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Реално време – Мерачи времена и кашњење распоређивача 

Научити руковање процесима у реалном времену са различитим модовима 

реалног времена. Измерити кашњење распоређивача. 

Након ове вежбе ћете моћи да: 

• Проверите тачност такта. 

• Покренете процесе са приоритетом реалног времена. 

• Да напарвите апликацију за рад у реалном времену коришћењем 

стандардног POSIX API-ја и коришћењем Xenomai POSIX проширења. 

• Имате упоређено кашњење распоређивача на вашем систему, 

између стандардног кернела, кернела са PREEMPT_RT, као и 

кернела са Xenomai проширењем. 

Позиционирајте терминал на путању $HOME/linux-kernel-

labs/modules/data/realtime/ или на одговарајући директоријум који 

користите. 

Инсталирајте пакет netcat. 

Инсталирајте алат за превођење gcc-arm-linux-gnueabihf који ћете 

користити за превођење кернела. 
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Креирајте директоријум nfsroot. 

Да бисмо поредили кашњење у реалном времену између стандардног 

Линукс кернела и Xenomai потребан нам је коренски систем датотека и окружење 

за превођење које подржава Xenomai. За те потребе користићемо Buildroot. 

Преузмите са https://buildroot.org/downloads/ и екстрахујте 

Buildroot 2021.02 изворни код. Направити подразумевану конфигурацију за 

Buildroot позивом команде make allnoconfig.  

Конфигуришите Buildroot са следећим параметрима: 

• У Target: 

o Target architecture: ARM (little endian) 

o Target Architecture Variant: cortex-A7 

o Target ABI: EABI 

• У Toolchain: 

o Toolchain type: External toolchain 

o Toolchain: Sourcery CodeBench ARM 2014.05 

• У System configuration: 

o У Run a getty (login prompt) after boot; TTY port: 

ttyAMA0 

o Укључите Enable root login with a password и 

поставите лозинку  у Root password (нпр. root)  

• У Target packages 

o Укључите Show packages that are also provided by 

busybox. Ово нам је потребно да бисмо имали стандардне 

КОРЕНСКИ СИСТЕМ ДАТОТЕКА 
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netcat команде, а не оне које се налазе у подразумеваној 

BusyBox конфигурацији. 

o У Debugging, profiling and benchmark, укључите rt-

tests. Ово ће бити неколико апликација за тестирање 

кашњења у реалном времену. 

o У Networking applications, укључите netcat. 

o У Real-Time, укључите Xenomai Userspace: 

▪ Изаберите Cobalt core 

▪ Укључите Install testsuite 

▪ Постарајте се да су у Skin selection укључене POSIX 

skin library и Native skin library. 

o У Filesystem images селектујте tar the root 

filesystem како бисмо добили архиву коренског система 

датотека. 

Сада, преведите ваш коренски систем датотека. 

Ако радите на x86_64 дистрибуцији, Buildroot би требало вас пита (а и не 

мора да значи, зависи од машине и верзије Buildroot-а) да инсталирате 32-битне 

пакете за компатибилност да бисте могли да извршите Sourcery CodeBench 

external toolchain: 

sudo apt-get install libc6-i386 lib32stdc++6 lib32z1 

Након превођења, екстрахујте output/images/rootfs.tar архиву у 

nfsroot директоријум. 

Последња ствар која нам је потребна је да додамо датотеке које ће нам 

требати у нашим тестовима: 

cp data/realtime/* nfsroot/root 

ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗВОРНОГ КОДА И ЗАКРПА 
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Користићемо верзију кернела који је подржан са закрпама за PREEMPT_RT. 

Идите на: 

https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/5.10/  

и преузмите последњу доступну закрпу. 

Након тога, идите на http://kernel.org/ и преузмите верзију 

одговарајућу у односу на закрпу коју сте преузели. На пример, можете преузети 

верзију 5.10.109. 

Екстрахујте изворни код вашег 5.10.х кернела, али немојте још увек 

применити закрпе за PREEMPT_RT. 

