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Tworzenie aplikacji wbudowanych 
 

1. Tworzenie oprogramowania systemów wbudowanych 
System wbudowany (ang. embedded system) 
System wbudowany jest to system komputerowy będący częścią 
większego systemu i wykonujący istotną część jego funkcji. Przykładem 
może być komputer pokładowy samolotu lub system sterujący szybką 
koleją miejską. 
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Rys. 1-1 System skrośnego rozwoju oprogramowania 

Narzędziem do tworzenia takich aplikacji jest Momentics Development 
Suite firmy QNX Software. 
Aplikacje mogą być tworzone w środowiskach systemów QNX6 Neutrino, 
Windows (NT, 2000, XP), Linux, Solaris SPARC.  
Środowisko to zawiera: 
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• Zintegrowane środowisko rozwoju oprogramowania IDE (ang. 
Integrated Development Environment). 

• Biblioteki  ANSI C, POSIX, DINKUM C++, GNU C++. 
• Dokumentację. 
• Narzędzia BSP (ang. Board Suport Packages) służące do 

dostosowania systemu QNX6 Neutrino do różnorodnych środowisk 
sprzętowych. 

• Narzędzia DDK (ang. Driver Development Kits)   wspomagające 
tworzenie sterowników urządzeń zewnętrznych (grafiki, audio, 
sieciowe, USB). 

• Narzędzia TDK (ang. Technology  Development Kits)   które ułatwiają 
tworzenie wbudowanych systemów plików, systemów 
wieloprocesorowych SMP, obsługi multimediów i grafiki 3D. 

 
System  ten może być zainstalowany w komputerach z procesorami 
ARM, MIPS, PowerPC, SH-4, StrongARM (w tym Xscale) i x86.  
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2. Sprzęt systemów wbudowanych 
Wymagania na komputery przeznaczone do sterowania i zastosowań 
wbudowanych. 
1. Wymagana jest odporność na pracę w trudnych warunkach otoczenia 

(wibracje, zapylenie, wilgoć),  dopuszczalny jest szeroki zakres 
temperatur otoczenia. 

2. Przeznaczone są do pracy ciągłej - brak jest elementów ruchomych 
(dyski obrotowe, wentylatory, napędy dyskietek), wymagana jest  
trwałość, łatwość serwisowania. 

3. Oprogramowanie umieszczone jest w pamięci nieulotnej – ROM, 
flash, EPROM lub podobnej. 

 
Stosowane jest wsparcie sprzętowe dla osiągania niezawodnej pracy –
budzik (ang. watchdog), pamięci ECC, magistrala z kontrolą parzystości, 
poszerzona diagnostyka. 
 
Rozwiązania: 
• Standard PC104 
• Standard Compact PCI 
• Magistrala VME 
 
 

Typ Rok Szyna Bieżąca wersja 
PC/104 1992 ISA (AT and XT) 2.6 
PC/104-Plus 1997 ISA and PCI 2.3 
PCI-104 2003 PCI 1.1 
PCI/104-Express 2008 PCI and PCIe 1.1 
PCIe/104 2008 PCIe 1.1 
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3. Standard PC104 
 
Standard PC104 ma na celu dostosowanie komputerów do warunków 
przemysłowych i systemów wbudowanych. Definiuje różnice 
mechaniczne, elektryczne i logiczne względem standardu ISA i EISA. 
Standard utrzymywany przez:  PC/104 Consortium  
http://www.pc104.org 
 
Najważniejsze różnice względem magistrali ISA: 
 
1. Wymiary 90 x 96 mm. 
2. Eliminacja potrzeby podstawy (ang. backplane) i obudowy 

(konstrukcja jest samonośna i kanapkowa). 
3. Redukcja liczby elementów i zapotrzebowania na zasilanie (typowo 1-

2 W na moduł) Wymagana moc wysterowania pojedynczego sygnału 
magistrali wynosi 4mA. 

 
Standard dopuszcza 2 rodzaje modułów – 8 bitowe i 16 bitowe. 
 
