειτουργικό  και  ως  εκ  τούτου  δεν  μπορεί  να  διακοπεί.  Εντός  του  βρόχου 
«for(i=0;i<number_of_tasks;++i)  »  εξετάζεται  η  συνθήκη  «  if(l->task[i]==0)»,  μέσω  της  οποίας 
διαπιστώνεται εάν στη λίστα αναμονής του συγκεκριμένου γεγονότος έχει άδεια θέση για να γίνει 
η εγγραφή του task που εκτελείται την δεδομένη στιγμή. Εάν είναι αληθής η παραπάνω συνθήκη, 
τότε η διεύθυνση του  task εγγράφεται στη λίστα αναμονής (l->task[i]=runningTask) και το  task 
μεταβαίνει στην κατάσταση παύσης έως ότου το αναμενόμενο γεγονός πραγματοποιηθεί. Εφόσον 
η εγγραφή στη λίστα έχει γίνει, σταματάει η εκτέλεση του βρόχου με την εκτέλεση της εντολής 
(break).  Η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  έως  ότου  βρεθεί  στη  λίστα  άδεια  θέση  για  να  γίνει 
εγγραφή του task.

void waitEvent(struct OS_EVENT *l){

   int8 i;

   disable_interrupts(GLOBAL);

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

      {

         if(l->task[i]==0)

         {

            l->task[i]=runningTask;            

runningTask->state=paused;
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            break;

         }

     }

   

enable_interrupts(GLOBAL);   

}

7.16 sendEvent

Συνάρτηση : void sendEvent(struct OS_EVENT *l)

Όρισμα:  struct OS_EVENT *l

Επιστρέφει : void

Τοπικές μεταβλητές : int8 i

Η συνάρτηση καλείται από το task που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή με σκοπό να σηματοδοτήσει 
στα υπόλοιπα  tasks, που αναμένουν το συμβάν, ότι αυτό έχει συμβεί. Η κλήση της συνάρτησης 
έχει όρισμα έναν δείκτη που έχει συσχετιστεί με την λίστα αναμονής όπου έχουν εγγραφεί όλα τα 
tasks που  περιμένουν  το  συγκεκριμένο  γεγονός.  Αρχικά  απενεργοποιούνται  όλα  τα  αιτήματα 
διακοπής (interrupt request) που θα μπορούσαν να προκύψουν. H απενεργοποίηση γίνεται διότι η 
συνάρτηση ανήκει στο λειτουργικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεσή της. Εντός 
του βρόχου «  for(i=0;i<number_of_tasks;++i)» εκτελείται η συνθήκη «if(l->task[i]!=null)» με την 
οποία  εξετάζεται  το  περιεχόμενο  της  λίστας  αναμονής  (task[i])  για  το  εάν  περιέχει  tasks σε 
αναμονή. Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε υπάρχει στη συγκεκριμένη θέση της λίστας task ένα 
τουλάχιστον task σε αναμονή, οπότε η διεύθυνση του task αποδίδεται στον δείκτη j  (j=l->task[i]) 
και  στη  συνέχεια  οδηγείται  αυτό  σε  κατάσταση  ετοιμότητας  (   j->state=ready).  Η  παραπάνω 
διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις θέσεις του πίνακα task[i], άρα, όσα tasks περίμεναν το 
γεγονός, θα έρθουν στην κατάσταση ετοιμότητας. Στην συνέχεια η λίστα αναμονής μηδενίζεται (l-
>task[i]=null). 

void sendEvent(struct OS_EVENT *l){

   int8 i;

   disable_interrupts(GLOBAL);

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)
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      {

         if(l->task[i]!=null)

         {

            j=l->task[i];

            j->state=ready;

            }

      }

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

      {

         l->task[i]=null;  

     }enable_interrupts(GLOBAL);  }      

Κεφάλαιο 8: Ανάπτυξη εφαρμογής 

8.1 Εισαγωγή 

Το παραπάνω λειτουργικό θα το χρησιμοποιήσουμε στο ηλεκτρονικό κύκλωμα μιας 
ηλεκτρονικής κλειδαριάς που θα παρουσιάσουμε παρακάτω. Σκοπός τής κατασκευής τού 
ηλεκτρονικού κυκλώματος είναι να εγκαταστήσουμε σε αυτό το λειτουργικό ώστε να 
λειτουργεί ως embedded σύστημα πραγματικού χρόνου, με  αποτέλεσμα το σύστημα να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη άμεσα. Το λογισμικό της ηλεκτρονικής κλειδαριάς 
θα τεμαχιστεί σε διεργασίες και σε κάθε μια από αυτές θα αποδοθεί μια μοναδική 
προτεραιότητα έτσι ώστε κάθε φορά να εκτελείται αυτή με την μεγαλύτερη 
προτεραιότητα. Όπου απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διεργασιών θα 
χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός mailbox που εμπεριέχεται στο λειτουργικό. Ο μηχανισμός 
του mailbox μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σαν μέσο συγχρονισμού μεταξύ δυο 
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διεργασιών. Βέβαια,  στο λειτουργικό που αναπτύχτηκε παραπάνω υπάρχει ειδικός 
μηχανισμός (event) μέσω του οποίου μπορούν και συγχρονίζονται δυο διεργασίες μεταξύ. 
Η ανάγκη της εκάστοτε διεργασίας για χρονοκαθυστέρηση καλύπτεται από μηχανισμό του 
λειτουργικού (OsDelay) ώστε κατά τη διάρκεια που κάποια διεργασία κάνει χρήση αυτής, 
κάποια άλλη διεργασία να εκτελείται για χρόνο ίσο με την χρονοκαθυστέρηση. Με αυτόν 
τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε κατά το καλύτερο δυνατό την υπολογιστική ισχύ του 
μικροελεγκτή.

8.2 Λειτουργία κλειδαριάς

Ο χρήστης θα ανοίγει ή θα κλείνει την ηλεκτρονική κλειδαριά με την εισαγωγή ενός 
κωδικού πέντε ψηφίων που θα εισάγει σε ένα ειδικό πλήκτρο (δεκαέξι ψηφίων 4x4). Στο 
κύκλωμα της κλειδαριάς υπάρχει μνήμη όπου θα αποθηκεύονται οι κωδικοί όλων των 
χρηστών. Ο χειρισμός των κωδικών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 
προγράμματος Hyper terminal και ο υπολογιστής θα συνδέεται στην κλειδαριά είτε 
ενσύρματα (RS232) είτε ασύρματα. Ο έλεγχος των κωδικών θα συνίσταται στο ότι θα 
μπορούν να συνδεθούν νέοι κωδικοί, να σβηστούν κωδικοί ή να εμφανιστούν όλοι οι 
κωδικοί στην οθόνη του υπολογιστή.

8.3 Ηλεκτρονικο σχεδιο κλειδαριάς

Το σύστημα της ηλεκτρονικής κλειδαριάς όπως προκύπτει και από την εικονα 28 
αποτελείται από:

1) το ολοκληρωμένο κύκλωμα IC1 (μικροελεγκτής Pic18F252: εντός της μνήμης του 
μικροελεγκτή έχει αποθηκευτεί το λειτουργικό καθώς και το λογισμικό της εφαρμογής)

2) το ολοκληρωμένο IC2 (ΜΑΧ202) μέσω του οποίου επιτελείται η επικοινωνία του 
συστήματος με τον υπολογιστή, με χρήση του  πρωτοκόλλου RS232. 

Ο μικροελεγκτής για να λειτουργήσει απαιτεί κάποια βοηθητικά υλικά, όπως για 
παράδειγμα η αντίσταση R1 που έχει ως σκοπό να κρατά την είσοδο master clear reset 
(ποδ 1) σε υψηλό δυναμικό τάσης. Όταν απαιτείται να γίνει reset στον μικροελεγκτή τότε 
ένας τρόπος είναι να οδηγήσουμε την είσοδο MCLR σε λογικό ‘0’ 
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Εικόνα 28

οπότε η εκτέλεση του προγράμματος ξεκινά από το reset vector. Ο κρύσταλλος Q1 και οι 
πυκνωτές C1 και C2 έχουν ως σκοπό να χρονίσουν τον μικροελεγκτή. Η φωτοδίοδος LED1 
λειτούργει ως ενδείκτης power up καθώς για το εάν η κλειδαριά είναι κλειστή ή ανοιχτή 
(εάν ανάβει σταθερά η κλειδαριά είναι κλειστή, εάν αναβοσβήνει είναι ανοιχτή). Το 
ολοκληρωμένο IC2 είναι ένας πομποδέκτης RS232 που λειτουργεί σαν μετατροπέας 
στάθμης από TTL σε RS232 και από RS232 σε TTL αντίστοιχα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
RS232 το λογικό ‘1’ αντιστoιχεί σε τάση -12V, ενώ το λογικό ‘0’ αντιστοιχεί σε τάση +12V. Η 
θύρα UART του μικροελεγκτή λειτουργεί σε στάθμη TTL άρα χρειάζεται για την επικοινωνία 
του με την σειριακή θύρα του υπολογιστή έναν μετατροπέα στάθμης. Ο μικροελεγκτής 
επικοινωνεί με τον πομποδέκτη RS232 μέσω των RX και ΤΧ (ποδαράκια 18 και 17 
αντίστοιχα), που είναι ο δέκτης και ο πομπός της εσωτερικής βαθμίδας UART του 
μικροελεγκτή, ενώ το ολοκληρωμένο IC2 φροντίζει ώστε η στάθμη του σήματος στο 
ποδαράκι RX του μικροελεγκτή να είναι TTL. Από την άλλη μετατρέπει το σήμα του TX που 
είναι στάθμης TTL σε στάθμη RS232. Οι πυκνωτές C3,C4,C5 και C6 λειτουργούν ως 
βοηθητικά υλικά στα εσωτερικά κυκλώματα ύψωσης τάσης εντός του IC2 (μετατρέπουν τα 
5V σε +12V και τα 0V σε -12V)33.  Ο μικροελεγκτής ελέγχει την ηλεκτρική κλειδαριά με την 
χρήση του ρελαί REL1. Για τον έλεγχο του ρελαι REL1 χρησιμοποιεί έναν ενισχυτή ρεύματος 
που απαρτίζεται από το τρανζίστορ Q2 και την αντίσταση R8. Το πληκτρολόγιο είναι key-
pad 4x4 και συνδέεται στο portb του μικροελεγκτή. 

33 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
81



8.4 Χάρτης εσωτερικής μνήμης Eeprom

Στην εικόνα 29  παρουσιάζεται ο χάρτης μνήμης eeprom στο εσωτερικό του μικροελεγκτή 
Pic18f252.  Στη μνήμη μπορούμε να αποθηκεύσουμε 255 byte και η διευθυνσιοδότηση της 
μνήμης όπως προκύπτει και από το σχήμα είναι η εξής: 

1 byte: 0000h, 2 byte: 0001 h, 2 byte: 0003 h ………………….255 byte: FF h

Όταν η μνήμη είναι κενή περιεχομένου τότε κάθε θέση μνήμης περιέχει FF h. 

Εικόνα 29

Στη μνήμη έχει αποθηκευτεί ένας κωδικός χρήστη πέντε ψηφίων. Όπως προκύπτει από τον 
πίνακα, στην πρώτη θέση μνήμης με διεύθυνση 00h έχει αποθηκευτεί ο δεκαεξαδικός 31 
που στον κώδικα ascii αντιστοιχεί στον δεκαδικό 1, στη δεύτερη θέση μνήμης με 
διεύθυνση 01h έχει αποθηκευτεί ο δεκαεξαδικός 32 που στον κώδικα ascii αντιστοιχεί στον 
δεκαδικό 2, στη διεύθυνση 02h έχει αποθηκευτεί ο δεκαεξαδικός 33 που στον κώδικα ascii 
αντιστοιχεί στον δεκαδικό 3, στη διεύθυνση 03h έχει αποθηκευτεί ο δεκαεξαδικός 34 που 
στον κώδικα ascii αντιστοιχεί στον δεκαδικό 4 και στην διεύθυνση 04h έχει αποθηκευτεί ο 
δεκαεξαδικός 35 που στον κώδικα ascii αντιστοιχεί στον δεκαδικό 5 (βλέπε πίνακα 4).

