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PosixPosix 1003.1b 1003.1b - přehled - přehled

• Koordinační mechanismy
– Realtime signály
– Obecné semafory
– Sdílená paměť (a mapování souborů do paměti)
– Fronty zpráv

• Realtime hodiny a časovače
• Rozvrhování
• Zamykání paměti
• Asynchronní a synchronizované I/O



  

WhatWhat’s in the box’s in the box (1) (1)

• Kvalitativní vlastnosti = co je implementováno
 #include <unistd.h>
– konstanty ve tvaru _POSIX_, např. 
_POSIX_TIMERS, POSIX_MEMLOCK

• Kvantitativní vlastnosti = kolik toho je
 #include <limits.h>
– konstanty ve tvaru _MAX např. AIO_MAX, 
RTSIG_MAX



  

WhatWhat’s in the box’s in the box (2) (2)

• Zjišťování za běhu (run-time checking)

#include <unistd.h>

/* Parametry platné v rámci celého OS */

long sysconf(int option);

/* Parametry závislé na adresá iř /souboru */

long pathconf(char *pathname, int option);

long fpathconf(int fd, int option);



  

POSIXPOSIX 1003.1(b) 1003.1(b) - konvence rozhraní - konvence rozhraní

• Pokud je návratový typ int pak návratová 
hodnota -1 znamená chybu, hodnota 0 úspěch

• Pokud je návratový typ ukazatel, je chyba 
indikována návratovou hodnotou NULL nebo -1

• Je-li vracen speciální typ, lze jej často přetypovat 
na int a hodnota -1 indikuje chybu

• V případě chyby obsahuje globální proměnná  
errno chybový kód



  

Koordinace = synchronizace + komunikaceKoordinace = synchronizace + komunikace

• Proces - jednotka izolace, běží na vlastním 
„virtuálním OS“ izolován od svého okolí

• Komunikace - předávání dat mezi procesy
• Synchronizace - vzájemné sladění běhu procesů
• Koordinace - pojem sdružující vše co spadá pod 

synchronizaci i komunikaci
• IPC = koordinace mezi procesy



  

POSIXPOSIX  11003.1003.1 signály signály

• Nejzákladnější mechanismus

• Většina sig. rezervována pro potřeby OS

• Doručení není zaručeno

• Obsluha signálu = signal handler

• Dočasné blokování (maskování)

• Umožňuje čekat současně na více různých 
signálů



  

POSIXPOSIX  11003.1003.1 signály - rozhraní (1) signály - rozhraní (1)

/* Manipulace se množinami/maskami signál  */ů

/* Získej prázdnou/plnou signálovou masku */

int sigemptyset(sigset_t *set);

int sigfillset(sigset_t *set);

/* P idej/odeber/zjisti p ítomnost signálu vř ř
 masce */

int sigaddset(sigset_t *set, int sig);

int sigdelset(sigset_t *set, int sig);

int sigismember(sigset_t *set, int sig);



  

POSIXPOSIX  11003.1003.1 signály - rozhraní (2) signály - rozhraní (2)

/* Nastav signálovou masku procesu */

int sigprocmask(int op, const sigset_t *set, 
sigset_t *oldset);

/* Nastav obslužnou rutinu signálu */

int sigaction(int sig, const struct sigaction 
*sa, struct sigaction *old_sa);

/* Pozastav proces do p íchodu signálu */ř

int sigsuspend(const sigset_t *new_mask);

/* Zašli procesu signál */

int kill(pid_t victim_id, int sig);



  

POSIXPOSIX 1003.1b 1003.1b realtime signály realtime signály

• Definována vzájemná priorita RT signálů
• Zaručené doručení každé instance signálu
• RT Signál s sebou může nést data
• Použití ve spojení s časovači, zprávami a 

asynchronními I/O
• Ve spojení s časovači je lze použít pro 

limitování doby blokování procesu jinými 
IPC



  

POSIXPOSIX 1003.1b  1003.1b realtime signály - rozhranírealtime signály - rozhraní

