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RESUMO 

 

 

 

 
Analisar e verificar diferentes soluções de sistemas operacionais são importantes áreas da 

Ciência Computacional e mostram-se como importantes campos sejam eles de cunho 

empresarial ou acadêmico. Entende-se que há ainda muitas dúvidas sobre como funciona um 

sistema operacional, sejam eles interativos ou de tempo real. Frequentemente observam-se 

inúmeras afirmações e conclusões precipitadas sobre como é tratado todo o processo de 

escalonamento, alocação de memória e entre outras operações de um sistema. Por isso, é de 

extrema importância demonstrar detalhadamente suas interações, ações e funcionalidades, além 

de expor o porquê de serem tão diferentes e quão distintas podem ser suas aplicabilidades no 

dia a dia, sejam eles para uso doméstico ou profissional. O projeto tem por foco, portanto, 

representar as diferentes aplicabilidades de um sistema operacional realizar um estudo 

comparativo, além de incentivar a criação de sistemas voltados para diferentes áreas de atuação 

e orientar na escolha do sistema operacional condizente, dada sua aplicabilidade. Nesse 

contexto, o trabalho mostrará como o estudo do tema pode ser aplicado nas mais diferentes áreas 

da computação e quão importante é conhecer um sistema operacional. Criando-se um hábito e 

valorizando a pesquisa de sistemas voltados para aplicações mais complexas no país. Para reunir 

tais informações, fora realizado um estudo em diferentes artigos acadêmicos, a fim de garantir 

o máximo de aproveitamento do tema a cerca. Além disso, os dados apresentados podem ser 

facilmente encontrados em artigos científicos e testados em simuladores de sistemas 

operacionais. 
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN MODERN AND REAL TIME OPERATING 

SYSTEMS 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 
Analyzing and verifying different operating system solutions are important areas of 

computational science and are shown to be important fields, whether business or academic. It’s 

understood that there are still many questions about how an operating system works, be they 

interactive or real time. There are often numerous rash statements and conclusions about how 

the entire scheduling process, memory allocation, and other system operations are handled. 

Therefore, it’s extremely important demonstrate in detail their interactions, actions and features, 

and explain why they’re so different and how distinct their daily applicability can be, whether 

for home or professional use. Therefore, the project focuses on representing the different 

applicabilities of an operating system, as well as encouraging the creation of systems aimed at 

different areas of operation and guiding the choice of the appropriate operating system, given 

its applicability. In this context, the work will show how the study of the theme can be applied 

in the most different areas of computing and how important it is to know an operating system. 

Creating a habit and valuing research systems aimed at more complex applications in the 

country. To gather this information, a study had been carried out on different academic articles 

to ensure maximum use of the topic around. In addition, the data presented can be easily found 

in scientific articles and tested on operating system simulators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um sistema operacional é caracterizado por um programa ou um conjunto de programas 

que gerenciam os recursos do sistema em questão. O mesmo define qual parte do sistema 

receberá informações do processador, gerenciador de memória, etc. (Tanenbaum, 2010). Sendo 

assim, o seu objetivo é permitir que o usuário e o computador possam se comunicar de forma 

simples e direta. Segundo o último relatório Digital in 2018, divulgado pelos serviços Hootsuite 

e We Are Social (We Are. Hootsuite, 2018), cerca de 4 bilhões de pessoas estão conectadas a 

Internet. Porém, para que todas estas pessoas tenham acesso a esta imensa rede e desfrutem de 

tudo que ela provém é necessário a presença de um Sistema Operacional, que pode ser 

caracterizado de diferentes formas, a depender da necessidade. 

No presente trabalho, serão discutidos e comparados dois sistemas operacionais. Os de 

Tempo Real, conhecidos também como RTOs, utilizados em sistemas críticos e que demandam 

exatidão na entrega de tarefas; e os Sistemas Operacionais Modernos, utilizados por usuários 

comuns, que buscam rapidez na realização de tarefas e acessar sites da web, enviar emails e ler 

notícias. Embora muito utilizados, ainda são muito desconhecidos e, em razão disso, existe o 

tabu de que entendê-los é algo complexo, sem contar os mitos sobre o tema, em especial quanto 

a operacionalidade e funcionalidade dos Sistemas Operacionais de Tempo Real, que embora 

muito utilizados são pouco citados.  