Address Byte hex 
format

Byte ascii 
format

00h 31 h 1

01h 32 h 2

02h 33 h 3

03h 34 h 4

04h 35 h 5
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Πίνακας 4

Συνολικά στη μνήμη μπορούμε να αποθηκεύσουμε 51 κωδικούς χρηστών, με εύρος 5 
ψηφία ο καθένας.

8.5 Διεργασίες

Η εφαρμογή αποτελείται από τις παρακάτω διεργασίες:

• Read_keypad

• Check_password

• Open_lock

• Communication

• Check_password

• Flash_led

Κάθε διεργασία έχει τη δική της μοναδική προτεραιότητα. Στην παρούσα εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής κλειδαριάς την μεγαλύτερη προτεραιότητα έχει η διεργασία Open_lock (priority 1), 
διότι από τη στιγμή που ο χρήστης θα εισάγει έγκυρο κωδικό θα πρέπει άμεσα η κλειδαριά να 
ξεκλειδώσει. Η επομένη διεργασία με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η Check_password (pri-
ority 2), η οποία αφού λάβει μήνυμα με τον εισαχθέντα κωδικό από τη διεργασία Read_keypad 
αρχίζει και μεταφέρει έναν προς έναν τους αποθηκευμένους κωδικούς από τη μνήμη eeprom και 
να τους συγκρίνει με τον κωδικό που εισήγαγε ο χρήστης από το πληκτρολόγιο. Η διεργασία 
Read_keypad, αν και έχει προτεραιότητα 3,  είναι αυτή που εκτελείται τον περισσότερο χρόνο από 
την cpu, λόγω του ότι οι δυο προηγούμενες διεργασίες βρίσκονται σε κατάσταση παύσης 
περιμένοντας τον χρήστη να εισάγει κωδικό. Προτεραιότητα 4 έχει η διεργασία Communication η 
οποία εξυπηρετεί τη σειριακή επικοινωνία (RS232) του μικροελεγκτή  με τον υπολογιστή, 
εκτελείται από την cpu μόνο όταν καμιά από τις προηγούμενες διεργασίες δεν εκτελείται και δεν 
βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Τέλος η διεργασία με τη μικρότερη προτεραιότητα είναι η 
Flash_led (priority 5) η οποία αναβοσβήνει μια φωτοδιοδο led που λειτουργεί ως ενδείκτης ότι το 
κύκλωμα είναι σε λειτουργία (power on). 

 

8.5.1 Read_keypad
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Αυτή η διεργασία έχει ως σκοπό να ελέγχει το πληκτρολόγιο. Είναι η διεργασία που εκτελείται 
συχνότερα από όλες τις διεργασίες και αυτό διότι είναι σημαντικό το σύστημα της κλειδαριάς να 
ανταποκρίνεται άμεσα στις αιτιάσεις χρήστη που θέλει να ανοίξει την κλειδαριά.

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται:

Int8 digitCounter.

Αρχική τιμή: 0.

Χρήση: Κάθε φορά που ο χρήστης πατά κάποιο πλήκτρο το περιεχόμενο του καταχωρητή 
αυξάνει κατά 1.

static char password[5],*ptrpassword .

Αρχική τιμή: Char password [5]={‘/0’, ‘/0’, ‘/0’, ‘/0’, ‘/0’}.

Χρήση: Ο πενταψήφιος κωδικός που εισάγει ο χρήστης μέσω πληκτρολογίου αποθηκεύεται 
εντός του array. Η δήλωση της μεταβλητής συνοδεύεται με δήλωση δείκτη προς αυτήν 
(ptrpassword).

signed int8 response.

Αρχική τιμή: error.

Χρήση: ενδείκτης άφιξης μηνύματος, όταν λάβει την τιμή ok, τότε έχει αποσταλλεί μήνυμα 
προς την διεργασία.

static char getKeypadChar.

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: εντός της μεταβλητής αποθηκεύεται ο χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από το 
πάτημα κάποιου πλήκτρου από τον χρήστη.

void task3(){

static signed int8 DigitCounter=0;
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static char getKeypadChar;

static signed int8 responce=error;

static char password[5],*ptrpassword;

ptrpassword=&password[0];

kbd_init();

while(1)

{

if(Task_3.counter>15)

{

for(i=0;i<5;++i)

{

password[i]=null;

}

OsDelay(4,runningTask);

Task_3.counter=null;

scheduler();

}

getKeypadChar=kbd_getc();

if(getKeypadChar!=null)

{

password[DigitCounter]=getKeypadChar;

++DigitCounter;

Task_3.counter=null;

}
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if(DigitCounter==5)

             {

DigitCounter=null;

responce=error;

while(responce==error)

{

responce=sendMail(runningTask, receiver=&task_2, mailEventCounter, ptrpassword);

scheduler();

}

OsDelay(10,runningTask);

scheduler();

}

}

}

Με την κλήση της ρουτίνας kbd_init() πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του 
πληκτρολογίου. Η διεργασία εκτελείται για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται από την 
συνθήκη του βρόχου «Task_3.counter>15». Ο χρόνος εκτέλεσης υπολογίζεται από το 
γινόμενο του χρόνου υπερχείλισης του timer0 επί τησταθερά (0.98sec=65.5ms x 15). Μόλις 
ο χρόνος εκτέλεσης ξεπεράσει το όριο που θέτει η συνθήκη του βρόχου, η διεργασία 
μπαίνει σε χρονοκαθυστέρηση με την κλήση της OsDelay(4,runningTask), ενώ παράλληλα 
μεταβαίνει σε κατάσταση παύσης. Στη συνεχεία καλείται η scheduler() έτσι ώστε κατά τη 
διάρκεια της παύσης της διεργασίας να εκτελεστεί κάποια άλλη. Η διάρκεια της 
χρονοκαθυστέρησης ισούται με 262ms (4x65.5ms). Η σάρωση και ανάγνωση του 
πληκτρολογίου γίνεται με την εκτέλεση της εντολής getKeypadChar=kbd_getc().

Εάν η συνθήκη του βρόχου «getKeypadChar!=null ισχύει, τότε πατήθηκε κάποιο πλήκτρο 
οπότε αποθηκεύεται με την εντολή pasword[DigitCounter]= getKeypadChar ενώ η 
μεταβλητή ++DigitCounter που λειτουργεί ως μετρητής εισερχόμενων χαρακτήρων αυξάνει 
το περιεχόμενο κατά 1. Όταν οι εισερχόμενοι από το πληκτρολόγιο χαρακτήρες γίνουν 
πέντε, πράγμα που ελέγχεται με την εξέταση της συνθήκης «DigitCounter==5», η 
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μεταβλητή DigitCounter μηδενίζεται και στην μεταβλητή με όνομα response αποδίδεται η 
τιμή error. Στη συνέχεια με την κλήση της «responce=sendMail(runningTask, receiv-
er=&task_2, mailEventCounter, ptrpassword)» προσπαθεί η διεργασία να στείλει τους 
εισερχομένους χαρακτήρες μέσω του μηχανισμού mailbox στη διεργασία με όνομα Task_2. 
Εάν η αποστολή μηνύματος είναι επιτυχής, στην μεταβλητή με όνομα response αποδίδεται 
η τιμή ok, αλλιώς λαμβάνει την τιμή error. Όταν λάβει την τιμή ok, η διεργασία μπαίνει σε 
κατάσταση παύσης για χρόνο (655ms) που καθορίζεται από την παράμετρο της 
συνάρτησης OsDelay(10,runningTask) και στον χρόνο αυτό εκτελούνται άλλες διεργασίες. 

8.5.2 Check_password

Σε αυτό το task συγκρίνεται ο κωδικός που έδωσε ο χρήστης για να ανοίξει η κλειδαριά, με 
τους κωδικούς που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη eeprom.Κάθε χρήστης κατέχει έναν 
κωδικό (password) 5 ψηφιών, κάθε ψηφίο παίρνει τιμή από το διάστημα [0-9]. Οι κωδικοί 
είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη eeprom, και από εκεί μεταφέρονται ένας-ένας στον 
μικροεπεξεργαστή, όπου και συγκρίνονται με τον εισαχθέντα κωδικό του χρηστή.  Εάν ο 
εισαχθέν κωδικός από τον χρήστη βρεθεί εντός της μνήμης eeprom, ο μικροελεγκτής θα 
δώσει εντολή να ανοίξει η κλειδαριά. Η εντολή για το άνοιγμα της κλειδαριάς είναι η 
παραγωγή ενός γεγονότος με τη χρηση του μηχανισμου sendEvent, ενώ το όνομα του 
γεγονότος είναι το ptrlock.

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται:

signed int8 response.

Αρχική τιμή: error.

Χρήση: ενδείκτης άφιξης μηνύματος. Όταν λάβει την τιμή ok, τότε έχει αποσταλλεί μήνυμα 
προς την διεργασία.

signed int8 result.

Αρχική τιμή: none.
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Χρήση:λειτουργεί ως ενδείκτης. Εάν πάρει τιμή ‘0’ τότε ο εισαγόμενος κωδικός από τον 
χρήστη βρέθηκε στη μνήμη eeprom.

char  temppassword[5], *ptrtemppassword

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: Χρήση: εντός του array αποθηκεύεται προσωρινά ο εισαγόμενος κωδικός από τον 
χρήστη. Ταυτόχρονα με τη δήλωση της μεταβλητής δημιουργείται και ένας δείκτης 
(*ptrtemppassword).

char temppasswordfromEeprom[5],* ptrtemppasswordeeprom

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: εντός του array αποθηκεύονται προσωρινά οι κωδικοί που είναι αποθηκευμένοι 
εντός της μνήμης eeprom. Ταυτόχρονα με τη δήλωση της μεταβλητής δημιουργείται και 
ένας δείκτης (*ptrtemppassword).

int8 k

Αρχική τιμή: none.