/* Zašli procesu signál */

int sigqueue(pid_t victim_id, int sig, union 
sigval extra_info);

/* P ijetí signálu */ř

int sigwaitinfo(const sigset_t *mask, siginfo_t 
*extra_info);

int sigtimedwait(... , const struct timespec 
*timeout);



  

Obsluha chyb sběrniceObsluha chyb sběrnice

struct jmp_buf jbuf;

int f( int *x )
{

/* Nastavení obsluhy signálu */
sigaction( SIGBUS, &sighnd, NULL );

/* Místo bezpe ného návratu */č
if ( 0 != setjmp( &jbuf ) )

return ERROR;

/* P ístup na VME sb rnici */ř ě
*x = *((int *) BUSERR_ADDR);

return OK;
}

void sighnd_fnc()
{

longjmp(jbuf, 1);
}

return value = 1

OS VxWorks přesměrovává procesorové
výjimky (trap, exception) na signály.
Ty je možné v rámci procesu ošetřit obsluhou signálu.
U OS, které tuto možnost neposkytují dojde
v takovémto případě k násilnému ukončení úlohy.



  

Fronty zprávFronty zpráv

• Mechanismus principiálně blízký člověku
• Globálně dostupný pojmenovaný objekt
• Není omezen počet procesů, které mohou do 

fronty zapisovat / z fronty číst
• Možnost definovat maximální velikost zprávy a 

kapacitu fronty
• Prioritizace zpráv ve frontě
• Možnost notifikace o příchodu zprávy do prázdné 

fronty realtime signálem



  

Fronty zpráv - rozhraní (1)Fronty zpráv - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <mqeue.h>

/* Použitelné konstanty */

• O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR - frontu otevíráme pro čtení / 
zápis / čtení i zápis

• O_CREAT - pokud fronta neexistuje, je vytvořena

• O_EXCL - ve spoj. s O_CREAT vrátí chybu pokud fronta již 
existuje, test existence fronty

• O_NONBLOCK - čtení z prázdné / zápis do plné fronty nevede k 
pozastavení nýbrž vrací chybu

• MQ_PRIO_MAX - maximální použitelná priorita zprávy (>= 32)



  

Fronty zpráv - rozhraní (2)Fronty zpráv - rozhraní (2)

/* Otev i/vytvo , zav i, zruš frontu */ř ř ř
mqd_t mq_open(const char *mq_name, int oflag, 

mode_t creat_mode, struct mq_attr *creat_attr);

int mq_close(mgd_t mqspec);
int mq_unlink(const char *mq_name);

/* Zapiš zprávu do fronty */

int mq_send(mqd_t mqspec, const void *pMsg, 
size_t lenMsg, int msgPrio);

/* P e ti z fronty zprávu */ř č
size_t mq_receive(mqd_t mqspec, void *pBuf, 

size_t sizeBuf, int *pMsgPrio);



  

Fronty zpráv - rozhraní (3)Fronty zpráv - rozhraní (3)

/* Zjisti stavové informace fronty */
int mq_getattr(mqd_t mqspec, 

struct mq_attr *mq_attr);

/* Zm  ( ást) stavové informace fronty */ě ň č
int mq_setattr(mqd_t mqspec, const struct mq_attr 

*new_attr, struct mq_attr *old_attr);

/* P íjem notifikace o p íchodu zprávy */ř ř

int mq_notify(mqd_t mqspec, const struct sigevent 
*notify_spec);



  

Sdílená paměťSdílená paměť

• Sdílená paměť je velice pružný IPC mechanismus 
s obrovskou šířkou pásma

• Sdílená paměť neobsahuje synchronizaci, většinou 
se používá spolu s jinými IPC

• Rozhraní je koncipováno jako speciální případ 
mapování souboru do paměti

• Rozšíření 1 - ochrana paměti
• Rozšíření 2 - synchronizace souborů mapovaných 

do paměti 



  

Sdílená paměť - rozhraní (1)Sdílená paměť - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <sys/mman.h>