Standard wprowadza możliwość dzielenia jednego przerwania przez 
wiele urządzeń. 
 

1.1. Standard mechaniczny 
 
Standaryzacji podlega konstrukcja i wymiary płytki. 
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Rzut poziomy - płytka 16 bitowa o wymiarach 90 x 96 mm. 
 
 

 
Rzut pionowy - płytka 16 bitowa 
 
Normalizacji podlegają też własności łączówek 

1. Wymiary 
2. Materiały z którego są wykonane 
3. Jakość kontaktów 
4. Własności elektryczne 
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1.2. Standard logiczny 
 
Sygnały magistrali: 

1. Adresy i dane 
2. Kontrola cyklu 
3. Kontrola magistrali 
4. Przerwania 
5. DMA 

 

 
 
 
Rozmieszczenie sygnałów na magistrali 
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4. Budowa komputera MSM800SEV 
Komputer MSM800SEV jest jednopłytkowym komputerem zbudowanym 
według standardu PC104 plus.  

4.1 Własności 
• Procesor Geode  LX-800 500MHz 
• Magistrala PC104 ISA + PCI (opcja) 
• Dwa porty szeregowe RS232 COM1 i COM2  
• Interfejs drukarki LPT1 
• LAN Ethernet, INTEL 82551ER 
• Zegar RTC 
• Interfejs do głosnika 
• Klawiatura PS2 
• Interfejs myszy PS2 
• Interfejs VGA/LCD 
• USB 2.0 – 4 kanały 
• Gniazdo pamięci Fompact Flash 
• Interfejs dysku AT-IDE 
• Interfejs floppy dysku 
• Pojedyncze napięcie zasilania 5V 
• Pamięć EEPROM dla zapamietywania konfiguracji 
• Watchdog 
 
Temperatura pracy: -25 do 70 wersja standardowa, -40 do 85 wersja 
specjalna 
Zużycie mocy 7.5 – 10 W 
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Rysunek 4-1 Widok komputera MSM800SEV 
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Rysunek 4-2 Struktura komputera MSM800SEV 

 

4.2 Watchdog 
Watchdog jest urządzeniem zabezpieczającym przed zatrzymaniem 
wykonywania programów które może nastąpić przy awarii sprzętu lub 
błędzie programowym. 
 
Konfiguracja  
Gdy bit 7 portu 565H jest równy 1  to okres wyzwolenia interpretowany 
jest w sekundach. 
Gdy bit 7 portu 565H jest równy 0  to okres wyzwolenia interpretowany 
jest w minutach. 
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Aktywacja 
Zapis okresu wyzwolenia (innego niż zero) do portu 566H powoduje 
aktywację watchdoga. 
 
Zawartość Okres wyzwolenia 
0x1 1 sek 
0x2 2 sek 
... ... 
0xFF 255 sek 
 
Odświeżanie 
Zapis okresu wyzwolenia (innego niż zero) do portu 566H powoduje 
odświeżenie watchdoga. 
 
Wyłączenie 
Zapis 0  do portu 566H powoduje zatrzymanie watchdoga. 
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/*------------------------------------------------------*/ 
/*  Program obslugi watchdog-a                          */ 
/*  Kompilacja: cc wdog.c -o wdog                       */ 
/*------------------------------------------------------*/ 
#include <stdio.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#include <hw/inout.h> 
 
#define ADRB 0x565 
static int base; 
 
void main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int i; 
   ThreadCtl( _NTO_TCTL_IO, 0 ); 
   base = mmap_device_io(2,ADRB); 
   // Ustawienie odliczania w sekundach  
   out8(0,0x80); 
   // Uruchomienie watchdog-a, okres odświeżana 3 sek 
   out8(1,0x03); 
   do { 
  // Odświeżanie --- 
      out8(1,0x03); 
      sleep(1); 
   } while(i++ < 10); 
   // Tutaj powinien nastapic restart gdyz watchdog 
   // nie jest odswiezany 
} 
Przykład 4-1  Program włączenie i odświeżania watchdoga 
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5. Dyski półprzewodnikowe typu flash 
Pamięci flash są rodzajem półprzewodnikowej pamięci nieulotnej. 
Pamięć flash jest odmianą pamięci EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory). Kasowanie i zapis odbywa się 
przez podanie odpowiednich sygnałów elektrycznych. Nazwa "flash" 
pochodzi od możliwości bardzo szybkiego kasowania zapisanych 
komórek pamięci. Wszystkie pamięci flash zużywają się po pewnej 
liczbie cykli zapis / kasowanie.  
 