Χρήση:

Ακολουθεί ο κώδικας της διεργασίας, ο όποιος μετά την δήλωση των μεταβλητών που 
απαιτούνται ξεκινά με ένα βρόχο, εντός του οποίου καλείται ο μηχανισμός «responce=re-
ceiveMail(sender,runningTask,EventCounter,ptrmailEvent)», μέσω του οποίου η διεργασία 
λαμβάνει δεδομένα από τη διεργασία Read_keypad. Τα δεδομένα που λαμβάνει είναι οι 
εισαγόμενοι από τον χρήστη χαρακτήρες. Για όσο χρόνο δεν υπάρχει μήνυμα, η διεργασία 
βρίσκεται σε κατάσταση παύσης και εκτελούνται άλλες διεργασίες, ενώ όταν αποσταλεί 
μήνυμα προς τη διεργασία τότε αυτή τίθεται από το λειτουργικό σε κατάσταση 
ετοιμότητας και εφόσον έχει την μεγαλύτερη προτεραιότητα θα εκτελεστεί. Εντός της 
μεταβλητής message που έχει ενθυλακωθεί στο Task control block της διεργασίας 
βρίσκεται ο δείκτης του αποσταλμένου μηνύματος. Με τις εντολές ptrrecord->userPass-
word[0]= *(runningTask->message) και ++(runningTask->message), φορτώνουμε στην 
τοπική μεταβλητή τύπου array τους χαρακτήρες που έχουν αποσταλεί στη διεργασία. Όταν 
αποθηκευτούν τοπικά στη διεργασία όλοι οι χαρακτήρες του μηνύματος, μηδενίζουμε τον 
δείκτη του εισερχομένου μηνύματος με την εκτέλεση της εντολής «runningTask->mes-
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sage=null» και στη συνεχεία φέρνουμε από τη μνήμη eeprom έναν προς έναν τους 
αποθηκευμένους κωδικούς και με τη χρήση της συνάρτησης «result=strncmp(ptrtemppass-
word,ptrtemppasswordeeprom,5)», εξετάζουμε εάν ο κωδικός είναι έγκυρος ή όχι. Η 
εξέταση γίνεται μέσω της συνθήκης «if(result==0)»: εάν ισχύει τότε είναι  έγκυρος ο 
κωδικός, οπότε στέλνεται από τη διεργασία το γεγονός «keypress» μέσω του μηχανισμού 
«sendEvent». Στη συνέχεια καλείται ο scheduler, έτσι ώστε όποια διεργασία είναι έτοιμη 
προς εκτέλεση και  έχει την μέγιστη προτεραιότητα να εκτελεστεί. Εάν ο κωδικός δεν είναι 
έγκυρος τότε η διεργασία επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

void task2(){

static signed int8 responce=error,result; 

int8 k;

 char temppassword[5],temppasswordfromEeprom[5],*ptrtemppassword,*ptrtemppasswordeep-
rom;

ptrtemppassword=&temppassword[0];

ptrtemppasswordeeprom=&temppasswordfromEeprom[0];

for(;;){

 

 k=0;

 

  while(responce==error)

 {

         responce=receiveMail(sender,runningTask,EventCounter,ptrmailEvent);

         scheduler();

         }
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       ptrrecord->userPassword[0]=*(runningTask->message); 

        ++(runningTask->message);

       ptrrecord->userPassword[1]=*(runningTask->message); 

        ++(runningTask->message);

        ptrrecord->userPassword[2]=*(runningTask->message); 

        ++(runningTask->message);

        ptrrecord->userPassword[3]=*(runningTask->message);  

        ++(runningTask->message);

        ptrrecord->userPassword[4]=*(runningTask->message);       

       runningTask->message=null; //reset the message.

       

       

       

 while(k<=NumberOfUsers)

 {

   temppasswordfromEeprom[0]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[1]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[2]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[3]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[4]=read_EEPROM (k);

   ++k;

   result=strncmp(ptrtemppassword,ptrtemppasswordeeprom,5);

90



   if(result==0)

   {

   sendEvent(keypress);

   scheduler();

   responce=error;

   break;

 }  

} 

}  

}

8.5.3 Open_lock
Πρόκειται για task είναι υψηλής προτεραιότητας, διότι είναι αυτό που κλειδώνει-ξεκλειδώνει την 
κλειδαριά, πράγμα που είναι και η κύρια λειτουργία του κυκλώματος. Κατά την εκκίνηση του 
λογισμικού στον μικροελεγκτή η κατάσταση του Task είναι paused (με την κλήση της συνάρτησης 
waitEvent), και η κλειδαριά είναι κλειδωμένη. Το task έρχεται σε κατάσταση ready όταν κάποιο 
άλλο task (δηλαδή το task σύγκρισης) καλεί τη συνάρτηση sendEvent με όρισμα *ptrlock. Το task 
που κάλεσε τη συνάρτηση sendEvent, αμέσως μετά καλεί την συνάρτηση scheduler που έχει σαν 
αποτέλεσμα το λειτουργικό να επαναφέρει στην κατάσταση Run το task (lock, unlock). To Task 
(lock, unlock) δίνει εντολή στην κλειδαριά να ανοίξει και στη συνεχεία καλεί την συνάρτηση 
waitEvent, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση Paused (μετά το άνοιγμα της κλειδαριάς η 
κλειδαριά ξανά κλειδώνει). 

Παρακάτω ακολουθεί ο κώδικας της διεργασίας:

void task1(){

for(;;){

output_low(PIN_A0);

waitEvent(keypress);

scheduler();

output_high(PIN_A0);  //open the lock 
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OsDelay(10,runningTask);

scheduler();

}

}

Αρχικά  η διεργασία θέτει το ποδαράκι PIN_A0 σε λογική κατάσταση ‘0’ (στο ποδαράκι PIN_A0 
συνδέουμε την ηλεκτρική κλειδαριά), πράγμα που σημαίνει ότι η κλειδαριά είναι κλειστή. Με την 
κλήση της waitEvent(keypress) ενημερώνουμε το λειτουργικό ότι η διεργασία Open_lock θα μπει 
σε κατάσταση παύσης έως ότου εμφανιστεί το γεγονός keypress, που σημαίνει ότι από το 
πληκτρολόγιο εισήχθη έγκυρος κωδικός άρα η κλειδαριά πρέπει να ανοίξει. Με την κλήση του 
scheduler() η διεργασία παραχωρεί την cpu σε όποια άλλη διεργασία είναι σε κατάσταση 
ετοιμότητας και έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Όταν το γεγονός keypress εμφανιστεί ο 
scheduler θα επαναφέρει τη διεργασία σε κατάσταση ετοιμότητας και θα την εκτελέσει άμεσα 
διότι έχει προτεραιότητα 1. Η εντολή που θα εκτελεστεί είναι η output_high(PIN_A0). Η εκτέλεση 
της εντολής έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει η κλειδαριά και αυτό διότι το ποδαράκι PIN_A0 
έρχεται σε λογικό ‘1’. Το ποδαράκι PIN_A0 θα μείνει στο λογικό ‘1’ για χρόνο που καθορίζεται από 
την κλήση της OsDelay(10,runningTask). Ξανακαλούμε τον scheduler() κι αυτό διότι κατά τη 
διάρκεια της χρονοκαθυστέρησης θα εκτελεστούν άλλες διεργασίες. Με το πέρας του χρόνου 
χρονοκαθυστέρησης η διεργασία θα εκτελεστεί ξανά οπότε θα κλείσει την κλειδαριά και θα 
περιμένει την εμφάνιση του γεγονότος keypress. 

8.5.4 Communication
Η διαχείριση της ηλεκτρονικής κλειδαριάς όσο αφορά τους κωδικούς γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, ο όποιος συνδέεται στο σύστημα της κλειδαριάς με τη χρήση της θύρας RS232. Η 
διεργασία communication είναι αυτή που χρησιμοποιεί το σύστημα της κλειδαριάς ώστε να 
επικοινωνήσει με τον υπολογιστή. Η επικοινωνία γίνεται ως εξής: κάθε φορά που λαμβάνει η 
θύρα uart του μικροελεγκτή κάποιον χαρακτήρα, δημιουργείται μια αίτηση διακοπής (irda), η 
όποια έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχει η αντίστοιχη ρουτίνα συλλογής δεδομένων. Η λήψη του 
χαρακτήρα ch(13) είναι ένδειξη τερματισμού της εισροής δεδομένων άρα μπορεί να γίνει η 
επεξεργασία της εισερχομένης πληροφορίας. Η εισερχόμενη πληροφορία περιέχει κωδικούς 
εντολών προς εκτέλεση, (ακολουθεί ο πινάκας 5 με τις εντολές). Μερικές από τις εντολές 
συνοδεύονται και από παραμέτρους.
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Κωδικός Παράμετρος Σύνταξη Λειτουργία

1 - 1 Εμφάνιση όλων των 
αποθηκευμένων 
κωδικών στην μνήμη 
eeprom.

2 XXXXX 2,XXXXX Προσθήκη κωδικού 
χρήστη στη μνήμη 
eeprom.

3 XXXXX 3,XXXXX Αφαίρεση κωδικού 
χρήστη από τη 
μνήμη eeprom.

4 - 4 Διαγραφή όλων των 
κωδικών από τη 
μνήμη eeprom.



Πίνακας 5

Όταν ο χρήστης μέσω υπολογιστή αποστέλλει μια εντολή στην κλειδαριά, τότε το σύστημα 
ανταποκρίνεται με την αποστολή μηνύματος ‘απάντηση προς τον χρήστη’. Ακολουθεί πίνακας 
όπου απεικονίζονται οι πιθανές απαντήσεις του συστήματος προς τις εντολές του χρήστη.

Εντολή Απάντηση συστήματος.

1 All stored codes have been print-
ed.

2 1. Code has been stored.

2. Code is not saved.

3 1. Code has been deleted

2. Code not found

4 1. All stored codes have been delet-
ed

Οτιδήποτε άλλο δώσουμε σαν εντολή θα 
έχει ως απάντηση.

1. The command  is unknown

 

Όταν λοιπόν η ρουτίνα συλλογής δεδομένων «RDA_isr()» λάβει τον χαρακτήρα  ch(13)10 στέλνει 
στην διεργασία  communication  event  «sendEvent(ptrrs232_receive)» που το  πληροφορεί  ότι 
παρελήφθη εντολή άρα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί και να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες.  Αρχικά 
η διεργασία  communication εξετάζει  εάν η ληφθείσα εντολή είναι  έγκυρη η όχι.  Στον ψευδο-
κώδικα  που  ακολουθεί  φαίνεται  πώς  η  διεργασία  αντιμετωπίζει  σε  κάθε  περίπτωση  την 
εισερχόμενη πληροφορία.
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1. Είναι έγκυρη η εντολή; Εάν ναι, εκτέλεσε και στείλε μήνυμα επιβεβαίωσης στον χρήστη, 
εάν όχι στείλε μήνυμα “The order is unknown”.

Εάν  λοιπόν  η  εισερχόμενη  πληροφορία  είναι  έγκυρη  τότε  πρέπει  να  αποκωδικοποιηθεί,  να 
εκτελεστεί και τέλος να αποστείλει στον χρήστη επιβεβαίωση εκτέλεσης ή μή. Ακολουθεί ψευδο-
κώδικας όπου περιγράφεται η παραπάνω διαδικασία:

1. Εάν η εντολή είναι η 1 τότε χρήστης επιθυμεί να δει όλους τους αποθηκευμένους κωδικούς 
στην μνήμη eeprom. Οπότε επιτελεί τα παρακάτω βήματα διάβασε και στείλε κωδικό προς 
κωδικό από την εξωτερική μνήμη  eeprom στην σειριακή θύρα, αφού εκτυπωθούν στην 
οθόνη του υπολογιστή το περιεχόμενο της μνήμης, ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα “ All 
stored codes have been printed”.

2. Εάν η εντολή είναι η 2 τότε ο χρήστης επιθυμεί να εισάγει νέο κωδικό στην μνήμη eeprom. 
Εάν ο νέος  κωδικός χρήστη είναι έγκυρος και υπάρχει χώρος στην μνήμη  eeprom τότε 
αποθήκευσε τον νέο κωδικό και στείλε το μήνυμα “Code has been stored”, εάν για κάποιο 
λόγο δεν γίνει η αποθήκευση του κωδικού ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα  “  Code is not 
saved ”.

3. Εάν η εντολή είναι η 3 τότε ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει κάποιον κωδικό χρήστη από 
τη μνήμη eeprom. Εάν ο κωδικός έχει έγκυρη μορφή και βρίσκεται όντως αποθηκευμένος 
εντός της  μνήμης διέγραψε τον και  στείλε το μήνυμα “Code has been deleted”.  Εάν ο 
κωδικός δεν είναι αποθηκευμένος στη μνήμη στείλε το μήνυμα ”Code not found”.

4. Εάν η εντολή δεν είναι έγκυρη τότε στείλε το μήνυμα “The command is unknown”.

task4

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται: 

int16 i.

Αρχική τιμή:none.

Χρήση: χρησιμοποιείται από την συνάρτηση για τις ανάγκες των βρόχων επαναλήψεων.

int8 result.

