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Руковање прекидима и успављивање/буђење процеса на 

примеру временске контроле 

Написати руковалац прекидима и искористити функционалност прекида у 

Линукс кернелу. 

Након ове вежбе ћете моћи да: 

• Приступите У/И регистрима 

• Напишете једноставан misc руковалац са једноставним 

file_operations функцијама (read / write) 

• Дефинишете подешавања за прекиде 

• Напишете свој руковалац прекидима 

• Омогућите руковаоцу прекидима да пробуди успаване процесе који 

чекају на неки догађај 

• Остварите комуникацију између руковаоца прекидима и функције 

read. 

Позиционирајте се у директоријум ~/linux-kernel-labs/src и затим од 

полазне гране master направите нову грану timer и позиционирајте се у исту: 

git checkout master 

git checkout -b timer 

ЦИЉ 

ИСХОД 

ПОСТАВКА 
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Позиционирајте се у директоријум ~/linux-kernel-labs/src/linux који 

садржи кернел за RPI са github репозиторијума https://github.com/raspberrypi/linux 

и затим од комита 8e1110a580887f4b82303b9354c25d7e2ff5860e направите 

нову грану timer и позиционирајте се у исту: 

git checkout -b timer 8e1110a580887f4b82303b9354c25d7e2ff5860e 

Отворите два терминала. Позиционирајте први терминал на путању 

~/linux-kernel-labs/src/linux ради превођења језгра и DTB (останите на 

timer branch-у). Позиционирајте други терминал на путању ~/linux-kernel-

labs/modules/nfsroot/root/timer ради превођења модула. Не заборавите 

да у оба терминала поставите променљиве ARCH и CROSS_COMPILE на 

одговарајуће вредности. 

Мерач времена је периферија RPI, односно део платформе. Ова 

периферија обезбеђује четири 32-битна канала за мерење времена и један 64-

битни бројач. Сваки канал има регистар за поређење излаза који се пореди са 32 

најмање битна бита (LSB) вредности 64-битног бројача. Када се вредности 

подударају, мерач времена генерише сигнал да назначи подударање на 

одговарајућем каналу. Тај сигнал се прослеђује контролеру прекида. Након тога, 

сервисна рутина прекида чита излаз регистра за поређење и додаје одговарајући 

офсет за следећи откуцај мерача времена. Бројач се води са тактом мерача 

времена и зауставлја се кад год је процесор заустављен у дебаг моду. 

У датој .dts датотеци је потребно додати timer. Потребно је урадити 

следеће: 

• Референцирати се на алијас soc и направити чвор за timer у њему. 

• Адресу пронаћи у документу Broadcom-BC2835-datasheet.pdf у секцији 

System timer. 

•  За compatible одлику поставити одговарајући стринг из руковаоца. 

ПРОНАЛАЖЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О КОНФИГУРАЦИЈИ МЕРАЧА 

ВРЕМЕНА (TIMER) У DEVICE TREE И ДОДАВАЊЕ ПОДЕШАВАЊА 

https://github.com/raspberrypi/linux
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• reg одлика треба да садржи адресу и дужину адресног простора 

(најбоље дефинисати као број бајтова које заузимају сви регистри 

периферије). 

• interrupts одлику попунити на основу докумeнтације за контролер 

прекида Documentation/devicetree/bindings/interrupt-

controller/brcm,bcm2835-armctrl-ic.txt, потребно је заузети 

линије прекида TIMER0 до TIMER3 (прекиди 0 до 3 у оквиру банке 1). 

• Фреквенцију поставити на 1 MHz јер је то фреквенција на којој ради 

мерач времена. 

• Поставити одговарајући статус. 

Написати руковалац timer.c за који је поставка већ дата. Додати структуру: 

struct timer_dev { 

 void __iomem *regs; 

 struct miscdevice miscdev; 

 int irq[MAX_TIMER+1]; 

 unsigned char timer; 

 unsigned timer_freq; 

 unsigned timer_ticks; 

 atomic_t counter; 

 char buffer[32]; 

 wait_queue_head_t timer_wait; 

}; 

 

 

ПИСАЊЕ РУКОВАОЦА ПРЕКИДОМ 
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Поља структуре: 

• regs - показивач на зону у виртуелној меморији на коју се мапира 

одговарајућа зона из физичке меморије, а која одговара У/И 

регистрима дате периферије (базна адреса уређаја дефинисана у 

dts датотеци). 

• miscdev – структура која представља misc уређај 

• irq - низ од 4 прекида везаних за периферију, сви се добаве из dts 

помоћу platform_get_irq(pdev, i) функције, где је i индекс 

прекида у низу дефинисаном у dts датотеци. 

• timer - коришћени 32-битни канала за мерење времена (0~3), 

подразумевано поставити на 1 

• timer_freq - фреквенција прочитана из dts помоћу 

of_property_read_u32 

• timer_ticks - број откуцаја потребних за жељено време у односу на 

фреквенцију 

• counter - атомска променљива за бројање протеклих периода 

(секунди), увећава се у руковаоцу прекидом, а чиита се на захтев 

корисника у функцији read 

• buffer - koristi se samo za formiranje poruke korisniku u read 

• timer_wait - workqueue у који се у функцији read додаје захтев за 

чекање да би се процес успавао, а буди се из руковаоца прекидом 

Попунити остатак кода где је назначено. 

У функцији probe() (покреће се сваки пут када је одговарајуи уређај 

детектован): 

1. Заузети меморију за уређај. 

