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Zadaniem poniższego referatu jest przybliżenie problemów występujących podczas 
instalacji, a także w trakcie działania systemu czasu rzeczywistego RT-Linux w 
środowisku wirtualizowanym.  

 
 

1. Wstęp teoretyczny 
 
Chcąc dobrze zrozumieć problemy, które będą opisywane w dalszej 
części referatu należy zapoznać się z podstawami, na których będą 
opierać się nasze dalsze rozważania. Podstawy te będą dotyczyć dwóch 
technologicznych komponentów, które będziemy starać się zmusić do 
współpracy. Chodzi tu oczywiście o wirtualizacje i system czasu 
rzeczywistego. 
 
 - Wirtualizacja – 
 
Samo zagadnienie wirtualizacji w dziedzinie techniki komputerowej 
jest wbrew pozorom dosyć starym „wynalazkiem”. Po raz pierwszy 
koncepcję tą przedstawiła w praktyce firma IBM w latach 60tych, kiedy 
to w „Thomas J. Watson Research Center” zaprezentowano rozwiązanie 
doświadczalne o nazwie IBM M44/44X. 
 
Można domyślać się, że w tak długim okresie czasu (od lat 60-tych 
do teraźniejszości) wirtualizacja stała się bardzo dobrze rozwiniętą 
technologią. Tak jest w istocie po długich latach „hibernacji” w 
zastosowaniach mainframe wirtualizacja wkracza do rozwiązań 
mainstreamowych, czyli do zwykłego użytkownika w postaci 
wirtualizacji aplikacyjnej (JavaVM), natywnej (VMWare) czy też nawet 
sprzętowej (VT-Intel).  
 
Mimo szerokiego wachlarza dróg wirtualizacji my skoncentrujemy się na 
rozwiązaniu, które umożliwi nam uruchomienie RT-Linuksa na maszynie 
wirtualnej naszego domowego komputera. Jedynymi dostępnymi 
możliwościami jest wykorzystanie tzw. emulacji, w której maszyna host 
„udaje” cały komputer wraz z procesorem, oraz pełnej wirtualizacji, 
która nie wymaga emulacji procesora, a więc daje nam dużo większą 
szybkość niż poprzednie rozwiązanie. Istnieje również 
parawirtualizacja, która daje nam prawie natywną szybkość 
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„emulowanego” systemu jednak wymaga to modyfikacji jądra systemu 
gościa. 
 
Ze względów na osiągi jak i mnogość oraz dostępność rozwiązań do 
pełnej wirtualizacji wybieramy właśnie tą metodę. 
 

Diagram przedstawia, w jakiej warstwie 
będzie pracować nasz RTLINUX. Możemy dzięki 
temu zaprezentować ogólną zasadę działania 
pełnej wirtualizacji (czyli bez emulacji 
procesora). 
 
System gościa to Windows XP, na którym 
uruchomione jest oprogramowanie 
wirtualizacyjne z implementacja hypervisora, 
którego jednym z głównych zadań jest 
przełączanie kontekstów między systemem 
gospodarza i gościa.  
 

Warto podkreślić, że rozwiązanie to dostarcza, tzw. hypervisora typu 
drugiego, czyli zarządca nie może pracować natywnie bez systemu 
gospodarza. „Strzałka”, która łączy blok sprzętu a precyzyjniej 
procesor z zarządcą symbolizuje „bezpośrednie wystawianie” rejestrów 
procesora dla systemu gościa, czyli dla naszego systemu czasu 
rzeczywistego. 
 
Konkretne rozwiązania oprogramowania do wirtualizacji systemu RT 
opisane będą w następnym rozdziale. 

 
 

 - RTLinux – 
 
Na początku zaznaczyć trzeba cóż to takiego jest system czasu 
rzeczywistego. Chcąc przedstawić sprawę jak najbardziej ogólnie można 
powiedzieć, że system czasu rzeczywistego to taki, w którym wszystkie 
operacje wykonywane są w deterministycznie określonym czasie. 
Oczywiście mówiąc wszystkie operacje mamy na myśli tylko operacje 
czasu rzeczywistego, bo jak się przekonamy na przykładzie RTLinuksa 
nie wszystkie zadania systemu muszą być wykonywane z „priorytetem” 
czasu rzeczywistego. 
 