Αρχική τιμή:none.

Χρήση: εντός της μεταβλητής αυτής κάποιες από τις καλούμενες συναρτήσεις επιστρέφουν τιμή 
ανάλογη με την έκβαση της εκτελούσας εντολής.
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char tempCode[5].

Αρχική τιμή:none.

Χρήση: είναι μεταβλητή τύπου array στην όποια αποθηκεύονται δεδομένα τύπου character. 
Χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης του εισερχομένου κωδικού.

char c

Αρχική τιμή:none.

Χρήση: : εντός της μεταβλητής αποθηκεύεται η εντολή που στέλνει προς το κύκλωμα ο χρήστης.

Η πρώτη εντολή που εκτελείται είναι η «waitEvent(ptrrs232_receive)»  που έχει ως σκοπό να 
ενημερώσει το λειτουργικό ότι η διεργασία περιμένει την εμφάνιση γεγονότος για να συνεχίσει 
την εκτέλεσή της. Το γεγονός που περιμένει είναι η άφιξη εντολής μέσω της σειριακής θύρας. Στη 
συνέχεια καλεί τον Scheduler διότι, έως ότου αφιχθεί κάποια εντολή, η διεργασία θα περιέλθει σε 
κατάσταση παύσης, άρα πρέπει να παραχωρήσει την cpu σε άλλη διεργασία πράγμα που γίνεται 
με την κλήση της συνάρτησης «scheduler()». Η επόμενη εντολή «c=rs232_input[0]» εκτελείται 
όταν έχει αφιχθεί κάποια εντολή, στην μεταβλητή c μεταφέρεται η εντολή προς περαιτέρω 
επεξεργασία. Η επόμενη εντολή είναι η κλήση της συνάρτησης «enterCritical()» μέσω της όποιας 
ειδοποιείται το λειτουργικό ότι δεν πρέπει να διακόψει την λειτουργία της διεργασίας και αυτό 
διότι πρέπει άμεσα να εκτελεστεί η εισερχόμενη εντολή χωρίς διακοπές. Στη συνέχεια η 
εισερχόμενη εντολή μέσω της εντολής «switch(c)» εκτελείται ως εξής, ανάλογα με το περιεχόμενό 
της. Εάν είναι:

• 1, τότε καλείται η συνάρτηση print_all_codes(). Στην συνέχεια εμφανίζεται το 
μήνυμα «All stored codes have been printed».

• 2, αφού στην μεταβλητή tempCode[i] μεταφέρουμε τον κωδικό, καλείται η 
συνάρτηση «result=add_code(tempCode)» με όρισμα τον εισερχόμενο κωδικό. Εάν 
η συνάρτηση επιστρέψει την τιμή ‘οκ’ τότε στέλνεται στον χρήστη το μήνυμα «Code 
has been added» αλλιώς στέλνεται το μήνυμα «Code is not saved».

• 3,  αφού στην μεταβλητή tempCode[i] μεταφέρουμε τον κωδικό, καλείται η 
συνάρτηση «result=delete_code(tempCode)» με όρισμα τον εισερχόμενο κωδικό. 
Εάν η συνάρτηση επιστρέψει την τιμή ‘οκ’ τότε στέλνεται στον χρήστη το μήνυμα 
«Code has been deleted» αλλιώς στέλνεται το μήνυμα «Code not found».

• 4, τότε καλείται η συνάρτηση «delete_all_codes()».  Στην συνέχεια εμφανίζεται το 
μήνυμα « All stored codes have been deleted».

• Εάν η εισερχόμενη εντολή δεν είναι κάποια από τις παραπάνω τότε στον χρήστη 
στέλνεται το μήνυμα «Unknown command».
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Στη συνέχεια μηδενίζουμε την μεταβλητή «rs232_input[i]=' '»  και μέσω της συνάρτησης 
«leaveCritical()»  ειδοποιούμε το λειτουργικό να γίνει άρση της απαγόρευσης όχλησης.

void task4(void){

char tempCode[5],*ptrtempCode;

int8 result,i;

char c;

ptrtempCode=&tempCode[0];

   for(;;)

   {

waitEvent(ptrrs232_receive);

scheduler();

c=rs232_input[0];

enterCritical();

switch(c)

{

case '1':print_all_codes();printf(" All stored codes have been printed \n");

break;

case '2':for(i=0;i<5;i++)

{

tempCode[i]=rs232_input[i+2];

}

result=add_code(tempCode);

if(result==ok)

{
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printf("Code has been added \n");

}

else

{

printf("Code not  added \n");

}

break;

case '3':for(i=0;i<5;i++)

{

tempCode[i]=rs232_input[i+2];

}

1. result=delete_code(tempCode);

if(result==ok)

{

printf("Code has been deleted\n");

}

else

{

printf("Code not found\n");

}

break;

case '4':delete_all_codes();printf(" All stored codes have been deleted \n");

break;

default: printf("Unknown command \n");

break;

}
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for(i=0;i<BUFFER_SIZE;i++)

{

rs232_input[i]=' ';

}

leaveCritical()

}   

}  

Εντός της διεργασίας communication βρίσκονται τα απαραίτητα κομμάτια κώδικα για τον χειρισμό 
της μνήμης  eeprom,   την  εξέταση του εισερχομένου κωδικού καθώς και  ο  αποκωδικοποιητής 
εντολών. Ακoλουθεί λίστα με τα ονόματα των κομματιών κώδικα  που το σύνολο τους συνθέτει τη 
διεργασία communication. 

• RDA_isr():  Πρόκειται  για  την  ρουτίνα  συλλογής  δεδομένων.  Όποτε  στη  σειριακή  θύρα 
εισέλθει δεδομένο, δημιουργείται μια αίτηση διακοπής και εκτελείται η ρουτίνα συλλογής 
δεδομένων.  Μόλις  ολοκληρωθεί  η  συλλογή  δεδομένων αποστέλλεται  κατάλληλο  event 
ώστε η διεργασία να εκτελέσει την εισερχόμενη εντολή. 

• add_code(tempCode):  Μέσω  αυτής  της  συνάρτησης  αποθηκεύεται  ένας  νέος  κωδικός 
χρήστη στη μνήμη Eeprom. Το όρισμα της συνάρτησης «tempCode» είναι μια μεταβλητή 
τύπου array όπου βρίσκεται αποθηκευμένος ο κωδικός.

• delete_code(tempCode): σβήνει από τη μνήμη αποθηκευμένο κωδικό χρήστη. Το όρισμα 
της  συνάρτησης  «tempCode »  είναι  μια  μεταβλητή  τύπου  array όπου  βρίσκεται 
αποθηκευμένος ο κωδικός.

• print_all_codes ():  Μέσω αυτής της συνάρτησης ανασύρονται και  εκτυπώνονται όλοι οι 
αποθηκευμένη κωδικοί εντός της μνήμης Eeprom.

• delete_all_codes():  Μέσω αυτής της συνάρτησης  διαγράφονται  από την  μνήμη  Eeprom 
όλοι  οι  αποθηκευμένοι  κωδικοί.  Η  έννοια  της  διαγραφής  στην  προκειμένη  περίπτωση 
συνίσταται στο ότι σε κάθε θέση μνήμης γράφεται ο αριθμός 0xFF.

Ακλουθούν οι κώδικες των συναρτήσεων που αποτελούν την διεργασία
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8.5.4 .1 RDA_isr()

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται:

int8  t.

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: τοπική μεταβλητή που λειτουργεί ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης του δείκτη της 
μεταβλητής rs232_input[next_in]. 

 rs232_input[next_in].

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: είναι μεταβλητή τύπου array που έχει δηλωθεί ως global, εντός αυτής αποθηκεύονται τα 
εισερχόμενα δεδομένα μέσω της σειριακής θύρας.

Η επικοινωνία του μικροελεγκτή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται μέσω της σειριακής 
θύρας. Η ταχύτητα είναι στα 9600 Baud, 8bit, 1 start bit, parity none. Ακολουθεί ντιρεκτίβα 
δήλωσης της σειριακής θύρας.

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8, ERRORS,UART1)

Όπως ειπώθηκε παραπάνω ο κώδικας εκτελείται όταν δημιουργηθεί μια αίτηση διακοπής από 
εισερχόμενο δεδομένο στη σειριακή θύρα του μικροελεγκτή. Όποτε αυτό συμβεί, μέσω της 
συνάρτησης get() το δεδομένο λαμβάνεται και αποθηκεύεται στη μεταβλητή rs232_input[next_in] 
που είναι τύπου array . Με την συνθήκη που ακολουθεί  «if(rs232_input[next_in]==13)» 
εξετάζουμε εάν το δεδομένο που λάβαμε είναι ο 1310. Εάν είναι τότε ο χρήστης πάτησε το πλήκτρο 
Enter άρα ολοκληρώθηκε η αποστολή της εντολής του χρήστη προς το σύστημα της κλειδαριάς. 
Εφόσον λοιπόν ισχύει η παραπάνω συνθήκη, μηδενίζουμε τον δείκτη της μεταβλητής «next_in=0», 
στέλνουμε στη διεργασία communication το γεγονός της άφιξης της εντολής 
«sendEvent(ptrrs232_receive)» και τέλος επιστρέφουμε με την εντολή «return».  Εάν η συνθήκη 
«if(rs232_input[next_in]==13)» δεν ισχύει, εκτελείται η εντολή «next_in=(next_in+1) % 
BUFFER_SIZE» που αυξάνει το περιεχόμενο του δείκτη «next_in » κατά ένα , και στη συνέχεια με 
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τη χρήση της συνθήκης «if(next_in==next_out)» εξετάζουμε εάν ο Buffer «input[next_in]» γέμισε 
με δεδομένα. Εάν ναι, τότε μηδενίζουμε τον δείκτη «next_in=0».

#int_RDA

RDA_isr() 

{

int8  t;

rs232_input[next_in]=getc(); 

if(rs232_input[next_in]==13)

{

next_in=0;

sendEvent(ptrrs232_receive);

return;

}

t=next_in; 

next_in=(next_in+1) % BUFFER_SIZE; 

if(next_in==next_out)

{ 

next_in=0; // Buffer full !! 

}

}   

8.5.4 .2 print_all_codes

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται:

int16 i,j,k=1;

Αρχική τιμή: i=none, j=none, k=1.
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Χρήση: χρησιμοποιούνται από την συνάρτηση για τις ανάγκες των βρόχων επαναλήψεων.

char c.

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: είναι τύπου character και εντός αυτής αποθηκεύεται προσωρινά το δεδομένο που 
διαβάζεται από την μνήμη eeprom.

Η συνάρτηση ξεκινά με την κλήση της συνάρτησης «enterCritical()» μέσω της όποιας ειδοποιείται 
το λειτουργικό ότι δεν πρέπει να διακόψει την λειτουργία της συνάρτησης και αυτό διότι κατά την 
ανάγνωση δεδομένων από την μνήμη eeprom δημιουργούνται σήματα χρονισμού αυστηρής 
χρονικής διάρκειας. Η μνήμη eeprom έχει χωριστεί σε πενήντα ένα περιοχές όπου σε κάθε 
περιοχή αποθηκεύεται ένας κωδικός χρήστη ( πέντε ψηφία). Εντός της συνθήκης 
«for(i=0;i<255;k++)» εκτελούνται οι εντολές «printf("code %2Lu = ",k)» που στέλνει στην οθόνη 
του υπολογιστή ‘Code = k’ όπου k παίρνει τιμές από το διάστημα [1-51]. Στη συνέχεια μέσω των 
εντολών που βρίσκονται εντός της συνθήκης «for(j=0;j<5;j++)», «c=read_EEPROM(i+j)» και 
«printf("%c",c)» στέλνονται τα ψηφία του κωδικού της περιοχής k (k=i+j) στην οθόνη. Η αποστολή 
λαμβάνει χώρα όταν ισχύει η συνθήκη «if(c!=0xff)», δηλαδή όταν η περιοχή έχει αποθηκευμένο 
κωδικό. Αφού διατρέξουμε όλες τις περιοχές αποθήκευσης κωδικών καλούμε τη συνάρτηση 
«leaveCritical()» για να γίνει άρση της απαγόρευσης όχλησης.

void print_all_codes(void){

 int16 i,j,k=1;

 char c; 

 enterCritical();

for(i=0;i<255;k++)

         {

        printf("code %2Lu = ",k);

        for(j=0;j<5;j++)

        {
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        c=read_EEPROM(i+j);

        if(c!=0xff)

        {

        printf("%c",c);

        }  

        } 

    printf("\n"); 

    i=i+5;   

         }

printf("\n"); 

leaveCritical();

}

8.5.4 .3 delete_all_codes

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται:

int16 i.