Os Sistemas Operacionais de Tempo Real estão diretamente ligados a tarefas que exigem 

extrema exatidão, visto que, caso contrário, uma simples falha pode gerar gastos estratosféricos 

ou, em casos mais críticos, significar a perda de vidas humanas. Os países desenvolvidos, 

referência em domínio tecnológico, são belos exemplos de que o estudo de sistemas 

operacionais tem gerado bons frutos, em especial no ramo aeroespacial. Em contrapartida, no 

Brasil a realidade tem sido bem distinta. A falta de incentivo e a desvalorização do setor acabam 

gerando o desinteresse pelo assunto por parte dos jovens que ingressam nas áreas da 

computação e engenharia. Tal desvalorização, fruto de baixos investimentos governamentais, 

aliada ao passado histórico brasileiro, faz com que existam poucas pesquisas neste campo. 

Portanto, a elaboração deste artigo acadêmico visa proporcionar um estudo bem detalhado das 

diferentes aplicabilidades de um sistema operacional, em especial o de Tempo Real, a fim de 

incentivar o estudo destes, desmistificar falácias e proporcionar um estudo comparativo entre 

Sistemas Operacionais Modernos e os Sistemas de Tempo Real. 
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2 CONCEITOS 

 

 
2.1 Sistemas Operacionais 

Não é exagero afirmar que um sistema operacional seja uma parte crucial de um sistema 

computacional, já que a sua função esta fortemente ligada ao tratamento e resolução de tarefas, 

sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Apesar da vasta gama de aplicações que um 

sistema operacional pode abranger, todos seguem os mesmos princípios básicos de  um sistema, 

o que facilita a comprensão de sua operacionalidade e complexidade. Um computador sem a 

presença de um sistema operacional requereria um conhecimento completo de hardware. Sendo 

assim, um sistema operacional funciona como um mediador entre o hardware e o usuário, 

escondendo detalhes e erros do seu funcionamento, de forma a permitir um trabalho seguro, 

simples e eficaz. (Tanenbaum, 2010). 

 
2.2 Sistemas Operacionais de Tempo Real 

Os Sistemas de Tempo Real, em geral, dependem exclusivamente do ambiente em que 

estão inseridos, sejam em videogames, sistemas residenciais ou, até mesmo, na engenharia 

aeroespacial. Em razão disso, um sistema de tempo real torna-se algo extremamente complexo 

e crítico, uma vez que falhas não são toleradas. De acordo com Farines et al, a principal 

dificuldade de um sistema de Tempo Real é fazer com que as aplicações tenham 

comportamentos previsíveis, atendendo às características de tempo impostas pelo local ou 

usuário, mesmo que seus recursos sejam mínimos.  

A principal função de um Sistema Operacional de Tempo Real, diferentemente de um 

sistema moderno, é o tempo que ele leva para realizar tarefas. Devido ao fato de que este sistema 

está fortemente ligado a missões militares e à realização precisa de certas  tarefas, criou-se um 

mito de que o mesmo precisa ser rápido. Porém, o seu objetivo principal não é realizar a tarefa 

o mais rápido possível, mas sim executar exatamente no tempo ou momento estabelecido, de 

modo que não tolera um milissegundo de diferença. (Laplante, 2004). 

 
2.2 Processos 

 

Os processos representam tarefas que estão em execução. Embora seja comum associá-los 

a aplicativos, grande parte destes é executada em segundo plano. A memória, o disco, o 

gerenciamento de redes, etc., são aplicações que não são explicitamente mostradas, mas estão 

em constante execução, mantendo o funcionamento correto do sistema. Portanto, é possível 

definir processos como softwares que executam ações e que podem ser controlados pelo 

usuário, aplicativo correspondente ou o sistema operacional. (Tanenbaum, 2010). 
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2.3 Threads 

 
O Thread é um pequeno programa que trabalha como um subsistema, sendo uma forma de 

um processo se autodividir em duas ou mais tarefas. Essas tarefas múltiplas podem ser 

executadas simultaneamente para rodar mais rápido do que um programa, em um único bloco 

ou praticamente juntas. Importante enfatizar que é comum afirmar que os processos são 

realizados de forma simultânea quando, na verdade, são executados um a um de forma 

extremamente rápida. Em sistemas operacionais tradicionais, cada processo tem um espaço de 

endereçamento em um único thread de controle. (Tanenbaum, 2010). 