RTLinux bazuje na ideach systemu MERT. Koncepcja ta opiera się na 
oddzieleniu mechanizmów systemu operacyjnego czasu rzeczywistego 
od systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia. RTLinux traktuje 
kernel Linux jak zwykły proces idle, czyli proces tła. Proces ten 
wykonywany jest tylko wtedy, gdy żadne z zadań czasu rzeczywistego 
nie potrzebuje zasobów, czyli nie jest aktualnie wykonywane. 
 
Technicznie zagadnienia z poprzedniego akapitu rozwiązywane są za 
pomocą specjalnej warstwy programowej, która realizuje kolejkowanie 
zadań RT i systemu. Oczywiście odbywa się to z największym 
priorytetem dla procesów RT. Warto wspomnieć, że warstwa ta 
pośredniczy między warstwą sprzętu, a warstwą oprogramowania dzięki 
temu obsługiwane są przerwania w odpowiedni sposób. Najlepiej układ 
ten demonstruje schemat architektury systemu RTLinux. 

SPRZĘT(x86) 
 

WINDOWS 
 

HYPERVISOR 

RTLINUX 
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Diagram przedstawia bardzo ogólna zasadę działania RT-Linuksa. Chcąc 
dokładnie opisać jego działanie należałoby wspomnieć o tak ważnych 
rzeczach jak np. odmierzanie czasu w systemie (zwiększona 
rozdzielczość zegara systemowego RTC), algorytmy kolejkowania, sposób 
kolejkowania i metody nieblokującego dostępu procesów RT. Jednak nie 
to jest tematem tego referatu. Niektórym wymienionym tu mechanizmom 
przyjrzymy się bliżej w części praktycznej pracy z RTLinuxem. 
 
 

2. Co jest potrzebne do testów? 
 
 - RTLinux (źródła - samodzielna kompilacja) – 
 
http://www.rtlinuxfree.com/ - źródła RTLinuxa w wersji (rtlinux3.2-
wr) dostępne po wypełnieniu formularza.  
 
UWAGA: Jak można dostrzec nie wiele dzieje się na stronie www i 
zastanawiający jest fakt czy projekt w tej postaci jest nadal 
rozwijany. Ponadto w archiwum ze źródłami, a dokładniej w patchu na 
kernel w wersji 2.4.29 występuje błąd, który uniemożliwia „załatanie” 
jądra. Jest to tylko błąd znaku komentującego i jest trywialny do 
naprawienia, lecz sam fakt wystąpienia błędu w oficjalnej paczce jest 
dosyć rażący. 
 
http://www.rtlinux-gpl.org/ - źródła dostępne w wersji (3.2-rc1). 
Najlepiej pobrać źródła korzystając z CVSa. 
 
http://kernel.org – kernele Linuksa we wszystkich dostępnych wersjach 
w „czystej” postaci gotowe do łatania RTLinuksem. 
 
http://debian.org – dystrybucja, dla której będziemy próbowali 
zbudować środowisko czasu rzeczywistego. 
 

LINUX 
 

STEROWNIKI 
 

SPRZĘT 
 

Zadanie RT 

VIM 
 

X-winodw 
 

Wywołania systemowe, POSIX 
 

I/O 
 

RTLinux 

Kolejkowanie 
 

I/O 
 

INT 
 

INT 
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UWAGA: Po instalacji Dabiana należy zainstalować potrzebne pakiety 
developerskie typu gcc (kompilator), glibc-dev (biblioteki 
standardowe), kernel-package(wygodna metoda paczkowania jądra do 
pakietu łatwego w instalacji *.deb) 
 
 - RTLinux (gotowa dystrybucja z RTLinuksem) – 
 
http://rtlab.org – strona, na której m.in. możemy znaleźć specjalnie 
przygotowaną dystrybucje z gotowym do użycia RTLinuksem. Dystrybucja 
rozpowszechniana jest w bardzo wygodnej formie LiveCD. Dzięki czemu 
jest gotowa do użycia w bardzo prosty i szybki sposób. Warto 
wspomnieć, że całość opiera się na projekcie Gentoo oraz kernelu w 
wersji 2.4.19 z RTLinux 3.2-pre1. 
 
