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Resumo. Este artigo descreve características de sistemas operacionais construídos para lidar 

com aplicações de tempo real. Apresenta os conceitos utilizados na alocação de memória, 

escalonamento de processos e outras partes do sistema. Mostro também alguns casos de uso e 

as implementações mais conhecidas deste tipo de sistema operacional bem como suas 

particularidades.  
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Abstract. This meta-paper describes characteristics of operating systems constructed to deal 

with real-time applications. It shows the used concepts in memory allocation, process 

scheduling and others parts of system. I’m also demonstrating some cases of use and the most 

recognized implementations of this type of operating system and his particularities. 
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1. Sistema Operacional de Tempo Real 

De acordo com Gillies, citado por Monfret e Linimon (2000), um sistema operacional de tempo real é 
aquele onde a corretude dos cálculos não depende somente da lógica das operações matemáticas, mas 
também do tempo em que estes resultados são produzidos. Se os resultados não são produzidos no tempo 
esperado, diz-se que ocorreu uma falha no sistema. 

De acordo com o padrão POSIX 1003.1, tempo real em sistemas operacionais é a habilidade do 
sistema em prover uma determinada quantidade de serviço em um tempo pré-definido de resposta 
(MONFRET; LINIMON 2000). 

Um sistema de tempo real consiste em um conjunto de atividades seqüenciais e cooperativas. 
Essas atividades podem ser Mach threads, Alpha threads, UNIX processes ou qualquer outra abstração 
conhecida no sistema operacional que realiza alguma ação em um computador (CLARK 1990). 

Ao contrário de sistemas operacionais tradicionais, em um sistema operacional de tempo real o 
tempo em que as operações são realizadas é de extrema importância. Em outras palavras, se uma falha 
ocorre interrompe-se todo um processo, pessoas podem morrer, desastres podem acontecer. Imagine um 
robô em uma fábrica responsável por transferir objetos entre duas esteiras continuamente. Se ele se atrasa 
o objeto na esteira não estará mais na posição, se ele se adianta o objeto ainda não chegou. 

Em outras palavras, se um sistema consome 2,01 segundos para processar 2,0 segundos de áudio 
ele não é de tempo real. Seria de tempo real se processasse em 1,99 ou menos segundos. 

2. Características 

Segundo Monfret e Linimon (2000), algumas características são desejáveis para que um sistema seja 
considerado de tempo real. Dentre elas citamos: 

• Multi-threading: O sistema deve possuir suporte a execução de várias threads 
simultaneamente e cada thread deve ter sua prioridade. 

• Preempção: o escalonador deve interromper um processo escalonado (em execução) por 
outro que tenha prioridade maior no momento em que alterar seu status para apto; 

• Um número suficiente de níveis de interrupção, com suporte a agrupamento de interrupções 
(nested interruptions); 

• O tempo da troca de contexto entre processos deve ser pequeno; 



  

• O comportamento do sistema deve ser conhecido: 

o A latência de interrupção (tempo entre a interrupção e a execução da tarefa) deve 
ser compatível com os requerimentos da aplicação e deve ser previsível. Este valor 
depende do número de interrupções pendentes simultâneas; 

o O tempo que cada chamada de sistema utiliza ao ser executada. Este tempo deve 
ser previsível e não depender do número de objetos no sistema; 

• Deve vir acompanhado de uma boa documentação, ferramentas de desenvolvimento e teste 
de aplicações; 

• Suportar mais de um dispositivo. 

3. Escalonador de processos 

A maioria das tarefas neste tipo de sistema está bloqueada a maior parte do tempo, e a lista de processos 
aptos é geralmente pequena, contendo dois ou três na maior parte do tempo. Somente uma tarefa por CPU 
é executada (WIKIPEDIA 2005). 

É importante que a manutenção na lista de aptos não interrompa as tarefas do sistema por muito 
tempo. Por exemplo, incluir um processo na lista pode ser feito com eficiência ao mesmo tempo em que 
uma busca é efetuada nesta mesma lista se a interrupção de inserção durar pouco tempo. 

Como a lista contém poucos processos, a busca por processos é feita seqüencialmente visto que o 
tempo para iniciar a busca (set-up time) é praticamente nulo (WIKIPEDIA 2005). 

A lista geralmente é ordenada pela prioridade de cada processo. 

Fugindo do comum, existem algoritmos de escalonadores capazes de trabalhar com prioridades 
dinâmicas. Isso é útil principalmente em sistemas que se adaptam a situações externas e as tarefas que 
necessitam receber maior ou menor atenção em determinados momentos. Por exemplo, um robô ao subir 
escadas deve ter maior prioridade em processos que mantém seu equilíbrio. Já ao trafegar pelo salão 
deveria estar atento para não colidir com objetos do ambiente, cumprimentar pessoas, etc. 

Outros algoritmos focam em tomada de decisões quanto à escolha de processos em sistemas 
muito carregados e que compartilham um só processador. É o caso do algoritmo DASA que além de 
escalonar processos que possuem dependências faz gerência de recursos e se comporta muito bem em 
casos onde é impossível completar todas as tarefas do sistema (overload) (CLARK 1990). 

