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Streszczenie SenseOS jest 32-bitowym Systemem Operacyjnym Czasu Rzeczywistego. 
System został tak zaprojektowany, aby pracować na starszym sprzęcie typu 486 z 8MB RAM. 
SenseOS jest zoptymalizowany dla aplikacji wielowątkowych, co pozwala uzyskać bardziej 
optymalne przetwarzanie danych. Model klient-serwer podnosi stabilność systemu 
niezawodność. 
 
 
 
 
Abstract SenseOS is 32-bit Real Time Operating System (RTOS). It was designed to use it 
on older hardware, such as 486 with 8MB RAM. SenseOS is optimized for multithreaded 
applications, which allows more optimized data processing. Client-server design improves 
system stability and reliability. 
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Historia powstania systemu 
Prace na systemem SenseOS zostały rozpoczęte w 2003 roku, ponieważ potrzebny był 

system operacyjny potrafiący reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, podczas gdy 
szybkość pracy innych zadań nie uległa by znaczącemu spowolnieniu. W roku 2004 projekt 
systemu był gotowy i rozpoczęto programowanie jądra systemu oraz interfejsu użytkownika. 
Zdecydowaliśmy się oprzeć interfejs programowania aplikacji na systemie operacyjnym 
BeOS, który mimo swej szybkości nie był darmowy. 
 
Użyte środowisko programistyczne 

Do tworzenia systemu został użyty system operacyjny Linux, wraz z narzędziami 
towarzyszącymi większości dystrybucji: kompilator C i C++ gcc oraz Midnight Commander 
jako edytor kodu. Do testowania systemu użyto emulatora VMWare, który emuluje 
kompletny komputer. Z tego względu system posiada większość sterowników tylko do 
emulowanego sprzętu, jednak trwają prace nad sterownikami do większej ilości sprzętu. 
 
Założenia dotyczące systemu 

System SenseOS jest 32bitowym systemem operacyjnym, łączącym sobie cechy 
charakterystyczne dla systemów rodziny UNIX z łatwością obsługi kojarzoną z systemem 
Windows. Bazując na systemie UNIX, system SenseOS ma znakomitą wydajność oraz 
skalowalność. Interfejs użytkownika został oparty na systemie windows. 
System posiada bibliotekę C kompatybilną z systemami uniksowymi, co pozwala na 
przekompilowanie większości aplikacji z systemu UNIX napisanych w C i C++, bez potrzeby 
znacznych modyfikacji kodu aplikacji.  System SenseOS jest oparty częściowo na 
architekturze jądra monolitycznego oraz mikrojądra. System jest w stanie obsłużyć kilkaset 
wątków bez wyraźnej utraty szybkości reakcji na zdarzenia. Jądro systemu jest w pełni 
wywłaszczalne oraz zoptymalizowane zarówno dla maszyn jedno- jak i wieloprocesorowych. 
 
Interfejs graficzny systemu 

Interfejs graficzny został oparty na architekturze klient-serwer, co znacznie zwiększa 
wydajność wyświetlania grafiki. Za obsługę interfejsu graficznego odpowiada app_server – 
serwer aplikacji napisany w języku C++. Serwer aplikacji jest programem wielowątkowym, 
co pozwala na szybszą reakcję na zdarzenia generowane przez użytkownika, na przykład 
kliknięcie myszą – użytkownik nie może czekać w nieskończoność na reakcję systemu. 
Wielowątkowość pozwala na odseparowanie obsługi każdego okna w oddzielnym wątku, co 
zwiększa szybkość reakcji na zdarzenia przesyłane od aplikacji użytkownika. Wszystkie klasy 
do obsługi interfejsu graficznego zostały napisane w języku C++. Zawarte są one w bibliotece 
standardowej libsense. Napisanie najprostszej aplikacji wyświetlającej okno sprowadza się do 
napisania 5 linijek kodu w C++. Aplikacje w interfejsie graficznym są w fazie powstawania. 
W chwili pisania artykułu nie były jeszcze gotowe. 
 
Komunikacja międzyprocesowa 

Wszystkie komunikaty oraz zdarzenia w systemie są przesyłane przez porty 
komunikacyjne. Komunikacja między aplikacjamie nie odbywa się, aczkolwiek może, przez 
system plików. W celu zachowania kompatybilności z systemami UNIXowymi, system 
SenseOS zapewnia obsługę łącz nienazwanych (pipe) oraz nazwanych (fifo). System 
SenseOS zapewnia także obsługę semaforów w jądrze, co pozwala na używanie semaforów 
przez wiele aplikacji, które nie są spokrewnione ze sobą. Semafory w systemie SenseOS są 
bardziej zaawansowane od tych w systemie UNIX, ponieważ pozwalają na obsługę przez 
jądro systemu sekcji krytycznych, semaforów zliczających oraz blokad odczytu i zapisu. 
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Maksymalny rozmiar komunikatu przesyłany przez system wynosi 1 megabajt, jednak 
w większości przypadków komunikaty nie przekraczają jednego kilobajta, co pozwala na 
trzymanie w pamięci przez jądro systemu puli wolnych komunikatów, która znacznie 
przyśpiesza tworzenie i wysłanie komunikatu. System pozwala wybrać maksymalny czas 
oczekiwania na wysłanie komunikatu, oraz na odbiór komunikatu. Również można ustalić 
maksymalny czas oczekiwania na zablokowanym semaforze. 