 - Środowiska wirtualizujące – 
 
http://www.parallels.com – Parallels Workstation. Program, który 
udostępnia metodę pełnej wirtualizacji. Jest to komercyjne 
rozwiązanie, które cechuje się bardzo dużą szybkością działania 
dzięki wykorzystaniu tzw. cienkiego hypervisora, czyli bardzo małego 
i wydajnego zarządcy. 
 
http://www.virtualbox.org – zaawansowany projekt Open Source, który 
dostarcza wygodnego i prostego w użyciu środowiska do pełnej 
wirtualizacji. Jego zaletami są: duża kompatybilność z wieloma 
systemami operacyjnymi. Wadą jest powolność działania w porównaniu z 
poprzednikiem szczególnie podczas operacji bardzo obciążających 
system (np. kompilacja, kernela – na jednakowym sprzęcie czas 
kompilacji ponad dwukrotnie dłuższy!). 
 
 - Sprzęt użyty do testów – 
 
Do testów użyłem swojego prywatnego laptopa, IBMa z serii T23(1,1GHz, 
384MB RAM). Nie jest to maszyna, która umożliwia komfortową pracę ze 
środowiskami wirtualizowanymi, jednak z braku dostępu do lepszej 
konfiguracji wszystkie próby zostały wykonane właśnie na tym 
notebooku. 
 
 

3. Testy (Środowisko wirtualne). 
 
Chcąc zbadać zachowanie RTLinuksa w środowisku wirtualizowanym 
należało przygotować pewne scenariusze, które niejako służą do 
wytyczenia drogi dla różnych testów. Scenariusze dotyczą oczywiście 
dwóch podstawowych składników, czyli samego RTLinuksa oraz środowiska, 
wirtualizującego i są ich wzajemną kombinacją. 
 
 - Scenariusz 1 –  
  - wirtualizacja:  Parallels WorkStation 
  - dystrybucja:  Debian Etch4.0 
  - kernel:   2.4.29 – rt-3.2-wr 
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Instalacja Debiana Etch przebiegła w sposób standardowy. Po 
patchowaniu jądra standardową komendą: 
  
 # patch -p1 < ../rtlinux-patch 
 
oraz po jego konfiguracji przy pomocy frontendu w postaci interfejsu 
ncursses, czyli: 
 
 # make menu-config 
 
Przystąpiłem do właściwej kompilacji jądra metodą tzw. Debiana (czyli 
przy pomocy narzędzi dostępnych we wspomnianym pakiecie kernel-
packages): 
 
 # make-kpkg –revision linux.rt0.1 kernel_image 
 
Niestety kompilacja nie powiodła się mimo szukania przyczyn w 
konfiguracji samego jądra czy też zmiany wersji kernela.  
 
Przyczyn nie powodzenia można doszukiwać się choćby w wersji 
kompilatora gcc (4.1) oraz w nowej wersji glibca. Kod RTLinuksa, 
którego ostatnia aktualizacja był bardzo dawno temu, może być 
niekompatybilny z nowymi narzędziami i bibliotekami standardowymi. 
 
 
 - Scenariusz 2 –  
  - wirtualizacja:  Parallels WorkStation 
  - dystrybucja:  Debian Sarge3.1 
  - kernel:   2.4.29 – rtlinux-3.2-pre3 
 
Pierwsze kroki analogiczne do scenariusza pierwszego. Tym razem 
kompilacja powiodła się i otrzymałem pakiet z gotowym kernelem do 
instalacji. Instalacja kernela sprowadza się do instalacji tego 
pakietu. 
 
 # dpkg –i kernel_image.deb 
 
Po instalacji kernela i zrestartowaniu maszyny wybieramy przed 
załadowaniem systemu odpowiednią wersję jądra. 
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Po uruchomieniu naszego systemu z kernelem RTLinuksowym przystępujemy 
do kompilacji i instalacji właściwych modułów RTLinuksa. 
 