4. Alocação de Memória 

Alocação de memória é uma das partes mais críticas em um sistema de tempo real. Dois pontos principais 
devem ser observados atentamente: a velocidade da alocação e a fragmentação do espaço disponível 
(WIKIPEDIA 2005). 

O tempo gasto na alocação deve ser constante. Não pode em hipótese alguma depender do estado 
do sistema em determinado momento, (quantos processos em execução, por exemplo) ou de quanto tempo 
o hardware está em operação. Isso é necessário porque é muito comum um sistema de tempo real não ser 
reiniciado durante anos ou até mesmo durante toda sua vida útil. 

A lista ligada de blocos livres de memória, esquema utilizado na maioria dos sistemas 
operacionais, não pode ser utilizada em sistemas de tempo real. Neste esquema de alocação a lista não tem 
um tamanho fixo, portanto não é possível determinar um tempo constante de alocação para uma 
requisição e, além disso, o sistema teria que percorrê-la cada vez que algum processo solicitasse memória 
até encontrar um fragmento com a quantidade suficiente de memória (WIKIPEDIA 2005). 

Outro detalhe é que quanto mais fragmentada a memória, maior a lista e maior o tempo de 
procura. Não é aceitável, por exemplo, que após um mês ou um ano de execução o sistema de controle de 
tráfego aéreo tenha que ser reiniciado e milhares de aeronaves no piloto automático fiquem desgovernadas 
no espaço até que o sistema volte a operar. 

Para resolver este problema é comum utilizar alocação de blocos fixos, ou seja, tem-se uma lista 
ligada com tamanho pré-definido onde cada nó representa um bloco de memória de tamanho pré-definido. 
Uma alocação demora no máximo o tempo de percorrer a lista de blocos. Apesar de ser um esquema 



  

bastante limitado, é bastante utilizado em sistemas embarcados simples (embedded systems). Outra forma 
utilizada é o esquema de alocação denominado Buddy block (“Bloco Companheiro”) (WIKIPEDIA 
2005). 

Escolher o melhor algoritmo pode ser também uma questão de como o dispositivo em que o 
sistema operacional vai residir é operado. Em um celular por exemplo, que pode ficar ligado por muitos 
dias seguidos não é aconselhável que ocorra fragmentação de memória ao preço de o usuário ser 
interrompido no momento de uma ligação que valeria milhões para sua empresa. Já em outro dispositivo 
que fique ligado por um tempo pequeno, que seja reiniciado freqüentemente ou que tenha processos que 
não necessitem de muita memória, a alocação não é um problema tão sério. Um relógio com cronômetros 
de alta precisão só que em quantidade fixa de marcadores é um bom exemplo. 

5. RTLinux 

RTLinux é uma extensão para o sistema operacional Linux para controle de aplicações de tempo real. 
Nele as tarefas de tempo real são separadas das tarefas que apenas precisam ser executadas rápidas. 
Mesmo um programa que você escreve em Perl ou Bach script pode ser uma tarefa de tempo real e 
comunicar-se com dispositivos de tempo real (FMSLABS 2005).  

Foi desenvolvido inicialmente por V. Yodaiken nos laboratórios da New Mexico Institute of 
Mining and Technology. Hoje é distribuído pela FSMLabs em duas versões: uma comercial e outra 
gratuita (WIKIPEDIA 2005). 

Seu funcionamento é baseado na criação de uma tarefa de tempo real no sistema hospedeiro 
(Linux) chamada RTCore. Esta tarefa toma o controle de interrupções do sistema e passa a escalonar suas 
próprias threads e interrupções. O Linux continua escalonando seus processos normalmente e não 
conhece nada a respeito do funcionamento da tarefa RTCore, não podendo portanto bloqueá-las ou 
interrompê-las (FMSLABS 2005). 

É distribuído como um path para o kernel do Linux e é compatível com as versões 2.4 e 2.6. 

6. FreeRTOS 

FreeRTOS é um mini-kernel de sistema operacional de tempo real desenvolvido com foco em micro-
controladores. Seu código fonte é livre e pode ser usado em aplicações comerciais. Possui implementação 
para várias arquiteturas de micro-controladores, dentre elas ARM7, PIC, ATMega, HCS12 (Motorola). 

Seu código fonte consiste em apenas três arquivos que disponibilizam toda a estrutura base para 
executar tarefas. Neles estão presentes as funcionalidades de Multitasking, escalonamento de processos, 
mudança de contexto, etc. Cada implementação possui um ou mais arquivos que fazem uso destes três e 
especificam as particularidades de cada micro-controlador, bem como as tarefas a serem realizadas 
(FreeRTOS 2005). 

Devido à ênfase em micro-controladores, as tarefas são compiladas juntamente com o kernel do 
sistema, ou seja, o sistema como um todo é monolítico. 