2.4 Escalonador de processos 

 
Um Escalonador de Processos é um subsistema do Sistema Operacional responsável por 

decidir o momento em que cada processo receberá a CPU. Nesta parte, utilizam-se algoritmos 

de escalonamento que estabelecem a lógica de uma determinada decisão. No momento de 

decidir qual escalonador será utilizado no sistema operacional deve ser avaliado o cenário  que 

o sistema será utilizado. Além disso, deve-se levar em consideração também os casos que 

necessitam de mais processamento da CPU. (Tanenbaum, 2010). 

2.5 Memória Virtual 

 
A memória virtual é uma técnica que utiliza parte do disco rígido do computador como 

uma memória RAM. Assim, o sistema operacional executa aplicações solicitadas mesmo que 

os programas em execução superem a capacidade da memória. Portanto, o sistema operacional 

trabalha movendo para o disco o conteúdo da memória principal que ainda não foi utilizado, 

liberando assim espaço para novas aplicações e deixando os dados que foram movidos em 

modo de espera, para que sejam utilizados posteriormente quando necessário. (Tanenbaum, 

2010). 

2.6 Gerenciamento de memória 

 
O gerenciamento de memória é a parte de um sistema operacional que se responsabiliza 

por cuidar de quais partes da memória estão em uso ou livres, além de alocar memória para 

processos, deslocar quando eles não necessitam e gerenciar a troca dos processos entre a 

memória principal e o disco. Desta forma, há diversas maneiras de realizar o gerenciamento de 

memória, dentre elas, destacam-se o gerenciamento sem troca ou paginação, a 

monoprogramação sem troca ou paginação e a multiprogramação. (Tanenbaum, 2010). 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 
Um Sistema Operacional em Tempo Real pode ser definido como: 

 
Aquele que controla um ambiente recebendo dados, processando estes dados, e executando 

uma ação ou retornando resultados suficientemente rápido para afetar o funcionamento do 

ambiente naquele momento [Laplant, 2004]. 

AROCA, Rafael Vidal,  Análise de sistemas operacionais de tempo real para aplicações 

de robótica e automação. 2008. demonstra as diferentes aplicações que um sistema de tempo 

real pode ter, além de demonstrar os mitos e a má aplicação do RTO’s em diferentes aplicações. 

Os Sistemas Operacionais de Tempo Real não precisam ser necessariamente rápidos, mas sim 

atender ao que foi solicitado naquele determinado intervalo de tempo. Por exemplo:  dada a 

função que consiste em que o sistema preencha uma garrafa plástica com água a cada 10 

minutos, este deverá encher tais garrafas a cada 10 minutos sem atraso ou interrupção. Caso 

contrário, haverá problemas financeiros e até mesmo técnicos.  

Sendo assim, não é correto afirmar que um “RTO’s” seja rápido, mas sim eficiente no 

intervalo de tempo para o qual foi determinado. Por isso, sistemas de tempo real não são 

utilizados em computadores casuais, visto que a prioridade é realizar operações o mais rápido 

possível. Este mito sobre os Sistemas Operacionais em Tempo Real serem rápidos se dá 

especialmente em razão da sua alta aplicação em sistemas militares e aeronáuticos, que possuem 

aplicações que demandam respostas rápidas. 

As aplicações de tempo real geralmente são utilizadas em operações que exigem repetições 

e assiduidade. Por isso, é normal encontrar este tipo de sistema sendo utilizado em casos mais 

“críticos”, como em aeronaves, uma vez que um simples erro no sistema poderia causar a morte 

de inúmeras pessoas, o que seria uma catástrofe. Todavia, ele também pode ser utilizado em 

sistemas mais simples, como o exemplo das garrafas, citado no exemplo anterior, situação em 

que um erro causaria apenas problemas financeiros, sem ocasionar mortes. 