Wchodzimy do katalogu ze źródłami: 
 
 # cd /usr/src/rtlinux-3.2-pre3 
 
Konfigurujemy RTLinuksa podobnie jak robiliśmy to z kernelem: 
 
 # make menuconfig 
 
Pozostawiamy wszystkie opcje w pozycjach domyślnych i wychodzimy z 
menu konfiguracji. 
 
Przechodzimy do właściwej kompilacji korzystając ze skryptu Makefile 
w katalogu ze źródłami. Dzięki temu przygotowujemy wszystkie sześć 
modułów RTLinuksa i obsługujące je programu. 
 
 # make 
 
Kompilacja przebiega bez problemów. Instalujemy moduły i programy 
pomocnicze: 
 
 # make install 
 
Zgodnie z dokumentacja korzystając z zaimplementowanego w Makefile 
testu sprawdzamy poprawność działania RTLinuksa i jego modułów 
wykonując komendę: 
 
 # make regression 
 
Dokumentacja uprzedza przed całkowitym zawieszeniem systemu podczas 
testu poszczególnych modułów. Tak też się dzieje, proces nie 
przechodzi testu jednego z modułów i kończy swoje działanie 
całkowitym zamrożeniem systemu. 
 
Po restarcie systemu sprawdzamy poprawność ładownia poszczególnych 
modułów ręcznie próbując ładować każdy z nich. Czynimy to poleceniem: 
 
 #insmod rtl_<modul>.o 
 
Komendę tą wykonujemy z poziomu katalogu z modułami jądra czyli, dla 
naszego przypadku będzie to: 
 
 #/usr/lib/modules/2.4.29-rtl3.2-rc1 
 
Okazuje się, że dwa z sześciu modułów powodują problemy. Po ich 
załadowaniu system zawiesza się jak w przypadku testu regression lub 
załadowanie modułu powoduje kompletną destabilizację całego systemu. 
 
Przykładowy zrzut ekranu, który prezentuje całkowite zawieszenie 
systemu podczas procedury zamykania. Na zrzucie możemy zaobserwować 
tzw. „kernel oops” czyli krytyczny błąd kernela i listing debugujący 
ukazujący wartości rejestrów procesora. 
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- Scenariusz 3 –  
  - wirtualizacja:  Parallels WorkStation 
  - dystrybucja:  rtlab LiveCD 
  - kernel:   2.4.19 – rtlinux-3.2-pre1 
 
Po zalogowaniu się jako root do systemu wydajemy polecenie ładujące 
moduły RTLinuksa: 
 
 # /etc/init.d/RTLinux start 
 
Niestety naszym oczom ukazuje się poniższy obraz: 
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Jak widać żaden z sześciu modułów nie załadował się poprawnie, a 
ponadto został wygenerowany poważny błąd kernela. 
 
- Wnioski ze scenariuszy 1-2-3 
 
Jak widać Parallels WorkStation mimo swoich wielu zalet w przypadku 
standardowego użycia kompletnie nie nadaje się do prób z RTLinuksem. 
Generuje wiele problemów w najróżniejszych sytuacjach, co 
dyskwalifikuje go całkowicie, jeśli chodzi o takie eksperymenty. 
 
Taki stan rzeczy ma źródło za pewne w „super lekkim” nadzorcy, który 
gwarantuje bardzo dobre osiągi kosztem mniejszej kompatybilności. 
 
 
Następne scenariusze będą wykorzystywać już tylko oprogramowanie 
VirtualBox do testów RTLinuksa opartych na dystrybucji LiveCD RtLab. 
 
- Scenariusz 4 –  
  - wirtualizacja:  VirtualBox 
  - dystrybucja:  rtlab LiveCD 
  - kernel:   2.4.19 – rtlinux-3.2-pre1 
 
W tym scenariuszu przyjrzymy się dokładniej dystrybucji LiveCD RtLab. 
 
Zaprezentuję serię zrzutów ekranu dokonanych periodycznie podczas 
testów. Każdy z niech będzie poprzedzony krótkim komentarzem, aby 
dobrze zrozumieć istotę danego testu.  
 