Po stronie aplikacji użytkownika są dostępne specjalne klasy napisane w C++ służące 
do komunikacji. Jedną z nich jest klasa BMessage, która pozwala na wygodne przesyłanie 
danych, poprzez przypisywanie wartości nazwom w komunikacie. 
 
Biblioteka funkcji standardowych 

System SenseOS posiada bibliotekę funkcji standardowych, które są wykorzystywane 
przez użytkownika do budowania aplikacji. Jedną ze składowych biblioteki jest klasa 
BMessage, która jest wykorzystywana w całym systemie. Całą biblioteka funkcji 
standardowych została napisana w języku C++. Udostępnia ona klasy do obdługi wątków, 
semaforów, komunikatów, tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika oraz 
obsługę wtyczek. 
 
Zarządzanie pamięcią w systemie 

System operacyjny SenseOS, z racji że jest systemem czasu rzeczywistego nie 
obsługuję pliku wymiany, popularnie zwanego swapem. Podsystem pamięci wirtualnej ma 
jednak inne zalety: 
– pozwala na szybkie przydzielanie i zwalnianie pamięci 
– program nie musi być załadowany w całości do pamięci, system w razie potrzeby załaduje 

odpowiednie fragmenty kodu 
– aplikacje mają możliwość utworzenia wspólnego obszaru pamięci, w celu wymieniania 

danych 
 Na przykład serwer aplikacji wykorzystuje współdzielone obszary pamięci do 
odbierania grafiki od aplikacji, z tego powodu duże porcje danych są przesyłane bez 
pośrednictwa jądra systemu. 
 
Mechanizm wtyczek 

System SenseOS podobnie jak BeOS odbługuje mechanizm wtyczek. Tak jak 
w WinAmpie im więcej wtyczek dodamy do systemu, tym większe on ma możliwości. 
Wtyczkami są zarówno sterowniki do sprzętu, jak i biblioteki rozszerzające możliwości 
aplikacji. Jeśli na przykład chcemy aby nasz program graficzny mógł wczytać jakiś 
“egzotyczny” format pliku, wystarczy skopiować do odpowiedniego katalogu wtyczkę 
obsługującą ten format. Po wykonaniu tej czynności (i co najwyżej restarcie systemu) każda 
aplikacja operująca na grafice będzie mogła obsługiwać ten format pliku. Jeśli będziemy 
chcieli dodać obsługę na przykład linuksowego systemu plików ext3, wystarczy skopiować 
jeden plik do /senseos/addons/fs i zrestartować system, ponieważ wszystkie sterowniki są 
ładowane przy starcie systemu. 

Użytkownik systemu ma możliwość napisania własnej wtyczki dzięki dołączonej 
bibliotece standardowej libsense, która zawiera klasy pomagające w tworzeniu własnych 
wtyczek. 
 
Strumieniowe przetwarzanie danych 

System SenseOS pozwala na obróbkę strumienia danych przez aplikacje. 
Wykorzystywany jest do tego między innymi system wtyczek, który umożliwia łatwe 
dodawanie obsługi formatów plików z dźwiękiem i grafiką. 
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Obsługa sieci 
System SenseOS posiada również wbudowaną obsługę sieci. Stos IP (tymczasowo bez 

TCP i UDP) jest wbudowany w jądro systemu, jednak będzie on przeniesiony do osobnego 
serwera, aby zunifikować komunikację między procesami przy pomocy portów 
komunikacyjnych. Właściwość ta zostanie wykorzystana do budowy aplikacji rozproszonych, 
ponieważ procesy będą mogły się komunikować “nie wiedząc” że są uruchomione na 
zupełnie innych maszynach. 
 
Wymagania systemowe 
System testowano na następującej minimalnej konfiguracji: 
Procesor: Pentium 150 
Pamięć: 32MB RAM 
System w minimalnej konfiguracji mieści się na dyskietce, to jest jedną z jego zalet. Nie 
wymaga twardego dysku do pracy, więc nie ma ryzyka utraty danych, jeśli nie zamontujemy 
systemu plików na dysku twardym. 
 
Dalszy plan rozwoju 
Na dzień dzisiejszy plan rozwoju obejmuje następujące terminy 
czerwiec 2005 – rozszerzenie bazy sterowników obsługiwanego sprzętu 
wrzesień 2005 – pierwsza wersja testowa 
grudzień 2005 – przeportowanie niektórych aplikacji z systemów UNIX 
styczeń 2006 – przepisanie na nowo stosu TCP/IP 
luty 2006 – przeportowanie biblioteki GTK oraz przeglądarki internetowej Dillo 
 
Podsumowanie 
Największymi atutami systemu są jego małe wymagania sprzętowe oraz szybkość działania 
na starszym sprzęcie. Dzięki temu każdy może wykorzystać starsze komputery leżące 
w piwnicach. System może zostać wykorzystany zarówno do analizy danych nadsyłanych 
w czasie rzeczywistym i jak i do uruchamiania prostych aplikacji, typu edytor tekstu czy 
prostszych przeglądarek internetowych i może zostać wykorzystany jako „lekki” terminal. 
Zastosowanie jednolitej komunikacji pomiędzy aplikacjami pozwala na częściowe 
rozproszenie obliczeń pomiędzy wiele komputerów. 
 
Kontakt 
W celu uzyskania aktualnych informacji proszę o przesyłania emaili na adres agentj@risp.pl. 
System SenseOS posiada stronę domową o adresie http://agentj.risp.pl 
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