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: χρησιμοποιείται από τη συνάρτηση για τις ανάγκες των βρόχων επαναλήψεων.

Η συνάρτηση ξεκινά με την κλήση της συνάρτησης «enterCritical()» μέσω της όποιας ειδοποιείται 
το λειτουργικό ότι δεν πρέπει να διακόψει την λειτουργία της συνάρτησης και αυτό διότι κατά την 
ανάγνωση δεδομένων από τη μνήμη eeprom δημιουργούνται σήματα χρονισμού αυστηρής 
χρονικής διάρκειας. Η μνήμη eeprom έχει χωρητικότητα 255 byte, αποτελείται από 255 θέσεις 
μνήμης χωρητικότητας 1 byte έκαστη. Εντός του βρόχου «for(i=0;i<255;++i)» που 
επαναλαμβάνεται τόσες φόρες όσες  και οι θέσεις μνήμης,  σε κάθε θέση μνήμης γραφουμε την 
τιμή 0xFF. Η τιμή ( 0xFF ) είναι η τιμή που περιέχει η μνήμη eeprom όταν είναι άδεια.  Αφού 
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γράψουμε σε κάθε θέση μνήμης την τιμή 0xFF  καλούμε τη συνάρτηση «leaveCritical()» για να 
γίνει άρση της απαγόρευσης όχλησης.

void delete_all_codes(void){

int8 i; 

enterCritical();

for(i=0;i<255;++i)

         {

       write_EEPROM(i,0xff);

         }

leaveCritical();

}

8.5.4 .4 delete_code
Όρισμα:  char tempCode[]

Επιστρέφει : int8

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται: 

int16 i,j

Αρχική τιμή: i=none, j=none.

Χρήση: χρησιμοποιούνται από τη συνάρτηση για τις ανάγκες των βρόχων επαναλήψεων.

temppasswordfromEeprom[5]

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: Είναι μεταβλητή τύπου array όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα που 
διαβάζονται από τη μνήμη eeprom (δηλ. κωδικοί χρηστών).

int8 result.
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Αρχική τιμή: none.

Χρήση: εντός της μεταβλητής αποθηκεύεται το αποτέλεσμα της σύγκρισης των κωδικών. 

Η συνάρτηση ξεκινά με την κλήση της συνάρτησης «enterCritical()» μέσω της όποιας ειδοποιείται 
το λειτουργικό ότι δεν πρέπει να διακόψει την λειτουργία της συνάρτησης και αυτό διότι κατά την 
ανάγνωση δεδομένων από την μνήμη eeprom δημιουργούνται σήματα χρονισμού αυστηρής 
χρονικής διάρκειας. Η μνήμη eeprom έχει χωριστεί σε πενήντα ένα περιοχές όπου σε κάθε 
περιοχή αποθηκεύεται ένας κωδικός χρήστη ( πέντε ψηφιων). Εντός του βροχου for(i=0;i<255;) 
επιτελειται η εξής διαδικασία: 

αρχικά με την εκτέλεση της εντολής «temppasswordfromEeprom[j]=read_EEPROM (i+j)» 
μεταφέρεται από τη μνήμη eeprom ο πρώτος κωδικός, ο οποίος αποθηκεύεται στη μεταβλητή 
temppasswordfromEeprom[]. 

Στη συνέχεια με την εκτέλεση της εντολής 
«result=strncmp(tempCode,temppasswordfromEeprom,5)» συγκρίνονται ο κωδικός που 
μεταφέρθηκε από τη μνήμη με αυτόν που θέλει να διαγράψει ο χρήστης και είναι αποθηκευμένος 
στη μεταβλητή tempCode[]. Εάν οι δυο κωδικοί είναι ίδιοι τότε στην μεταβλητή result αποδίδεται 
η τιμή ‘ok’ με αποτέλεσμα να ικανοποιείται η συνθήκη «if(result==0)», οπότε στις θέσεις μνήμης 
όπου είναι αποθηκευμένος ο κωδικός που θέλουμε να σβηστεί, να γράφεται η τιμή 0xFF 
«write_EEPROM(i,0xff)». Με το πέρας της διαγραφής  καλούμε τη συνάρτηση «leaveCritical()» για 
να γίνει άρση της απαγόρευσης όχλησης και επιστρέφουμε στη διεργασία communication. Εάν οι 
δυο κωδικοί δεν είναι ίδιοι τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους αποθηκευμένους 
κωδικούς. Εάν η διαδικασία διαγραφής κωδικού πραγματοποιηθεί με επιτυχία τότε επιστρέφει η 
συνάρτηση στην καλούσα αυτήν διεργασία την τιμή ‘ok’, ενώ εάν αποτύχει επιστρέφει την τιμή 
‘error’.

int8 delete_code(char tempCode[]){

int8 result;

char  temppasswordfromEeprom[5],*ptrtemppasswordeeprom;

int16 i,j;

 char c; 

 enterCritical();

for(i=0;i<255;)

         {     
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        for(j=0;j<5;j++)

        {

        temppasswordfromEeprom[j]=read_EEPROM (i+j)

 } 

          

result=strncmp(tempCode,temppasswordfromEeprom,5);

  if(result==0)//if the code has been found then erase it

   {

   write_EEPROM(i,0xff);

    ++i;

    write_EEPROM(i,0xff);

    ++i;

    write_EEPROM(i,0xff);

    ++i;

    write_EEPROM(i,0xff);

    ++i;

    write_EEPROM(i,0xff);

    leaveCritical();

   return ok;

 } 

 i=i+5;  

} 

leaveCritical();

return error;

}
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8.5.4 .5 add_code
Όρισμα:  char tempCode[]

Επιστρέφει : int8

Καταχωρητές  που χρησιμοποιούνται: 

int16 i,j

Αρχική τιμή: i=none, j=none.

Χρήση: χρησιμοποιούνται από την συνάρτηση για τις ανάγκες των βρόχων επαναλήψεων.

char c.

Αρχική τιμή: none.

Χρήση: εντός της μεταβλητής αποθηκεύεται το δεδομένο που διαβάζεται από την μνήμη eeprom. 

Η συνάρτηση ξεκινά με την κλήση της συνάρτησης «enterCritical()» μέσω της όποιας ειδοποιείται 
το λειτουργικό ότι δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της συνάρτησης και αυτό διότι κατά την 
ανάγνωση δεδομένων από τη μνήμη eeprom δημιουργούνται σήματα χρονισμού αυστηρής 
χρονικής διάρκειας. Η μνήμη eeprom έχει χωριστεί σε πενήντα ένα περιοχές, όπου σε κάθε 
περιοχή αποθηκεύεται ένας κωδικός χρήστη ( πέντε ψηφίων). Εντός της βρόχου for(i=0;i<255;) 
επιτελείται η εξής διαδικασία:

αρχικά με την εκτέλεση της εντολής «c=read_EEPROM (i)» μεταφέρουμε από την μνήμη eeprom 
το πρώτο δεδομένο της πρώτης περιοχής στην μεταβλητή c. Στην συνέχεια με τη χρήση της 
συνθήκης «if(read_EEPROM (i)==0xff)» εξετάζουμε εάν υπάρχει άδεια περιοχή για να 
αποθηκεύσουμε τον κωδικό που θέλει ο χρήστης. Εάν η συνθήκη ισχύει τότε υπάρχει άδεια 
περιοχή, οπότε με την εκτέλεση της εντολής «write_EEPROM(i,tempCode[j])» αποθηκεύονται τα 
ψηφία του κωδικού που βρίσκεται αποθηκευμένα στη μεταβλητή tempCode[] στη μνήμη eeprom. 
Εάν βρεθεί άδεια περιοχή και πραγματοποιηθεί η αποθήκευση, τότε επιστρέφει η συνάρτηση 
στην καλούσα αυτήν  διεργασία την τιμή ‘ok’, εάν αποτύχει επιστρέφει την τιμή ‘error’.

int8 add_code(char tempCode[]){

int16 i,j;

char c; 

enterCritical();
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for(i=0;i<255;)

{

c=read_EEPROM (i);

if(read_EEPROM (i)==255)

{

for(j=0;j<5;j++,i++)

{

 write_EEPROM(i,tempCode[j]);

}

leaveCritical();

return ok;

}

i=i+5;

}

leaveCritical();

return error;

}

8.5.5 Led_Flash
Είναι η διεργασία που έχει ως σκοπό να αναβοσβήνει την Φωτο-δίοδο led. Η διεργασία ξεκινά 
δίνοντας την εντολή να ανάψει το led «output_high(PIN_A1)». Στη συνέχεια καλεί την συνάρτηση 
«OsDelay(5,runningTask)» ώστε για χρόνο που καθορίζεται από το όρισμα ‘5’ να μπει σε 
κατάσταση χρονο-καθυστέρησης.  Αμέσως μετά καλείται ο scheduler ώστε να παραχωρηθεί η cpu 
σε άλλη διεργασία που βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και έχει την υψηλότερη 
προτεραιότητα, τη δεδομένη στιγμή. Όταν το λειτουργικό ξαναφέρει στο προσκήνιο τη διεργασία 
θα εκτελεστεί η εντολή output_low(PIN_A1) ώστε η Φωτο-δίοδος led να σβήσει. Στη συνέχεια 
καλεί τη συνάρτηση «OsDelay(5,runningTask)», ώστε για χρόνο που καθορίζεται από το όρισμα ‘5’ 
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να μπει σε κατάσταση χρονο-καθυστέρησης.  Αμέσως μετά καλείται ο scheduler ώστε να 
παραχωρηθεί η cpu σε άλλη διεργασία που βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και έχει την 
υψηλότερη προτεραιότητα, τη δεδομένη στιγμή. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ατέρμονα. 

void task10(){

while(1)

{

output_high(PIN_A1);

OsDelay(5,runningTask);

scheduler();

output_low(PIN_A1);

OsDelay(5,runningTask);

scheduler();

}

}   
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Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του λειτουργικού, της εφαρμογής και του 
ηλεκτρονικού σχεδίου της ηλεκτρικής κλειδαριάς:

• MPLAB IDE v8.30 της εταιρείας Microchip.

• PIC C COMPILER της εταιρείας CCS.