Na obrazku poniżej widzimy ekran, który ukazuje się naszym oczom w 
chwili po zbootowaniu naszej maszyny wirtualnej obrazem ISO RtLaba. 
Możemy zaobserwować także załadowanie mini obrazów RTLinux oraz 
initrd, który umożliwia załadowanie potrzebnych modułów w czasie 
bootowania właściwego systemu (działanie to często zapobiega 
przypadkowym błędom typu KERNEL PANIC, np. brak wkompilowanej w jądro 
obsługi konkretnego filesystemu). 
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Potwierdza się informacja o bazie dla dystrybucji RtLab. Jest to jak 
było wspomniane wcześniej Gentoo. 
 

 
 
Podczas startu systemu wśród standardowych czynności uruchamiania 
poszczególnych serwisów zauważamy wpis o tworzeniu specjalnych 
„urządzeń” na potrzeby RTLinuksa. Pierwsze z nich to mbuff specjalna 
obsługa pamięci współdzielonej dla procesów RT oraz implementacja 
kolejki FIFO również dla procesów RT. 
 

 
 
Po zakończonym starcie naszym oczom ukazuje się ekran powitalny z 
promptem zachęcającym nas do logowania. Domyślnie w LiveCD logujemy 
się jako root bez hasła. Jak widzimy autorzy dystrybucji ostrzegają 
Nas o niebezpieczeństwie tego rozwiązania i radzą zmienić hasło jeśli 
jesteśmy podłączeni do sieci. Przy okazji możemy wspomnieć, że 
dystrybucja umożliwia nam pełnoprawne korzystanie z sieci. Są 
dostępne, zatem moduły do kart sieciowych oraz oprogramowanie dhcp, 
ifconfig oraz podstawowe programy klienckie m.in. irssi ;) 
 
Możemy również wejść do trybu graficznego wpisując polecenie x-setup 
jednak my nie będziemy się zajmować działaniami w tym środowisku. 
 

 
 
Do naszych badań wykorzystamy przykłady dostarczane z pakietem 
RTLinuksa. Przykładowe programy znajdziemy w katalogu example. Jednak 
przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań skopiujemy cały katalog 
RTLinuksa do katalogu domowego użytkownika, czyli w naszym przypadku 
/root. Powód takiego działania jest prozaiczny, domyślna lokalizacja 
znajduje się na filesystemie Read-Only. Zwróćmy uwagę, że nie 
kopiujemy katalogu RTLinux, który jest tylko symlinkiem kierującym na 
właściwy katalog /usr/RTLinux-3.2-pre1. 
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Chcąc uaktywnić RTLinuksa i załadować jego moduły korzystamy ze 
standardowego skryptu startowego /etc/init.d/RTLinux z parametrem 
start. Parametr stop wyładowuje moduły i kończy praca RTLinuksa. 
 

 
 
Jak widać przy każdym module podczas ładowania pojawia się 
ostrzeżenie. Jest to jednak tylko komunikat o warunkach licencyjnych, 
które ulegają zmianom podczas ładowania modułów „nieznanego” 
pochodzenia. Nas interesują „poważniejsze” komunikaty.  
 
Na szczęście jednak wszystko przebiega pomyślnie. Cały proces kończy 
statystyka załadowania modułów. Widzimy, że wszystkie sześć modułów 
zostało załadowane bez problemów. Umożliwia nam to korzystanie ze 
wszystkich możliwości RTLinuksa i jego API. W poprzednich 
scenariuszach testujących na oprogramowaniu Parallels już w tym 
momencie następowały duże problemu uniemożliwiające dalsze testy. 
 

 
 
Końcówka poprzedniego zrzutu obrazuje wywołanie znanego nam już testu 
regression. Test ten daje nam 100% pewności poprawności działania 
naszego systemu czasu rzeczywistego i jego mechanizmów. Pamiętamy 
również z poprzednich testów, że stanowi to bardzo duży problem dla 
systemów wirtualnych. Test kończył się zawsze fiaskiem. 
 
Tak stało się i tym razem, mimo prawidłowego startu systemu i sekcji 
RTLinuksa test już na samym początku ulega przerwaniu i zgłaszany 
jest poważny problem z kernelem kończący się enigmatycznym 
stwierdzeniem błędnej wartości wskaźnika instrukcji. No cóż nie 
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spodziewaliśmy się całkowitej poprawności. Umownie pomińmy to 
zdarzenie  milczeniem i przejdźmy do zastosowania API RTLinuksa. 
 

