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Всеки студент да разработи програмна библиотека на C/C++, реализираща мини ядро на
операционна система. Библиотеката да функционира под Linux ОС и да включва следните
функционалности:
 създаване на задачи;
 диспечер за стартиране на задачи в режим на времеделение;
За реализацията на задачите и превключването да се използват следните библиотечни функции:
makecontext(), getcontext(), swapcontext().
За реализацията на диспечера да се разработи системен таймер, генериращ сигнал на всеки 10ms.
Да се разработи signal handler, който на базата на тези сигнали да извършва превключването на
задачите от опашката на готовите задачи.
Всяка задача да се представя чрез контролен блок за управление.
Библиотеката да предоставя следния интерфейс за потребителя:
 void *initlibrary ( ) – инициализиране на библиотеката;
 int create_task ( void *(*start_routine) ) – създаване на задача и включването й в опашката на
готовите задачи. Аргументът е име на функция, от която се създава задачата. Тази функция
не връща резултат и няма параметри. Резултатът от изпълнението на create_task е 0 при
успех и 1 в противен случай.
Тестването на библиотеката да се извърши на базата на следния пример – програма, стартираща
две задачи. Задачите се изпълняват в безкраен цикъл. Едната задача извежда символа плюс на
екрана, другата символа минус. На екрана трябва да се наблюдава сменяща се последователност
на групи от плюсове и минуси.
При предаването на проекта да се представи описание от няколко страници на реализацията му
(блок-схеми, описание на реализацията, сорс код с коментари в него). Да се направи демонстрация
на реализацията.
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