• EAGLE Layout Editor 4.16r1 της εταιρείας Cadsoft.
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Συμπεράσματα

Η αρχιτεκτονική του μικροελεγκτή Pic18f252 είναι δοκιμή για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
πραγματικού χρόνου σε αυτό επίκουρη και η πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού MPLAP IDE η 
όποια διαθέτει εργαλεία κατάλληλα και αξιόπιστα για την ανάπτυξη αλλά και της 
αποσφαλματωσης του κώδικα. Ο compiler PIC-C  της εταιρείας CCS αποδείχτηκε ανεπαρκές 
εργαλείο για την ανάπτυξη λειτουργικού πραγματικού χρόνου και αυτό διότι δεν επιτρέπει 
δημιουργεί δεικτών προς υπορουτίνας καθώς και προς μεταβλητές τύπου const αποθηκευμένες 
στην μνήμη Rom. Η έκταση του λειτουργικού ανήρθε στα 6kb  περίπου γεγονός που μας επιτρέπει 
την διατύπωση ότι δεν επιβαρύνει σημαντικά  την εφαρμογή, επιτρέποντας σε συνδυασμό με 
αυτό να αναπτύσσονται μεγάλες σε έκταση εφαρμογές μιας και η μνήμη προγράμματος του 
μικροελεγκτή είναι  32Kb. Μετά την ανάπτυξη του λειτουργικού έγινε η ανάπτυξη της εφαρμογής 
της ηλεκτρικής κλειδαριάς όπου ήρθε η στην επιφάνεια η ανάγκη να προστεθούν στο λειτουργικό 
εκείνοι οι μηχανισμού που θα επιτρέπουν στον προγραμματιστή της εφαρμογής  την δημιουργεί 
των διεργασιών χωρίς να πρέπει ταυτόχρονα να  μπαίνει όντος του κώδικα του λειτουργικού 
προκειμένου να δηλώσει αυτές στο λειτουργικό. Ένα άλλο σημείο που χρήζει ανάγκη βελτιώσεις 
είναι ο χειρισμός της σειριακής θύρας και αυτό διότι στην παρούσα εφαρμογή ο χειρισμός της 
γίνεται από διεργασία εφαρμογής ενώ θα ήταν καλύτερη λύση ο χειρισμός της να γίνεται από το 
ίδιο το λειτουργικό προκειμένου να μετατραπεί σε αντικείμενο στο όποιο οι διεργασίες κάνουν 
κλήσεις απλοποιώντας έτσι την ανάπτυξη της εφαρμογής.  Το παρόν θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση και να προστεθούν σε αυτό επιπρόσθετα αντικείμενα όπως για 
παράδειγμα χειρισμός θύρας USB, θύρας CAN καθώς και πρωτοκολλά επικοινωνίας όπως το 
TCP/IP. 

Eν κατακλείδι θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι η χρήση λειτουργικού στα embed-
ded συστήματα διευκολύνει πολύ τον προγραμματιστή να αναπτύξει την εφαρμογή αρκεί η 
έννοια της διεργασίας να είναι κατανοητή σε αυτών. Το λειτουργικό αναλαμβάνει να μεταφέρει 
μηνύματα από την μια διεργασία στην άλλη καθώς και να συγχρονίσει τις διεργασίες μεταξύ τους. 
Η σπουδαιότερη συνεισφορά του λειτουργικού προς την εφαρμογή είναι  ότι οι ζωτικές 
διεργασίες θα εκτελεστούν άμεσα χωρίς να απαιτείται από τον προγραμματιστή να χρησιμοποιεί 
αρχιτεκτονικές λογισμικού όπως interrupt controller η conditioning polling. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

#include "C:\Electro\my_rtos\rtos.h"

#include <stdio.h>

#include <Flex_KBD.C>

#include <string.h>

#define OS_EVENT_TBL_SIZE 10

#define error -1

#define ok 1

 void save_running_task(struct TCB *j);// save cpu's register into tasks stack

 typedef int (*pFunc4)(void);  // create pointers to functions

 typedef int (*pFunc1)(void);  // create pointers to functions

 typedef int (*pFunc2)(void);  // create pointers to functions

 typedef int (*pFunc3)(void);  // create pointers to functions

 typedef int (*pFunc10)(void);  // create pointers to functions

 typedef int (*pFunc255)(void); // create pointers to functions

 

 

 void pauseTask(struct TCB *j);// 

 void resetTask(struct TCB *j);// 

 void OsDelay(int16 k,struct TCB *runningTask);

 void waitEvent(struct OS_EVENT *l);//

 void sendEvent(struct OS_EVENT *l);//

 int8  sendMail(struct TCB *sender,struct TCB *runningTask, struct TCB *receiver, int8 &mailEvent-
Counter, void *message);//

int8 receiveMail(struct TCB *runningTask, int8 &EventCounter, struct OS_Event *ptrmailEvent);//
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int8 IsMailBoxEmpty(struct TCB *runningTask);//

void EmptyMailBox(struct TCB *runningTask);//

void clearAllMailBoxes(void);// 

void initializeAllTasks(struct TCB *p);//

BYTE read_ext_eeprom(long int address);//read byte from external eeprom

  char ttt[]={'Q', 'W', 'E'};

 void task1(void);

 void task2(void);

 void task3(void);

 void task4(void);

 void task255(void);

 void task10(void);

void test(void);

int16 temp1,temp2,temp3;

int32 Os_ticks=0;

//char chrtest[]={'a','b','c','d'};

const int8  number_of_tasks=6;

const int8  number_of_mailboxes=5;

const int numberOfUsers=40;// this number represents the number of users has code to use the 
lock. 

const int8 task1_=0,task2_=1,task3_=2;

const int8 run=1,ready=2,paused=3; 

signed int8 EventCounter=error;//each time a events occur the value of the variable is increment
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signed int8 mailEventCounter=0;//each time a mail occur the value of the variable is increment, if 
=0 then no mailevent is occured

#BYTE STKPTR=0XFFC  

#BYTE Scratch1=0X000

#BYTE Scratch2=0X001

#BYTE Scratch3=0X002

#BYTE Scratch4=0X003

#BYTE STATUS  = 0xFD8                    // STATUS register

#BYTE BSR  = 0xFE0                     // BSR register

#BYTE W  = 0xFE8                     // W register

#BYTE FSR0L  = 0xFE9                     // FSR0L register

#BYTE FSR0H  = 0xFEA                     // FSR0H register

#BYTE FSR2L  = 0xFD9                     // FSR2L register

#BYTE FSR2H  = 0xFDA                    // FSR2H register

#BYTE TBLPTRL  = 0xFF6                     // TBLPTRL Prog Mem Table Pointer Upper

#BYTE TBLPTRH  = 0xFF7                     // TBLPTRH Prog Mem Table Pointer High

#BYTE TBLPTRU  = 0xFF8                     // TBLPTRU Prog Mem Table Pointer Low

#BYTE PRODL  = 0xFF3                     // PRODL Product Reg high

#BYTE PRODH  = 0xFF4                    // PRODH Product Reg low  

#BYTE TOSU=0XFFF

#BYTE TOSH=0XFFE

#BYTE TOSL=0XFFD

#BYTE PCLATH=0XFFA

#BYTE PCLATU=0XFFB

#BYTE PCL=0XFF9

#BYTE INTCON=0XFF2
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#BYTE PCLAT=0xff9

typedef struct OS_EVENT {

   unsigned int16 task[number_of_tasks]; //into array wll be stored all the address of tasks waiting 
for the event

} ;

static struct OS_EVENT key, *keypress;

static struct OS_EVENT lock, *ptrlock;

static struct OS_EVENT mailEvent, *ptrmailEvent;

static struct OS_EVENT semaphoreEvent, *ptrsemaphoreEvent;

typedef struct semaphore{

 boolean isfree;

};

typedef struct mailbox {

struct mailbox       *top;

struct mailbox       *next;

   unsigned int16 receiver;  // will point to the address of tasks waiting for the mailbox

   unsigned int16 sender;   // will point to the address of tasks waiting for the mailbox

   

   boolean isEmpty;  // if the mailbox is empty then isEmpty=1 

} ;

static struct mailbox mailboxTask1, *ptrmailbox;

static struct mailbox mailboxTask2;

115



static struct mailbox mailboxTask3;

static struct mailbox mailboxTask4;

static struct mailbox mailboxTask255;

// into this struct will be used to collect all the information about the user 

typedef struct actionRecord{

char userPassword[5];

BYTE day;

BYTE mth;

BYTE year;

BYTE dow;

BYTE hr;

BYTE min;

};

static struct actionRecord record, *ptrrecord;

typedef struct TCB{

struct TCB       *top;

struct TCB       *next;

//struct mailbox   *ptrmailbox;

void           *message;

unsigned char    *sp;

unsigned char    priority;

unsigned char    state;  //run=1,ready=2,paused=3

signed int8    responce;// into this variable will be saved the answer from return from functions

unsigned int16   counter;// each time the timer0 is overflow the variable is increment.
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signed           int16   Delay;

boolean          waitEventFlag; // if task is waiting event then flag is 1 else 0

boolean  sendMailFlag; // if task want to send a mail then flag is 1

boolean  receiveMailFlag; // if task is waiting a mail then flag is 1

boolean  resetTask;  // if task has been reset  then flag is 1 

unsigned char    temp_responce;

unsigned char    temp_state;

unsigned char    temp_STATUS;                // STATUS register

unsigned char    temp_BSR;                   // BSR register

unsigned char    temp_W;                     // W register

unsigned char    temp_FSR0L;                 // FSR0L register

unsigned char    temp_FSR0H;                 // FSR0H register

unsigned char    temp_FSR2L;                 // FSR2L register

unsigned char    temp_FSR2H;                 // FSR2H register

unsigned char    temp_TBLPTRL;               // TBLPTRL Prog Mem Table Pointer Upper

unsigned char    temp_TBLPTRH;              // TBLPTRH Prog Mem Table Pointer High

unsigned char    temp_TBLPTRU;              // TBLPTRU Prog Mem Table Pointer Low

unsigned char    temp_PRODL;                 // PRODL Product Reg high

unsigned char    temp_PRODH;  

unsigned char    temp_Scratch1;              // TBLPTRH Prog Mem Table Pointer High

unsigned char    temp_Scratch2;              // TBLPTRU Prog Mem Table Pointer Low

unsigned char    temp_Scratch3;                 // PRODL Product Reg high

unsigned char    temp_Scratch4;  

unsigned int16   task_program_counter; 

};
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struct TCB *p, *next, *k, *j, *runningTask, *top, *receiver, *sender;

//static struct  TCB Task_list[3], *freeptr;

static struct  TCB Task_1; 

static struct  TCB Task_2; 

static struct  TCB Task_3;

static struct  TCB Task_4;

static struct  TCB Task_10;

static struct  TCB Task_255;

int8  sendMail(struct TCB *runningTask, struct TCB *receiver, int8 &mailEventCounter, void 
*ptrmessage)

{         

        signed  int8 i=number_of_mailboxes-1; 

        int32 temp;  

        char chrtest1; 

            

       disable_interrupts(GLOBAL);

temp=runningTask->message;

if(temp!=null){  //if the message register is not empty proceed.

runningTask->state=paused;

runningTask->sendMailFlag=1; // set flag=1 because task want to send a mail but the 
message register inside task is not empty

++mailEventCounter;  //increase to indicate that task want to send a mail.

enable_interrupts(GLOBAL);

 return error;

}
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     runningTask->message= ptrmessage;// load the task register with the pointer of the mail.   

        

        ++mailEventCounter;

        ptrmailbox=&mailboxTask1; // try to find a empty mailbox

        

         while(i>=0)

{

if(ptrmailbox->isEmpty==ok) //if the current mail box is empty then 
use it.