 
 
Naturalnie po restarcie maszyny wirtualnej przechodzimy przez 
początkowy proces analogicznie tak jak robiliśmy to na początku. Tym 
razem dodatkowo podejrzymy komunikaty wysyłane przez kernel podczas 
ładowania głównych modułów RTLinuksa.  
 
Jak widzimy z komunikatami ładuje się tylko jeden z modułów. Mowa tu 
o mbuf, o którym wspomniałem już wcześniej. Ciekawostką jest imię i 
nazwisko autora owego modułu. Jak widać Polacy mieli i mają duży 
wpływ na rozwój projektu. Ostatni komunikat niejako kwituje 
załadowanie całego zestawu RTLinuksa. Widzimy też adres firmy, która 
jest obecnym właścicielem kodu RTLinuksa.  
 
 

 



 12 

 
Poleceniem lsmod listujemy wszystkie załadowane moduły kernela w 
systemie. Możemy się też przekonać w pośredni sposób o zależnościach 
między elementami RTLinuksa. Obserwujemy jaki moduł korzysta z innego. 
 

 
 
Podstawowy przykład zastosowania API RTLinuksa to po prostu 
stworzenie procesu RT i zmuszenie go do periodycznie wykonywania 
prostego działania. Takie podejście oferuje nam przykład hello z 
katalogu example. Skorzystajmy z edytora nano, aby zobaczyć kod 
przykładu. 
 
Przykład troszeczkę zmodyfikowałem dodając zmienną licznika „i”, 
która jest wyświetlana podczas zgłoszenia wątku, a następnie 
inkrementowana. Jest to mała modyfikacja, która pozwoli nam śledzić 
poszczególne zgłoszenia procesu po czasie pauzy pthread_wait_up(), 
którą to definiują argumenty funkcji pthread_setschedparm(). Program 
bez modyfikacji wyświetlałby po prostu argument arg, który cały czas 
jest równy zero. Nie widać by było, więc, np. które to zgłoszenie 
procesu obserwujemy.  
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Po zapisaniu zmian kompilujemy kod przy pomocy standardowego, 
Makefile przygotowanego dla przykładu. Wydajemy, więc po prostu 
komendę make. Widzimy przy okazji jak skomplikowane jest wywołanie 
samego kompilatora gcc z parametrami, które realizują budowę modułu 
kernela. 
 

 
 
W wyniku udanej kompilacji otrzymujemy binarny moduł kernela hello.o, 
którego możemy załadować standardowym narzędziem ładującym insmod. 
 
Zauważamy to samo ostrzeżenie jak w przypadku „oryginalnych” modułów 
RTLinuksa. Lecz jak już wspomniałem nie są dla naszych potrzeb w 
ogóle istotne. 
 

 
 
Listujemy znanym już poleceniem lsmod wszystkie załadowane moduły 
jądra. Pojawiły się dwie ważne informacje w stosunku do poprzednich 
listingów tego polecenia. Mianowicie chodzi tu nam o pojawienie się 
wpisu dotyczącego naszego modułu hello. W kolumnie „Module” jest wpis 
z nazwą modułu hello, co mówi nam, że jest aktualnie załadowany. 
Natomiast w kolumnie „used by” hello pojawia się we wpisie dla 
modułów rtl_sched (planista), rtl_posixio (wejście/wyjscie), 
rtl_time(zegar RT) oraz rtl(glowny modul RTLinuksa). Nawet tak prosty 
program korzysta z czterech wśród wszystkich modułów naszego systemu 
real-time. 
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Poniżej wynik działania naszego modułu. Polecenie dmesg pokazuje 
komunikaty jądra, my kierujemy je do pliku, a następnie pokazujemy 
dziesięć ostatnich linii. Jak widać jest to wynik działania modułu 
bez modyfikacji ze zmienną licznika. Niżej wyniku polecenia tail 
wyładowujemy moduł i sprawdzamy czy już go nie ma na liście poleceniu 
lsmod. 
  