Pamięci Flash produkuje się w dwóch formach: NOR i NAND. Nazwy 
odnoszą się do typu bramki logicznej używanej w każdej komórce 
pamięci. 
 
Pamięć NOR 
Jako pierwszą opracowano pamięć NOR w firmie Intel w roku 1988. 
Pamięci NOR umożliwiają swobodne adresowanie całego zakresu 
danych. Liczba cykli zapis / kasowanie 10 tys. – 1000 tys.  W oparciu o 
te pamięci zbudowane są karty pamięciowe Compact Flash i Smart 
Media. 
 
Pamięc NAND 
Pamięci NAND opracowano w firmie Toshiba w roku1989. W stosunku 
do pamięci NOR ma krótszy czas kasowania i zapisu, większą gęstość, 
mniejszy współczynnik kosztu na 1 bit oraz dziesięciokrotnie większą 
trwałość. Liczba cykli zapis / kasowanie 100 tys – 1mln. Dostęp do 
pamięci nie jest swobodny ale sekwencyjny. Na bazie pamięci NAND  
zbudowane są karty pamięciowe MMC, Secure Digital oraz Memory 
Stick. 
 
Dysk półprzewodnikowy NAND składa się z obszarów 512 bajtów 
(sektorów). Obszary te nie mogą być wprost zmieniane ale tylko w 
całości kasowane i od nowa zapisywane. 
 
 
Karty CF występują w 2 standardach 
• Typ I - grubość 3.3 mm 
• Typ II - grubość 5.0 mm 
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Rys. 5-1  Widok ogólny karty CF 
 
Karta wyposażona jest w złącze 50 stykowe które jest podzbiorem 68 
stykowego złącza standardu PCMCIA. Karta może pracować w trybach: 
• 16 bitowa PC Card 
• Standard IDE (PATA – Parallel ATA) 
 
Stąd pamięć CF może być obsługiwana przez standardowy kontroler IDE 
w który wyposażone są płyty standardu PC104.  
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Rys. 5-2  Ogólny schemat karty CF 
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Rys. 5-3  Struktura wewnętrzna karty CF 
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OE, ATASEL Gdy wysterowane GND karta pracuje w trybie IDE 
A0-A10 Linie adresowe – służa do wybotu rejestru 
D0-D15 Linie danych 
INTRQ Żądanie przerwania 
IOS16 Sygnał wyjściowy, gdy niski urządzenie spodziewa się 

następnego słowa danych 
WE Nie używany w trybie IDE -powinien być podłączony do 

Vcc 
IORD Sygnał strobu odczytu danych z karty 
IOWR Sygnał strobu zapisu danych na kartę 
IORDY Gotowośc danych 
REQ Używany w trybie DMA 
Tab. 5-1 Niektóre sygnały sterujące w trybie IDE 
 
Przykład danych technicznych typowej karty CF: 
 
Zasilanie: 3.3 lub 5V 
 
Pojemność: 32 MB – 8 GB 
Wielkość sektora: 512 bajtów 
 
Tryby pracy: 
• Tryb karty pamięci PC Card 
• Tryb wejścia / wyjścia PC Card 
• Tryb IDE 
• Tryb PIO 4 i Ultra DMA 5 
 
Szybkość: 
Sekwencyjny odczyt: 10 MB / sek  
Sekwencyjny zapis: 12 MB / sek 
 
Trwałość danych: 10 lat (bez zasilania) 
 
Niezawodność: 
Korekcja ECC 1 bajt na 128 bajtów może być skorygowany. 
 