/* Použitelné konstanty */

• O_RDONLY, O_RDWR, O_CREAT, O_EXCL - viz. fronty zpráv

• O_TRUNC - zbytečný při vytváření (přítomen implicitně)

• PROT_NONE, PROT_READ, PROT_WRITE, PROT_EXEC - 
povol nic / čtení / zápis / výkon kódu ze sdílené paměti

• MAP_FIXED, MAP_SHARED, MAP_PRIVATE - namapování 
bloku sdílené paměti na určenou adresu / zápisy jsou viditelné / 
neviditelné ostatními



  

Sdílená paměť - rozhraní (2)Sdílená paměť - rozhraní (2)

/* Vytvo (otev i), zav i, zruš pojmenovaný blok ř ř ř
sdílené pam ti */ě

int shm_open(char *name, int oflag, mode_t mode);
int close(int fd);
int shm_unlink(const char *name);

/* Nastavení velikosti sdílené pam ti */ě
int ftrunc(int fd, off_t total_size);

/* P ipoj(mapuj) do adresního prostoru procesu */ř
void * mmap(void *where_i_want_it, size_t length, 

int mem_protection, int map_flags,
off_t offset_within_shared_mem);



  

Sdílená paměť - rozhraní (3)Sdílená paměť - rozhraní (3)

/* Odpoj pam  z adresního prostoru procesu */ě ť
int munmap(void *begin, size_t length);

/* Rozší ení: zm  ochranu pro již p ipojenou ř ě ň ř
sdílenou pam  (pro celou nebo pro ást) */ě ť č

int mprotect(void *begin, size_t length, int 
mem_protecion);

/* Rozší ení: sesynchronizuj pam  s mapovaným ř ě ť
souborem (pouze pam ové mapování soubor ) */ě ť ů

int msync(void *begin, size_t length, int flags);



  

Obecné semaforyObecné semafory

• Nejpružnější synchronizační mechanismus
• Ve spojení se sdílenou pamětí umožňují vytvářet 

složité komunikační mechanismy
• Pojmenovaná (named) i nepojmenovaná (memory-

based) varianta
• Souborová konvence názvů pojmenovaných 

semaforů



  

Semafory - rozhraní (1)Semafory - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <semaphore.h>

/* Použitelné konstanty */

• SEM_VALUE_MAX - maximální dosažitelná hodnota semaforu
(>= 32767)

/* Použitelné konstanty, pojmenovaná varianta */

• O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR - viz. fronty zpráv

• O_CREAT, O_EXCL - viz. fronty zpráv



  

Semafory - rozhraní (2)Semafory - rozhraní (2)

/* Vytvo /zruš memory-based (nepojmenovaný) ř
semafor */

int sem_init(sem_t *sema, int pshared, unsigned 
int initial_value);

int sem_destroy(sem_t *sema);

/* P ipoj/otev i, zav i, zruš pojmenovaný semafor ř ř ř
*/

sem_t sem_open(const char *sem_name, int oflag, 
mode_t creat_mode, unsigned int init_val);

int sem_close(sem_t *sema);
int sem_unlink(const char *sem_name);



  

Semafory - rozhraní (3)Semafory - rozhraní (3)

/* Semaforové operace spole né pro pojmenovanou i č
nepojmenovanou variantu */

/* Vstup do kritické sekce - 
blokující/neblokující varianta */

int sem_wait(sem_t *sema);
int sem_trywait(sem_t *sema);

/* Opus  kritickou sekci */ť

int sem_post(sem_t *sema);
/* Zjisti hodnotu semaforu */
int sem_getvalue(sem_t *sema, int *value);



  

Srovnání koordinačních mechanismůSrovnání koordinačních mechanismů

Name Reliable? Flexible? Fast?

Signals Sometimes Very No

RT Signals Yes Very No (async)/Yes (sync)

Messages Yes Not very Not particularly

Semaphores Yes Very Very (use w/sh. mem)

Shared memory Yes Very Very (use w/sema.)