 
 
Poniżej wynik działania modułu z modyfikacją. Jak widać zgodnie z 
naszymi założeniami kolejne cykle działania modułu po zadanym 
interwale zwiększają licznik i, co potwierdza dwukrotna obserwacja 
komunikatów generowanych przez kernel. 
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Przejdziemy teraz do następnej nieco ciekawszej modyfikacji. 
Spróbujemy zmierzyć ile tak naprawdę trwa nasz interwał. Ustawiliśmy 
go na poziomie 5 sekund jednak postaramy się zbadać na ile dokładna 
jest w rzeczywistości ta pauza. 
 
Powyższą koncepcję zrealizujemy poprzez pomiar licznika timera przed 
i po wywołaniu funkcji pthread_wait_np(). Pomiar „przed” przechowamy 
w zmiennej start, a pomiar „po” w zmiennej stop. Różnica tych 
pomiarów (stop-start) daje „rzeczywistą” pauzę. 
 
Funkcja gethrtime() zwraca wartość typu hrtime_t. Jest to 64-bitowa 
wartość całkowita. Warto wspomnieć, że rozdzielczość tego timera to 
jedna nanosekunda, stąd też zapis naszego interwału 5sekundowego w 
tej postaci. Deklarujemy, więc dwie zmienne tego typu start i stop. 
Przypisujemy do nich wartość aktualną timera w odpowiednich miejscach. 
Następnie wyświetlamy nasz pomiar funkcją rtl_printf, reprezentując 
naszą różnicę jako %lld, a nie jak poprzednio standardowe %d czyli 
zwykły int. Różnica dwóch 64-bitowych liczb daje również wartość 64-
bitową, więc inaczej w nomenklaturze języka C long long int. 
 

 
 
Po kompilacji i załadowaniu modułu podglądamy komunikaty jądra tak 
jak robiliśmy to poprzednio. Naszym oczom ukazuje się zgodnie z 
oczekiwaniami szereg pomiarów. Tak jak przypuszczaliśmy interwał nie 
trwa „dokładnie” 5 sekund. Każdy wynik różni się o niestałą wartość. 
Jednak dokładność jest dosyć duża na poziomie kilku mikrosekund. 
Pomiary te były również wykonywane podczas dużego obciążenia systemu 
hosta (duże obciążenie procesora i ruch I/O) w nadziei pojawienia się 
„błędów”, które będą znacznie większe, jednak niczego takiego nie 
zaobserwowałem. 
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4. Testy (Środowisko rzeczywiste). 
 
Chcąc przedstawić kontrast, jaki występuje między środowiskiem 
wirtualnym a rzeczywistym przyjrzyjmy się krótkiemu testowi, który 
jest analogiczny do testów wykonywanych poprzednio. Jedyną różnicą 
jest fakt wykonywania ich na rzeczywistym sprzęcie (podobne parametry 
– komputer stacjonarny). 

 
Korzystając z faktu prostej i 
szybkiej procedury uruchomienia 
RTLinuksa za pośrednictwem 
dystrybucji RtLab pokażę różnice, 
które da się zaobserwować na 
maszynie rzeczywistej.  
 
Ułatwiając sobie pracę 
wykorzystamy serwer ssh 
wbudowany w RtLaba. Bootujemy 
więc LiveCD na komputerze 
stacjonarnym i konfigurujemy 
serwer ssh 
(/etc/ssh/sshd_config) oraz 
interfejs sieciowy (ifconfig). 
Uruchamiamy serwer ssh skryptem 
startowym: /etc/init.d/ssh start. 
 

Po stronie klienta (w tym przypadku mój testowy laptop) łączymy się 
po ethernecie programem putty (obrazek powyżej) z RTLabem. 
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Dzięki włączeniu opcji „EmptyPassword” w sshd_config logujemy się bez 
hasła na komputer stacjonarny dokładnie tak jak robiliśmy to 
wcześniej mając „bezpośredni” dostęp do maszyny. 
 

 
 
Startujemy RTLinuksa w standardowy sposób. Warto zwrócić uwagę, że 
test poprawności „regression”, który w środowisku wirtualizowanym 
sprawiał tyle problemów (na żadnej wirtualnej maszynie nie powiódł 
się) tym razem wszystko odbywa się bez najmniejszego problemu. 
 