Trwałość: 
• Liczba odczytów: bez ograniczeń 
• Liczba zapisów: 5.000.000 
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5.1 Systemy plików dla pamięci FLASH 
W pamięciach NAND można zapisywać tylko całe bloki pamięci (np. 512  
bajtów). W związku z tym obsługa zmiany zawartości pamięci wymaga 
specjalnej obsługi. Polega ona na:  

1. Blok który zawiera odczytywany kopiowany jest do bufora 
2. Zmiana dokonywana jest w buforze 
3. Zmodyfikowany bufor zapisywany jest w nowym bloku 
4. Zmieniany jest katalog 
5. Kasuje się stary blok 

 
Gdy pamięć NAND podłączona jest bezpośrednio  do procesora do 
obsługi tej pamięci stosuje się specjalny system plików dla pamięci (ang. 
Flash File System) 
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5 Instalacja systemu operacyjnego na karcie CF 
Pamięć CF posiada złącze 50 pin podczas gdy Dysk IDE posiada złącze 
40 pin. Istnieją adaptery konwerujące sygnały CF na IDE.  
 
Adapter taki umieścić na płycie głównej zamiast taśmy do dysku IDE lub 
przyłączyć do  taśmy  jak zwykły dysk IDE.  Mimo że jest to pamięc 
Compact Flash jest ona widziany przez BIOS i system operacyjny jako 
zwykły dysk IDE.  
 

 
Rys. 5-1 Adapter Compact Flash - IDE 
 
Instalacja systemu na dysku Compact Flash może się odbywać: 
1. Bezpośrednio jak na dysku obrotowym IDE. 
2. Poprzez instalację dysku Compact Flash jako drugiego dysku w 

komputerze macierzystym, skopiowanie systemu i niezbędnych plików 
a następnie przeniesienie karty CF do komputera docelowego. 
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W przypadku 1 może się okazać że system się nie mieści na dysku gdyż 
standardowa instalacja obejmuje nie używane w systemie wbudowanym 
pliki jak np. pliki pomocy. Wtedy należy wybrać opcje 2. 
 
Uwaga! 
Dyski Flash posiadają ograniczoną liczbę zapisów ( obecnie 1do10 mln). 
Stąd często aktualizowane pliki należy umieścić na RAM dysku. 
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6 Testowanie połączenia z komputerem PC104 
Połączenie z komputerem PC104 uzyskać można w następujący 
sposób: 
 

1. Wykorzystując połączenie sieciowe TCP/IP i program terminalowy 
telnet 

2. Wykorzystując połączenie sieciowe QNet i drugi komputer 
pracujący pod kontrolą systemu QNX6  

3. Wykorzystując port komunikacji szeregowej i program emulujący 
terminal (np. Hyperterminal z systemu Windows) 

 
Testowanie połączenie sieciowego TCP/IP 
 
Połączenie sieciowe testować można łącząc komputer PC104 do 
przełącznika sieciowego lub też używając sieciowego kabla 
skrzyżowanego. 
 
 

Komputer PC

switch Komputer
PC104

Polączenie  kablem
Ethernet

 
 
W komputerze testującym należy ustawić adres IP i maskę sieci tak aby 
obydwa komputery znalazły się w jednej sieci. O ile używamy komputera 
pracującego pod kontrolą systemu Windows należy wybrać ikonę 
„Połączenie lokalne”, kliknąć prawym klawiszem myszki i ustawić 
właściwości połączenia TCP/IP jak poniżej. 
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Ekran 1 Ustawianie właściwości połączenie TCP/IP w komputerze 
testującym 
 
Następnie należy otworzyć okno poleceń (Uruchom / cmd) i sprawdzić 
połączenie sieciowe używając polecenia: 
 
C:> ping 192.168.0.225 
 
Gdy połączenie jest sprawne należy uruchomić program telnet podając 
jako parametr adres IP komputera PC104: 
 
C:> telnet 192.168.0.225 
 
Po zgłoszeniu systemu należy się do niego zalogować 
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Ekran 2 Zgłoszenie systemu QNX z komputera PC104 
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