Најпре треба алоцирати структуру на почетку функције probe(). 

Урадите то помоћу функције devm_kzalloc. О ослобађању ресурса се 
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аутоматски води брига када се користе devm_ функције („Managed“ API). 

Додајте у код линију која следи: 

struct timer_dev *dev; 

... 

dev = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(struct timer_dev), 

GFP_KERNEL) 

2. Добавити из Device Tree базну адресу У/И регистара помоћу 

platform_get_resource који треба да се користе и мапирати их. 

struct resource *res; 

res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0); 

Додати тај код у функцију probe(), са одговарајућим руковањем 

грешком када је res == NULL, и испишите за почетак добијену почетну 

(базну) адресу (res->start) да бисте били сигурни да добављене 

адресе одговарају онима које сте дефинисали у Device Tree. Да ли 

одговарају? 

Сада можете добавити виртуелну адресу вашег уређаја на основу 

добијене физичке адресе, позивом: 

dev->regs = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res); 

if (!dev->regs) { 

    dev_err(&pdev->dev, "Cannot remap registers\n"); 

    return -ENOMEM; 

} 

Згодно је што не морате да бринете о ослобађању ових ресурса, како у 

функцији remove(), тако ни у случају грешке у неким од наредних корака 

у функцији probe(). 

3. Укључити управљање енергијом (power management) помоћу 

pm_runtime_enable и pm_runtime_get_sync. 
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Додајте код који следи у функцију probe(): 

pm_runtime_enable(&pdev->dev); 

pm_runtime_get_sync(&pdev->dev); 

Додајте и линију која следи у функцију remove(): 

pm_runtime_disable(&pdev->dev); 

4. Ишчитати фреквенцију са of_property_read_u32: 

of_property_read_u32(pdev->dev.of_node, "clock-frequency", 

&freq); 

5. Попунити поља структуре руковаоца. 

6. Добавити линије прекида са platform_get_irq, ресетовати мерач 

времена са reg_write и регистровати обрађивач прекида са функцијом 

devm_request_irq. 

7. Ишчитати вредност REG_COUNTER_LO са reg_read и поставити нову 

вредност за поређење помоћу функције reg_write. 

8. Декларисати и регистровати misc device. 

Да бисмо могли да приступимо нашим приватним структурама података 

у другим деловима руковаоца, морамо их додати структури pdev 

коришћењем функције platform_set_drvdata(). Погледајте примере 

у изворном коду кернела да бисте видели како се користи функција. 

Сада, на крају функције probe(), када је уређај спреман за рад, треба 

додати иницијализацију структуре miscdevice за сваки пронађен уређај 

како бисте: 

• аутоматски доделили minor број 

• Дефинисали име уређаја у devtmpfs. Пожељно је користити 
devm_kasprintf(&pdev->dev,GFP_KERNEL, "timer-%x", res->start). 

devm_kasprintf() алоцира бафер и покреће ksprintf() за 

попуњавање садржаја. 
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• Проследили структуру file_operations коју сте дефинисали. 

Погледајте материјал са предавања ако је потребно! 

Последње што треба урадити за сада (да бисмо бар имали misc уређај 

дефинисан, чак иако његове „file operations“ нису спремне) је да додате 

рутине за регистрацију и уклањање (то се најчешће ради када треба да 

се приступи timer_dev структури из pdev структуре која је прослеђена 

функцији remove()). 

Проверите да се руковалац коректно преводи и учитава и да се нови 

уређај види у /dev. 

Проверите и да можете више пута да додате и уклоните руковалац. Ово 

би требало да открије евентуалне проблеме са регистрацијом и 

уклањањем уређаја. 

 

Потребно је попунити timer_irq, timer_read и timer_write.  

У timer_read потребно је статички дефинисати wait са DEFINE_WAIT и 

поставити чекање са prepare_to_wait, schedule и finish_wait. Након тога 

дефинисати поруку са протеклим временом и пренети је кориснику одговарајућим 

функцијама. 

У timer_write је потребно додати container_of. У време регистровања 

misc уређаја, нисмо преносили показивач на timer_dev структуру. Међутим, како 

је miscdevice структура доступна кроз file->private_data, и њено поље је 

timer_dev структура, можемо користити магични макро ☺ за одређивање адресе 

родитељске структуре: 

struct timer_dev *dev = container_of(file->private_data, 

struct timer_dev, miscdev); 

У timer_irq је потребно поништити флег у CS, поставити нову вредност за 

поређење у Cx, увећати бројач протеклих периода (секунди) и пробудити мерач 

времена уколико је успаван, односно додат у workqueue. 
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Преведите ваш модул и учитајте га. Покушајте да ишчитавате протекло 

време, cat командом из вашег уређаја у /dev. 

Да бисте потврдили и сачували све измене, најбоље је да их додате, а 

потом и локално комитујете на GIT, док сте позиционирани у неки од 

директоријума репозиторијума који је мењан, нпр. ~/linux-kernel-labs и исто 

за ~/linux-kernel-labs/src/linux: 

git add -A 

git commit -as -m "timer zavrsen" 

Да би измене постале видљиве и у репозиторијуму на серверу, потребно би још 

било урадити нпр. git push, али то у овом случају није неопходно нити имамо 

неопходна права за то. 

 

ТЕСТИРАЊЕ 

САЧУВАЈТЕ СВЕ ИЗМЕНЕ 