 
 
Zachęcony tym niewątpliwym sukcesem powtórzę test z naszym 
przykładowym programem po modyfikacji służącej do rzeczywistego 
pomiaru naszej pauzy procesu RT. Jak widzimy na wynikach poniżej 
wyniki są znacznie większej dokładności i są praktycznie tak dokładne 
na ile pozwala taktowanie procesora (taktowanie 1GHz). Nie wnikając 
już zbytnio w typowo hardwerowe niuanse już na pierwszy rzut oka 
widać, że wyniki są po prostu „lepsze”. Można powiedzieć, że w 
przypadku maszyny wirtualnej w wartościach był pewien niepożądany 
„rozrzut”, który wprowadzał tajemniczą losowość wyników. 
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Jeśli już mamy okazję pracować na rzeczywistym sprzęcie warto 
„wypróbować” jakiś inny przykładowy program tym razem dużo bardziej 
skomplikowany. Decydujemy się na przykład pokazujący obsługę i 
działanie przerwań w RTLinuksie. Moduły jądra zapewniają nam 
„stworzenie” specjalnego urządzenia (czyli pliku w katalogu /dev/) 
które to po przekierowaniu odpowiedniego strumienia „surowych” danych 
dźwiękowych o bitowej rozdzielczości, pozwoli nam usłyszeć daną 
sekwencje za pomocą głośniczka systemowego. 
 

 
 
Dokumentacja radzi, wykonanie dwóch prostych poleceń mianowicie znane 
nam już make, a zaraz potem make test uruchamiający prezentacje. 
Jednak napotkałem pewne problemy z Makefile, które o dziwo dotyczyły 
niewykonywania się nieistniejących skryptów. Nie wiele myśląc 
zakomentowałem ich wywołanie i wszystko poszło bez najmniejszych 
problemów. 
 
Linie rozpoczynające się od hasza (#), zostały wykluczone ze skryptu 
Makefile. 
 

 
 
Po tym zabiegu kompilujemy moduły najlepiej wydając komendę make z 
argumentem all. Tak jak to widzimy na obrazku poniżej. W efekcie 
kompilacji otrzymujemy 3 moduły jądra: irqthread.o (obsługa wątków 
przerwań), irqsig.o (obsługa przerwań), saound.o (odpowiadający za 
odpowiednie przetwarzanie próbki dźwiękowej w pliku o formacie *.au). 
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Poleceniem make test uruchamiamy całą procedurę testu. Nie musimy 
ręcznie ładować modułów czy też przekazywać dane do odpowiedniego 
„device’u”. Wszystkim zajmuje się już skrypt. Po każdej sekcji 
potwierdzamy chęć kontynuacji enterem. 
 

 
 
W rezultacie po komunikacie „Now starting the application” usłyszymy 
w dosyć kiepskiej jakości słowa Linusa Torvaldsa. Bez wątpienia jest 
to bardzo efektowny pokaz RTLinuksa. 



 20 

 
 
 

5. Wnioski 
 
Po przeprowadzonych testach, a w szczególności po porównaniu dwóch 
środowisk (rzeczywistego i wirtualnego) można wysnuć daleko idące 
wnioski o nie przydatności RTLinuksa uruchamianego wirtualnie. W 
istocie, wykorzystanie systemów czasu rzeczywistego skupia się na 
obsłudze rzeczywistego sprzętu, co więcej same zastosowania tego typu 
systemów praktycznie wykluczają wirtualizację. Chyba jedynym możliwym 
zastosowaniem RTLinuksa, w wirtualnym środowisku, jest edukacja. Dla 
celów dydaktycznych można uruchamiać RTLinuksa na maszynach 
wirtualnych, chociażby po to, aby poznać API systemu i sprawdzić 
podstawową poprawność wyprodukowanego przez nas oprogramowania RT. 
Zaletami takiego rozwiązania jest na pewno przenośność rozwiązania, 
jednym słowem wygoda i nie absorbowanie rzeczywistego sprzętu. Trzeba 
liczyć się jednak z licznymi, często niespodziewanymi problemami, 
podczas takiej pracy. Pod rozwagę daję, więc użycie takiego 
rozwiązania zachęcając do eksperymentów z równie wygodnym narzędziem 
w postaci dystrybucji LiveCD.  
 