{

ptrmailbox->sender=runningTask->top;

ptrmailbox->receiver=receiver->top;

ptrmailbox->isEmpty=null;  //set bit to indicate that 
the mailbox is full

runningTask->sendMailFlag=0; // set flag=0 because 
task has send a mail .

enable_interrupts(GLOBAL);

return ok;

}

--i;

ptrmailbox=ptrmailbox->next;

}

runningTask->sendMailFlag=1; // set flag=1 because task want to send a mail 
but all the mailboxes are full

runningTask->state=paused;

enable_interrupts(GLOBAL);

return error;
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            while(i!=0)

            {

         if(ptrmailEvent->task[i]==receiver->top  ) // if the receiver task is already waiting a message 
then the sender will be turn in pause state

            {

            runningTask->state=paused;

            enable_interrupts(GLOBAL);

            return error;               

            }

            --i;   

               }

            i=number_of_tasks;

         while(i!=0)

         {

         if(ptrmailEvent->task[i]==null)// if the mailEvent array is full then drive the sender task in 
pause state, else store into array the receiver address

            {

            ++EventCounter;

            ptrmailEvent->task[i]=receiver->top;

            receiver->message=runningTask->message;

            enable_interrupts(GLOBAL);

            return ok;

            }

            --i;

             }

            runningTask->state=paused;
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            enable_interrupts(GLOBAL);

            return error;

}

int8 receiveMail(struct TCB *sender, struct TCB *runningTask, int8 &mailEventCounter, struct 
OS_Event *ptrmailEvent)

{

       signed int8 i=number_of_mailboxes-1,j=number_of_tasks-1;  

      disable_interrupts(GLOBAL);

      

      

      ptrmailbox=&mailboxTask1; //load first mailbox

      

      while(i>=0)

   {

      if(ptrmailbox->receiver==runningTask->top)

        {

        

      sender->top=ptrmailbox->sender; //get senders address 

      p=&Task_1;

      while(j>=0)

      {

        if(p->top==sender->top) //find the task that has send the mail.

        {

        sender=p;

        runningTask->message=sender->message;// tranfer message from sender to 
receiver
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        runningTask->receiveMailFlag=null; // reset the flag to indicate that task is 
not waiting for a mail.

      sender->message=null; //delete message from sender

      sender->sendMailFlag=null; // the message has been transferred , so 
clear the flag

      ptrmailbox->receiver=null; //reset mailbox

      ptrmailbox->sender=null;

      ptrmailbox->isEmpty=ok;

      --mailEventCounter;

      enable_interrupts(GLOBAL);

            return ok;

        }

        p=p->next;

        --j; 

      }   

      }

        ptrmailbox=ptrmailbox->next;

        --i;

   }

   

   runningTask->state=paused; //set task in pause mode because the task is waiting for a mail but 
mail has not arrived.

   runningTask->receiveMailFlag=1; //set 1 to indicate that task is wiating for a mail.

   enable_interrupts(GLOBAL);

   return error;

 

      while(i!=0)

122



         {

         if(runningTask->top==ptrmailEvent->task[i]) // if the receiver=runningTask task is already wait-
ing a message then the sender will be turn in pause stat

            {

               //runningTask->ptrmailbox=ptrmbox;

               enable_interrupts(GLOBAL);

               return ok;   

            }

               --i;

         }

         i=number_of_tasks;

      while(i!=0)

            {

            if(runningTask->top!=ptrmailEvent->task[i]) // if the receiver=runningTask task is already 
waiting a message then the sender will be turn in pause stat

            {

               runningTask->state=paused;

               enable_interrupts(GLOBAL);

               return error;      

            }

               --i;

            }

}

void clearAllMailBoxes(void)

{

123



signed int8 j=number_of_mailboxes-1;

ptrmailbox=&mailboxTask1; //load first mailbox

while(j>=0)

{

ptrmailbox->isEmpty=1;

ptrmailbox->receiver=null;

ptrmailbox->sender=null;

ptrmailbox=ptrmailbox->next;

--j;

}

}

void initializeAllTasks(struct TCB *p)

{

signed int8 j=number_of_tasks-1;

p=&Task_1; //load first task

while(j>=0)

{

p->counter=null;

p->Delay=error;

p->message=null;

p->sendMailFlag=null;

p->receiveMailFlag=null;

p->responce=error;

p->resetTask=0 ; 

--j;
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p=p->next;

}

}

int8 IsMailBoxEmpty(struct TCB *runningTask){

int32 temp;

disable_interrupts(GLOBAL);

temp=runningTask->message;

if(temp!=0x0000){  //if the message register is not empty proceed.

runningTask->state=paused;

runningTask->sendMailFlag=1; // set flag=1 because task want to send a mail but the 
message register inside task is not empty

++mailEventCounter;  //increase to indicate that task want to send a mail.

enable_interrupts(GLOBAL);

 return error;

}

else

{

//enable_interrupts(GLOBAL);

return ok;

}

}

void EmptyMailBox(struct TCB *runningTask){

//disable_interrupts(GLOBAL);

runningTask->message=null;

enable_interrupts(GLOBAL);

125



}

void waitEvent(struct OS_EVENT *l){

   int8 i;

   disable_interrupts(GLOBAL);

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

      {

         if(l->task[i]==0)

         {

            l->task[i]=runningTask; //put running task that is waiting an event into event list

            runningTask->state=paused;

            break;

            }

         }

enable_interrupts(GLOBAL);   

}

void sendEvent(struct OS_EVENT *l){

   int8 i;

   disable_interrupts(GLOBAL);

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

      {

         if(l->task[i]!=null)

         {

            j=l->task[i];

            j->state=ready;

            

            } 
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         }

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

      {

         l->task[i]=null;  //reset the array from the waiting tasks

      }

enable_interrupts(GLOBAL);   

}      

void save_running_task(struct TCB *p)

   {

        p->task_program_counter=make16(TOSH,TOSL);

        p->temp_state=p->state;

        p->temp_STATUS=STATUS;

      p->temp_responce=p->responce;

        p->temp_BSR=BSR;

        p->temp_W=W;

        p->temp_FSR0L=FSR0L;

        p->temp_FSR0H=FSR0H;

        p->temp_FSR2L=FSR2L;

        p->temp_FSR2H=FSR2H;

        p->temp_TBLPTRL=TBLPTRL;

        p->temp_TBLPTRH=TBLPTRH;

        p->temp_TBLPTRU=TBLPTRU;

        p->temp_PRODL=PRODL;

        p->temp_PRODH=PRODH;

        p->temp_Scratch1=Scratch1;

        p->temp_Scratch2=Scratch2;
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        p->temp_Scratch3=Scratch3;

        p->temp_Scratch4=Scratch4;    

   }   

void restore_task(struct TCB *p)

   {

        //enable_interrupts(GLOBAL);

        TOSH=make8(p->task_program_counter,1);

        TOSL=make8(p->task_program_counter,0);

        p->state=run;

        STATUS=p->temp_STATUS;

        BSR=p->temp_BSR;

        W=p->temp_W;

        FSR0L=p->temp_FSR0L;

        FSR0H=p->temp_FSR0H;

        FSR2L=p->temp_FSR2L;

        FSR2H=p->temp_FSR2H;

        TBLPTRL=p->temp_TBLPTRL;

        TBLPTRH=p->temp_TBLPTRH;

        TBLPTRU=p->temp_TBLPTRU;

        PRODL=p->temp_PRODL;

        PRODH=p->temp_PRODH;

        Scratch1=p->temp_Scratch1;

        Scratch2=p->temp_Scratch2;

        Scratch3=p->temp_Scratch3;

        Scratch4=p->temp_Scratch4;

         #asm
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   bcf INTCON,2

  #endasm

  enable_interrupts(GLOBAL);        

   }   

void restore_task1(struct TCB *p)

   {

        p->state=run;

        STATUS=p->temp_STATUS;

        BSR=p->temp_BSR;

        W=p->temp_W;

        FSR0L=p->temp_FSR0L;

        FSR0H=p->temp_FSR0H;

        FSR2L=p->temp_FSR2L;

        FSR2H=p->temp_FSR2H;

        TBLPTRL=p->temp_TBLPTRL;

        TBLPTRH=p->temp_TBLPTRH;

        TBLPTRU=p->temp_TBLPTRU;

        PRODL=p->temp_PRODL;

        PRODH=p->temp_PRODH;

        Scratch1=p->temp_Scratch1;

        Scratch2=p->temp_Scratch2;

        Scratch3=p->temp_Scratch3;

        Scratch4=p->temp_Scratch4;

        STKPTR=1;

        //TOSL=make8(p->task_program_counter,0);

        //TOSH=make8(p->task_program_counter,1);
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        //TOSU=make8(p->task_program_counter,2);

        TOSL=0x08;

        TOSH=0x07;

        TOSU=0;

        #asm

   push

    pop

   #endasm   }  

//#inline

void OsDelay(int16 k,struct TCB *runningTask)

{

      runningTask->Delay=k;

      runningTask->state=paused;

}

void resetTask(struct TCB *p)

{

   disable_interrupts(GLOBAL);

   p=runningTask;// get program counter (p.c) from current running stack

   p->task_program_counter=p->top;

        p->state=ready;

        p->temp_STATUS=STATUS;

        p->Delay=error;

        p->resetTask=1;
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enable_interrupts(GLOBAL);     

}

void pauseTask(struct TCB *p)

{

 p->state=paused;

 p->Delay=0;      

}   

void scheduler(void)

{

   int16 i,temp,tempState,tempNext,tempPriority,tempTop;

  

   disable_interrupts(GLOBAL);

   

      p=runningTask;// get program counter (p.c) from current running stack

      p->resetTask=0 ;  

        p->temp_state=p->state;

        p->temp_STATUS=STATUS;

        p->temp_BSR=BSR;

        p->temp_W=W;

        p->temp_FSR0L=FSR0L;

        p->temp_FSR0H=FSR0H;

        p->temp_FSR2L=FSR2L;
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        p->temp_FSR2H=FSR2H;

        p->temp_TBLPTRL=TBLPTRL;

        p->temp_TBLPTRH=TBLPTRH;

        p->temp_TBLPTRU=TBLPTRU;

        p->temp_PRODL=PRODL;

        p->temp_PRODH=PRODH;

        p->temp_Scratch1=Scratch1;

        p->temp_Scratch2=Scratch2;

        p->temp_Scratch3=Scratch3;

        p->temp_Scratch4=Scratch4;  

        

   p=&Task_1; //assign pointer p to address of task_1

   temp=255;

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

   {

      tempTop=p->top;

      tempState=p->state;

      tempNext=p->next;

      tempPriority=p->priority;

      if(tempState==ready || tempState==run)

      {

         if(tempPriority<temp)

         {

            temp=tempPriority;

            runningTask=p;

            }
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         }

        p=p->next;

   }

   p=&Task_1; //assign pointer p to address of task_1

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

   {

      tempTop=p->top;

      tempState=p->state;

      tempNext=p->next;

      tempPriority=p->priority;

      if(tempState==run && runningTask!=p)

      {

           p->state=ready;

           break;

       }

        p=p->next;

   }

        runningTask->state=run;

        STATUS=runningTask->temp_STATUS;

        BSR=runningTask->temp_BSR;

        W=runningTask->temp_W;

        FSR0L=runningTask->temp_FSR0L;

        FSR0H=runningTask->temp_FSR0H;

        FSR2L=runningTask->temp_FSR2L;

        FSR2H=runningTask->temp_FSR2H;

        TBLPTRL=runningTask->temp_TBLPTRL;
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        TBLPTRH=runningTask->temp_TBLPTRH;

        TBLPTRU=runningTask->temp_TBLPTRU;

        PRODL=runningTask->temp_PRODL;

        PRODH=runningTask->temp_PRODH;

        Scratch1=runningTask->temp_Scratch1;

        Scratch2=runningTask->temp_Scratch2;

        Scratch3=runningTask->temp_Scratch3;

        Scratch4=runningTask->temp_Scratch4;

        STKPTR=1;

        TOSL=make8(runningTask->task_program_counter,0);

        TOSH=make8(runningTask->task_program_counter,1);   

        #asm

        bcf INTCON,2

        #endasm

        enable_interrupts(GLOBAL);

        

        #asm

        bcf INTCON,2

        return 

        #endasm

        

} 

void scheduler_int(void)