  

Tipy Tipy & triky& triky

• Názvy pojmenovaných objektů vždy začínejte „/“, 
dále v názvu již tento znak nepoužívejte

• Existence pojmenovaného objektu ve chvíli, kdy 
jej chcete vytvořit často indikuje problémy. 
Pojmenované objekty vytvářejte s příznaky 
(O_CREAT|O_EXCL) a v případě chyby testujte errno 
pro bližší informace.



  

RozvrhovačRozvrhovač

• Je-li k dispozici toto rozhraní, systém 
implementuje alespoň preemptivní prioritní 
(FIFO) a Round-Robin rozvrhování

• Možnost zvolit různé typy rozvrhování pro 
jednotlivé procesy

• Nastavení priority jednotlivých procesů
• Rozvrhování „je dědičné“



  

Rozvrhovač - rozhraní (1)Rozvrhovač - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <sched.h>

/* Použitelné konstanty */

• SCHED_FIFO - Preemtivní prioritní rozvrhování

• SCHED_RR - Preemtivní prioritní rozvrhování s časovými kvanty

• SCHED_OTHER - Jiné, implementačně závislé rozvrhování

/* Zjisti a nastav typ rozvrhování procesu */
int sched_getscheduler(pid_t pid);
int sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, 

struct sched_param *params);



  

Rozvrhovač - rozhraní (2)Rozvrhovač - rozhraní (2)

/* Zjisti a nastav parametry rozvrhování */
int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param 

*params);
int sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param 

*params);
int sched_rr_getinterval(pid_t pid, struct 

timespec *t);
/* Explicitn  vyvolej p eplánování */ě ř
int sched_yield(void);
/* Zjisti minimální a maximální prioritu 

použitelnou s daným typem rozvrhování */
int sched_get_priority_min(int policy);
int sched_get_priority_max(int policy);



  

Hodiny a časovačeHodiny a časovače

• Hodiny slouží pro zjištění aktuálního času
• Časovače generují časové intervaly a periodické 

intervaly stejné délky
• Datový typ s rozlišením v nanosekundách
• Možnost zjistit časové rozlišení každého časovače
• Notifikace RT signálem při vypršení časovače
• Přetečení časovače jsou zaznamenávána



  

Hodiny a časovače - rozhraní (1)Hodiny a časovače - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <time.h>

/* Použitelné konstanty */

• CLOCK_REALTIME - Systémové hodiny poskytující reálný čas

/* POSIX.4 datový typ pro as */č

struct timespec {
time_t tv_sec;  /* sekundy (POSIX.1 typ) */
long tv_nsec;  /* nanosekundy */

}; /* Typ pro as, interval, asové rozlišení č č */



  

Hodiny a … - rozhraní (2)Hodiny a … - rozhraní (2)

/* Zjisti rozlišení hodin */
int clock_getres(clockid_t clock_id);

/* Zjisti aktuální as hodin */č
int clock_gettime(clockid_t clock_id, struct 

timespec *current_time);

/* Nastav aktuální as hodin */č
int clock_settime(clockid_t clock_id, struct 

const timespec *new_time);

/* Pozastav proces */

int nanosleep(const struct timespec *interval, 
struct timespec *remaining_time);



  

... a časovače - rozhraní (3)... a časovače - rozhraní (3)

/* Vytvo /zruš asova  */ř č č
int timer_create(clockid_t clock, struct sigevent 

*sigev, timer_t *created_timer);
int timer_delete(timer_t timer_to_delete);

/* Nastav/zjisti interval asova e */č č
int timer_settime(timer_t timer, int flags, const 

struct itimerspec *val,struct itimerspec *old);
int timer_gettime(timer_t timer, struct 

itimerspec *oldvalue);

/* Zjisti po et p ete ení asova e */č ř č č č
int timer_getoverrun(timer_t clock_id);



  

Zamykání pamětiZamykání paměti

• Zamknutím paměti lze zabránit 
nepredikovatelnému zpomalení částí kódu, které 
byly odloženy na disk