7. QNX 

QNX é um dos melhores, senão o melhor, sistema operacional de tempo real disponível. É construído com 
a filosofia microkernel, com foco em computação embutida, distribuído comercialmente pela QNX 
Software Systems. 

Sua funcionalidade é baseada em serviços e isso o torna flexível a ponto de o usuário poder 
escolher que parte do sistema deve rodar. É tão pequeno que pode ser instalado até em um disquete de 
1.44 polegadas. É considerado um sistema muito rápido e bastante completo (WIKIPEDIA 2005). 

Pode ser utilizado na maioria das CPU's modernas como x86, MIPS, PowerPC, SH-4, ARM, 
StrongARM, xScale e suporta SMP (Simetric MultiProcessing). 

Existe uma versão gratuita para download no site da companhia para uso em aplicações não 
comerciais. 



  

8. Conclusão 

Embora um sistema de tempo real tenha que atender vários requisitos básicos para ser considerado como 
tal, necessariamente depende também do poder de processamento da máquina. Mesmo utilizando as mais 
avançadas técnicas de construção, o sistema não seria capaz de processar todas as tarefas em um tempo 
aceitável se elas fossem maiores que sua verdadeira capacidade. 

A alocação de memória pode ou não ser um problema na construção do sistema. Depende de 
como e quanto dinâmico ele é. Para sistemas pouco dinâmicos ou com recursos limitados e destinados a 
uma só tarefa pode não ser tão importante. Ao contrário, para dispositivos com grande possibilidade de 
interação com o usuário, ou que ficam por muito tempo ligados, é uma característica a ser considerada. O 
mais importante é que a alocação deve sempre ser realizada em um tempo fixo. A não observação deste 
quesito faria com que o sistema perdesse o título de sistema operacional de tempo real. 

Num mundo onde a automatização de processos está em auge, sistema operacional de tempo real 
é sem dúvida um assunto em destaque. Evoluí-los é premissa básica para seguir em frente com novas 
invenções. Imagine a capacidade requerida dos sistemas operacionais utilizados em veículos que se 
locomovem automaticamente. Você precisa apenas entrar no carro e dizer pra onde quer ir. Ele te alerta 
sobre condições climáticas e condições do trânsito, decide a melhor rota, consegue detectar curvas, 
cruzamentos, veículos ao lado, etc. através de milhares de sensores infravermelhos no carro e também na 
pista. Uma só falha seria o suficiente para que um acidente de proporções gigantescas se forme. Sistemas 
como este já existem nos carros de luxo das grandes montadoras e esbarram quase apenas em legislação 
pra entrarem em uso nos Estados Unidos e Europa (ISTOÉ 2005). No Japão já existem pistas em pleno 
funcionamento adaptadas para ônibus de transporte público que trafegam sem o auxílio de motoristas 
(GLOBO REPORTER 2005). 

A habilidade do sistema em escalonar processos sempre priorizando tarefas de acordo com a 
adaptação ao mundo externo também é fundamental. No exemplo acima, quando não houvesse muitos 
carros a sua volta ou quando estivesse em uma auto-estrada, o sistema do veículo poderia 
automaticamente aumentar a prioridade de tarefas como exibição de notícias, situação do tráfego, entre 
outras para que a experiência e conforto do usuário sejam maximizados. 

Referências 

Clark, Raymond K. (1990) “Scheduling Dependent Real-Time Activities”, disponível em http://www.real-
time.org/docs/rkc-thesis.pdf, acesso em: 16 Setembro 2005. 

FMSLabs. (2005) “How does RTLinux work?”, disponível em http://www.rtlinuxfree.com, acesso em: 20 
setembro 2005. 

FreeRTOS. (2005) “A FREE Open Source RTOS Kernel for Small Embedded Systems”, disponível em 
http://www.freertos.org, acesso em: 20 setembro 2005. 

Globo Repórter. (2005) “Japão, 60 anos depois”, disponível em 
http://globoreporter.globo.com/Globoreporter/0,19125,VGC0-2703-6166-2,00.html, acesso em: 16 
Setembro 2005. 

Istoé. (2005) “O piloto sumiu”, disponível em 
http://www.terra.com.br/istoe/1875/ciencia/1875_piloto_sumiu.htm, acesso em: 20 setembro 2005. 

Joseph, Mathai; Hooman, Jozef at all (2001) “Real-time Systems Specification, Verification and 
Analysis”, disponível em http://www.tcs.com/techbytes/htdocs/RTSbook.zip, acesso em: 16 Setembro 
2005. 

Monfret, Jean C.; Linimon, Mark (2000) “Comp.Realtime Newsgroup FAQ”, disponível em 
http://www.realtime-info.be/encyc/publications/faq/rtfaq.htm, acesso em: 30 agosto 2005. 

Wikipedia. (2005) “QNX”, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/QNX, acesso em: 20 setembro 
2005. 

Wikipedia. (2005) “Real-time operating system”, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Real-
time_operating_system, acesso em: 30 agosto 2005. 

Wikipedia. (2005) “RTLinux”, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/RTLinux, acesso em: 20 
setembro 2005. 