{

   int16 i,temp,tempState,tempNext,tempPriority,tempTop;
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   save_running_task(runningTask);

   p=&Task_1; //assign pointer p to address of task_1

   temp=255;

   for(i=0;i<number_of_tasks;++i)

   {

      tempTop=p->top;

      tempState=p->state;

      tempNext=p->next;

      tempPriority=p->priority;

      if(tempState==ready || tempState==run)

      {

         if(tempPriority<temp)

         {

            if(runningTask==p)

            {

               runningTask->state=run;

               break;     

              } 

            runningTask=p;

            restore_task(p);

            runningTask->state=run;

            break;

            }

         }

        p=p->next;

   }
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        #asm

   bcf INTCON,2

  #endasm

   enable_interrupts(GLOBAL); 

}

void task10(){

while(1)

{

#asm

nop

nop

nop

nop

#endasm

}

}         

void task1(){    

for(;;){

output_low(PIN_A0); //the lock is locked

waitEvent(keypress);

scheduler();

output_high(PIN_A0);  //open the lock 

OsDelay(4,runningTask);

scheduler();

}

}
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void task2(){

   //task2

static signed int8 responce=error,result; 

signed int8 i;   

signed int16 j,k;

 char temppassword[5],temppasswordfromEeprom[5],*ptrtemppassword,*ptrtemppasswordeep-
rom;

ptrtemppassword=&temppassword[0];

ptrtemppasswordeeprom=&temppasswordfromEeprom[0];

for(;;){

 j=0;

 k=0;

 responce=error;

 result=error;

  while(responce==error)

         {

         responce=receiveMail(sender,runningTask,EventCounter,ptrmailEvent);

         scheduler();

                   }   

       temppassword[0]=*(runningTask->message); 

       ptrrecord->userPassword[0]=*(runningTask->message); // save incoming password into record 
struct

        ++(runningTask->message);

       temppassword[1]=*(runningTask->message); 

       ptrrecord->userPassword[1]=*(runningTask->message); 

        ++(runningTask->message);
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        temppassword[2]=*(runningTask->message); 

        ptrrecord->userPassword[2]=*(runningTask->message); 

        ++(runningTask->message);

        temppassword[3]=*(runningTask->message);

        ptrrecord->userPassword[3]=*(runningTask->message);  

        ++(runningTask->message);

        temppassword[4]=*(runningTask->message);

        ptrrecord->userPassword[4]=*(runningTask->message);       

       runningTask->message=null; //reset the message.

       

       

       

 while(k<=NumberOfUsers )

 {

   temppasswordfromEeprom[0]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[1]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[2]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[3]=read_EEPROM (k);

   ++k;

    temppasswordfromEeprom[4]=read_EEPROM (k);

   ++k;

   result=strncmp(ptrtemppassword,ptrtemppasswordeeprom,5);

   if(result==0)
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   {  

   sendEvent(keypress);

   resetTask(runningTask);

   scheduler();

 }  

} 

}  

}

   

void task3(){

static signed int8 DigitCounter=0;  // each time user press a button from the keypad the counter in-
crease.

static char getKeypadChar;

static signed int8 responce=error;

static char password[5],*ptrpassword;

ptrpassword=&password[0];

kbd_init();

while(1)

{

if(Task_3.counter>10)

{

OsDelay(10,runningTask);

scheduler();

Task_3.counter=null;
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}

getKeypadChar=kbd_getc();

if(getKeypadChar!=null)

{

password[DigitCounter]=getKeypadChar;

++DigitCounter;

}

if(DigitCounter==5)

{

DigitCounter=null;

responce=error;

while(responce==error)

{

responce=sendMail(runningTask, receiver=&task_2, mailEventCounter, ptrpass-
word);

//OsDelay(10,runningTask);

scheduler();

}

}

}

}

void task4(void){

   for(;;)

   {

output_high(PIN_A3);

OsDelay(5,runningTask);
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scheduler();

output_low(PIN_A3);

OsDelay(5,runningTask);

scheduler();

//resetTask(runningTask);

}   

}  

 void task255(){

   int8 dff=-2;

for(;;){

output_high(PIN_A5);

output_low(PIN_A5);

}

} 

void task_communication()

{

  int16 internal_eeprom_address;

}

#int_TIMER0

TIMER0_isr()

{

signed int8 i=number_of_tasks-1,temp;

signed int8 j=number_of_mailboxes-1;
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int16 tempTop,tempReceiver;

signed int16 tempDelay;

int8 tempState,tempReceiveMailFlag,tempsendMailFlag;

boolean isThereFreeMailBox=0;// its a flag to indicate if there are a free mailbox, if =1 then free....

++Os_ticks;

++Task_1.counter;

++Task_2.counter;

++Task_3.counter;

++Task_4.counter;

++Task_255.counter;

//the code below is checking if they are any empty mailbox, if there is the flag isThereFreeMailBox 
is set

ptrmailbox=&mailboxTask1; //load first mailbox

while(j>=0)

{

if(ptrmailbox->isEmpty==1)

{

isThereFreeMailBox=1;  

break;

}

ptrmailbox=ptrmailbox->next;
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--j;

}

j=number_of_mailboxes-1;

p=&Task_1;

ptrmailbox=&mailboxTask1; //load first mailbox

while(j>=0)

{

   while(i>=0)

   {

 tempState=p->state;

 tempTop=p->top;

 tempReceiveMailFlag=p->receiveMailFlag;

 tempReceiver=ptrmailbox->receiver; 

 

     if(tempReceiver==tempTop && tempState==paused && tempReceiveMailFlag==1)

     {

     p->state=ready;

     }

     p=p->next;

     --i;

   }

   i=number_of_tasks-1;

   p=&Task_1;

   ptrmailbox=ptrmailbox->next;

   --j;
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}

if(mailEventCounter!=0)// if there are tasks wiating for a mail event then lookup

{

p=&Task_1;

i=number_of_tasks-1;

while(i>=0)

{

tempState=p->state;

tempsendMailFlag=p->sendMailFlag;

if(p->message==null && tempsendMailFlag==1 && tempState==paused  && 
isThereFreeMailBox==1)

{

p->state=ready;

}

p=p->next;

--i;

}

if(Task_1.sendMailFlag==1 && Task_1.state==paused && 
Task_1.message==null && isThereFreeMailBox==1 )

{

Task_1.state=ready;

}

if(Task_2.sendMailFlag==1 && Task_2.state==paused && 
Task_2.message==null && isThereFreeMailBox==1 )

{
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Task_2.state=ready;

}

if(Task_3.sendMailFlag==1 && Task_3.state==paused && 
Task_3.message==null && isThereFreeMailBox==1 )

{

Task_3.state=ready;

}

if(Task_4.sendMailFlag==1 && Task_4.state==paused && 
Task_4.message==null && isThereFreeMailBox==1 )

{

Task_4.state=ready;

}

if(Task_255.sendMailFlag==1 && Task_255.state==paused && 
Task_255.message==null && isThereFreeMailBox==1 )

{

Task_255.state=ready;

}

}

p=&Task_1;

i=number_of_tasks-1;

while(i>=0)

{

if(p->Delay>0)

{

--(p->Delay);
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}

--i;

p=p->next;

}

if(Task_1.Delay>0)

   --Task_1.Delay;

if(Task_2.Delay>0)

   --Task_2.Delay;

if(Task_3.Delay>0)

   --Task_3.Delay;

if(Task_4.Delay>0)

   --Task_4.Delay;

   

   p=&Task_1;

i=number_of_tasks-1;

while(i>=0)

{

tempDelay=p->Delay;

tempState=p->state;

if(tempDelay<1 && tempState==paused && tempDelay!=error)

{

p->state=ready;

p->Delay=error;

}

--i;

p=p->next;
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}

if(Task_1.Delay<1&&Task_1.state==paused&&Task_1.Delay!=error)

   {

   Task_1.state=ready;

   Task_1.Delay=error;

   }

if(Task_2.Delay<1&&Task_2.state==paused&&Task_2.Delay!=error)

   {

   Task_2.state=ready;

   Task_2.Delay=error;

   }

if(Task_3.Delay<1&&Task_3.state==paused&&Task_3.Delay!=error)

   {

   Task_3.state=ready;

   Task_3.Delay=error;

   }

if(Task_4.Delay<1&&Task_4.state==paused&&Task_4.Delay!=error)

   {

   Task_4.state=ready;

   Task_4.Delay=error;

   }

scheduler_int();

}

void main()

{
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   int8 i,temp;

   pFunc1 ptrtask1;

   pFunc2 ptrtask2;

   pFunc3 ptrtask3;

   pFunc4 ptrtask4;

   pFunc10 ptrtask10;

   pFunc255 ptrtask255;

   port_b_pullups(TRUE);// enable pull up because keypad needs it.

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);

   setup_adc(ADC_OFF);

   setup_spi(FALSE);

   setup_wdt(WDT_OFF);

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);

   setup_timer_1(T1_DISABLED);

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);

   setup_oscillator(False);

   enable_interrupts(INT_TIMER0);

   enable_interrupts(GLOBAL);

   ptrtask1=task1;

   ptrtask2=task2;

   ptrtask3=task3;

   ptrtask4=task4;

   ptrtask10=task10;

   ptrtask255=task255;
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   Task_1.task_program_counter=ptrtask1;

   Task_2.task_program_counter=ptrtask2;

   Task_3.task_program_counter=ptrtask3;

   Task_4.task_program_counter=ptrtask4;

   Task_10.task_program_counter=ptrtask10;

   Task_255.task_program_counter=ptrtask255;

   Task_1.priority=1;

   Task_2.priority=2;

   Task_3.priority=3;

   Task_4.priority=4;

   Task_10.priority=5;

   Task_255.priority=254

   Task_1.state=ready;

   Task_2.state=ready;

   Task_3.state=ready;

   Task_4.state=ready;

   Task_10.state=ready;

   

   

   Task_255.state=run;

   

   

   Task_1.counter=1000;
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   Task_1.Delay=error;

   Task_2.Delay=error;

   Task_3.Delay=error;

   Task_4.Delay=error;

   Task_10.Delay=error;

   

   

//below i create the list beside the tasks structors

   Task_1.next=&Task_2;

   Task_2.next=&Task_3;

   Task_3.next=&Task_4;

   Task_4.next=&Task_10;

   Task_10.next=&Task_255;

   

   Task_255.next=&Task_1;

   

   Task_1.top=&Task_1;

   Task_2.top=&Task_2;

   Task_3.top=&Task_3;

   Task_4.top=&Task_4;

   Task_10.top=&Task_10;

   Task_255.top=&Task_255;

   

   

   mailboxTask1.top=& mailboxTask1;

   mailboxTask2.top=& mailboxTask2;
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   mailboxTask3.top=& mailboxTask3;

   mailboxTask4.top=& mailboxTask4;

   mailboxTask255.top=& mailboxTask255;

   

   mailboxTask1.next=&mailboxTask2;

    mailboxTask2.next=&mailboxTask3;

     mailboxTask3.next=&mailboxTask4;

      mailboxTask4.next=&mailboxTask255;

       mailboxTask255.next=&mailboxTask1;

   

   clearAllMailBoxes();

   runningTask=&task_255;

   initializeAllTasks(runningTask);

   

   

         //ptrmbox=&mboxtest; //assign the pointer to the mailbox

         ptrmailEvent=&mailEvent;

   

         keypress=&key;  //assign the pointer to the event key

         

         ptrrecord=&record; //assign the pointer to the record struct that keep the info about the user.

   

         

         runningTask->state=run;
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         init_ext_eeprom();

         rtc_init();

         

         

   

   task255();

   

   

   while(1){

     

    

      }

   task1();

   task2(); 

   task3();  

   task4();

   task10();

   task255();

}
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