Направите подразумевану конфигурацију за RPI са: 

make bcm2835_defconfig 

Конфигуришите кернел за ваш RPI и постарајте се да су следећа 

подашавања искључена: 

• CONFIG_PROVE_LOCKING, 

• CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC, 

• CONFIG_DEBUG_MUTEXES и 

• CONFIG_DEBUG_SPINLOCK. 

Такође, тренутно, искључите CONFIG_HIGH_RES_TIMERS опцију која ће да 

утиче на оно што желимо да меримо. 

Укључите и подршку за верзију 4 NFS-а. 

• CONFIG_NFS_V4=y 

• CONFIG_NFS_V4_1=y 

• CONFIG_NFS_V4_2=y 

ПРЕВОЂЕЊЕ СТАНДАРДНОГ ЛИНУКС КЕРНЕЛА 
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• CONFIG_NFSD_V4=y 

Резултујући device tree blob има назив: bcm2836-rpi-2-b.dtb 

Покрените плочу са коренским системом датотека који сте направили. Као и 

обично, улогујте се са root, без лозинке. 

Коренски систем датотека је направљен са GNU C библиотеком, јер има 

бољу подршку за POSIX RT API. 

Тренутно, uClibc не подржава clock_nanosleep функцију која се користи у 

rttest.c апликацији. uClibc такође не подржава наслеђивање приоритета на 

дељеним променљивама (мутекс). 

Дакле, мораћемо да преведемо нашу тестну апликацију са алатом за превођење 

који смо користили у Buildroot-у. 

Конфигуришите PATH да користи путању: 

export PATH=$HOME/linux-kernel-labs/modules/realtime/buildroot-

YYYY.MM/output/host/usr/bin:$PATH 

Погледајте rttest.c датотеку која је доступна у nfsroot/root/ 

директоријуму. Погледајте како приказује резолуцију такта CLOCK_MONOTONIC. 

Преведите апликацију са: 

arm-none-linux-gnueabi-gcc -o rttest rttest.c -lrt 

Извршите апликацију на плочи. Да ли је резолуција такта добра или лоша? 

Упоредите је са тиком мерача времена на вашем систему, дефинисаном са 

CONFIG_HZ. 

Копирајте резултате мерења у неку текстуалну датотеку, да би могли да 

поредимо резултате осталих мерења. 

Очигледно, ово мерење не обезбеђује тачне мераче времена за спавање 

(sleep timers) и то је због тога што наш тренутни кернел не користи мераче 

времена високе резолуције. 

ПРЕВОЂЕЊЕ СА POSIX_RT БИБЛИОТЕКОМ 
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Вратите CONFIG_HIGH_RES_TIMERS опцију у конфигурацији кернела. 

Поново преведите кернел, покрените га и проверите нове резултате. 

Урадите следеће тестове: 

• Тестирајте апликацију како јесте и запишите резултате. 

• Тестирајте апликацију, али у исто време додајте оптерећење на 

плочи са /root/doload 300 > /dev/null 2>&1 &, као и 

коришћењем команде на радној станици netcat <IP адреса 

плоче> 5566 да би оптеретили мрежну спрегу плоче. 

• Тестирајте апликацију поново са оптерећењем, али са покретањем 

програма у SCHED_FIFO класи рапоређивања са приоритетом 99, 

коришћењем chrt команде. 

Преведите ваш кернел са CONFIG_PREEMPT опцијом. 

Покрените тестове поново са новим кернелом и запишите резултате. 

Упоредите резутлате. 

Преузмите најновију PREEMPT_RT закрпу и примените је на изворни код 

Линукса. 

Конфигуришите кернел са опцијом CONFIG_PREEMPT_RT и покрените га. 

Поновите тестове и упоредите резултате. Требало би да видите велико 

побољшање у резултатима максималног кашњења (maximum latency). 

ТЕСТИРАЊЕ NON-PREEMPTIBLE КЕРНЕЛА 

ТЕСТИРАЊЕ PREEMPTIBLE КЕРНЕЛА 

ПРЕВОЂЕЊЕ И ТЕСТИРЕЊЕ PREEMPT_RT КЕРНЕЛА 