• Užitečné pro obsluhu časově kritických procesů
• Základní varianta - uzamkni veškerou paměť 

procesu
• Rozšířená varianta - uzamkni definovanou oblast 

paměti
• Použití varianty 2 závislé na kompilátoru/linkeru



  

Zamykání paměti - rozhraní (1)Zamykání paměti - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <sys/mman.h>

/* Zamknutí/odemknutí veškeré pam ti procesu */ě

int mlockall(int flags);

int munlockall(void);

/* Zamknutí/odemknutí oblasti pam ti */ě

int mlock(void *address, size_t length);

int munlock(void *address, size_t length);



  

Synchronní a asynchronní I/OSynchronní a asynchronní I/O

• Kdy jsou data opravdu na disku? (a na výstupu...)
– synchronizované I/O dává programu kontrolu

• Proč musím čekat na každého I/O?
– asynchronní I/O umožňuje provádět I/O operace 

paralelně s procesem
– řeší problém čekání na více současných I/O operací



  

Synchronní I/O - rozhraní (1)Synchronní I/O - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <unistd.h>

/* Užite né konstanty */č

• F_GETFL - zjisti sync. režim souboru (POSIX.1)

• F_SETFL - změň sync. režim souboru (POSIX.1)

• O_NONBLOCK - operace read/write (ne-)pozastavují proces (POSIX.1)

• O_DSYNC - synchronizace dat při zápisu

• O_SYNC - O_DSYNC + sync. informace držené v inode

• O_RSYNC - synchronizace informací v inode pro čtení (O_SYNC 
ekvivalet pro čtení)



  

Synchronní I/O - rozhraní (2)Synchronní I/O - rozhraní (2)

/* Zm  režim souboru (POSIX.1) */ě ň

int fcntl(int fd, int oper, ...);

/* Zapíše data i ídící informace souboru */ř

int fsync(int fd);

/* Zapíše pouze data, nikoliv ídící informaceř

 (rychlejší, možné problémy p i havárii syst.) */ř

int fdatasync(int fd);



  

Asynchronní I/O - rozhraní (1)Asynchronní I/O - rozhraní (1)

/* Hlavi kový soubor */č

#include <aio.h>

/* ídící blok AIO operací */Ř

struct aiocb {

int    aio_fildes; /*FD I/O za ízení/souboru*/ř

off_t aio_offset;  /* Pozice v souboru */

volatile void *aio_buf; /* read/write buffer */

struct sigevent aio_sigevent; /*notif. signal*/

int   aio_lio_opcode; /* Požadovaná operace */

int   aio_rqprio;  /* AIO priorita */

};



  

Asynchronní I/O - rozhraní (2)Asynchronní I/O - rozhraní (2)

/* Asynchronní vstup */

int aio_read(struct aiocb *read_aiocb);

/* Asynchronní výstup */

int aio_write(struct aiocb *write_aiocb);

/* Odvolání asynchronní operace */

int aio_cancel(struct aiocb *cancel_aiocb);

/* Zjisti (chybový) stav ukon ené AIO operace */č

ssize_t aio_return(struct aiocb *cancel_aiocb);

/* Zjisti aktuální stav probíhající/ukon ené AIO č
operace, lze volat opakovan  */ě

int aio_error(struct aiocb *cancel_aiocb);



  

Asynchronní I/O - rozhraní (3)Asynchronní I/O - rozhraní (3)

/* ekání na dokon ení více sou asných operací */Č č č

int aio_suspend(struct aiocb *laiocb[], int nent, 
const struct timespec *timeout);

/* Definované konstanty */

• LIO_READ, LIO_WRITE, LIO_NOP - typ operace

• LIO_WAIT, LIO_NOWAIT - blokující/neblokující chování

/* Více AIO tení a zápis  jedním voláním */č ů

int aio_listio(int wait_or_not, struct aiocb * 
const laiocb[], int nent, struct sigevent 
*notification);
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