 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
4.1 Sistemas operacionais modernos e Sistemas operacionais de Tempo Real 

 

 
Os Sistemas operacionais de Tempo Real se diferem consideravelmente de sistemas 

operacionais Modernos, logo, torna-se totalmente inviável afirmar com clareza qual é o melhor, 
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tendo em vista que um RTOs é construído para realizar uma única atividade, enquanto um 

sistema Moderno visa atender diferentes funcionalidades e diferentes usuários. Além disso, a 

produção de um RTOs é cara, tendo em vista que sua funcionalidade está geralmente atrelada 

a sistemas críticos que não toleram falhas. Um RTOs é necessário em um contexto de vários 

processos e dispositivos, em que o tempo dos processos é mais importante que o desempenho 

médio. Diante disso, cao seja necessário que vários processos executem em um determinado 

intervalo de tempo exato, a melhor escolha é um RTOS. 

 Tal sistema  pode garantir os requisitos de tempo para processos sob o seu controle, além 

disso, um RTOs possui baixa latência, é previsível e pode determinar o tempo de conclusão de 

uma tarefa com clareza, permitindo assim a coexistência de tarefas críticas e não críticas. A 

Tabela 1 apresenta as principais diferenças entre os sistemas analisados, realizando uma 

comparação direta entre estes a fim de demonstrar que embora ambos possuam componentes 

semelhantes, são muito diferentes: 

 
Tabela 1 - Comparação entre um SO Moderno e um RTOs 

 

SO MODERNO RTOS 

Os processos 

compartilhado. 

são executados em tempo Os processos são executados na ordem de 

prioridade. 

A alocação de memória no sistema operacional 

não é tão crítica em comparação com o RTOs. 

Menos crítico do que qualquer outro tipo de 

sistema operacional. 

Um programa que permite ao usuário se 

comunicar com um computador. 

Um sistema operacional multitarefa projetado 

para aplicações reais. 

O programa pode ser modificado e escrito 

pelos usuários. 

Não é possível realizar modificações. 

A resposta é gerada dentro do segundo, não 

há compulsão. 

O usuário deve obter resposta dentro de uma 

restrição de tempo definida. 

 

Os Sistemas de Tempo Real podem se dividir em três categorias: Hard-Real-Time, Sof-Real-

Time e Firm-Real-Time. No Hard-Real-Time as tarefas serão executadas dentro dos prazos 

estabelecidos. Este tipo de sistema normalmente é necessário quando o risco de morte é uma 

possibilidade caso os prazos de processamento não sejam cumpridos. Um exemplo seria um 

sistema de desligamento de uma determinada usina nuclear ou o sistema de controle de vôo.  

Já o Soft-Real Time é mais tolerante, neste sistema os prazos são importantes, mas uma falha 

não seria tão catastrófica se comparada a falha de um Hard-Real-Time. Um exemplo é o sistema 

de aquisição de dados. Enquanto o Firm-Real Time é o meio termo entre as categorias citadas 
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até aqui, já que possui a característica de tolerar falhas, apesar de poder ter alguns prazos mais 

rígidos.  Segundo  Monfret  e Linimon (2000) para que um sistema seja considerado de tempo 

real, ele deve ser Multi-Threading, possuindo suporte para a execução de várias threads 

simultâneamente e cada thread deve possuir a sua prioridade. Além disso, deve possuir 

preempção, ou seja, o escalonador deve interromper um processo escalonado por outro que 

tenha prioridade maior no momento em que alterar seu status para ''pronto''. Também deve 

possuir um número suficiente de níveis de interrupção com suporte para agrupamento de 

interrupções e, por fim, o tempo da troca de contexto entre os processos deve ser curto.  

Entre os tipos de softwares de tempo real, destacam-se: VxWorks, QNX, Windows CE, 

TRON desenvolvidos respectivamente pela Wind River Systems, QNX Software Systems, 

Microsoft e Open Source. Na Tabela 2 são demonstrados os requisitos relevantes para se 

determinar o que é um RTOs: 

 
Tabela 2 - Requisitos relevantes de um RTOs 

 

CATEGORIA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Agendamento Algoritmo, Mecanismo de Prioridade e Tempo 

de Realização das tarefas. 

Aplicações - Programação Interface Timer interno e externo, protocolos de redes, 

sincronização e Comunicação entre processos. 

Desenvolvimento Compilador, Processadores suportados e 

Linguagens para desenvolvimento. 

Kernel Falha de tolerância, Multiprocessamento e 

Arquitetura de multi-processadores. 

Memória Espaço máximo e mínimo por tarefas, Número 

máximo de tarefas, Alocação Dinâmica e 

Memória virtual. 

Modelo das tarefas Número de níveis de prioridade, Número 

máximo de tarefas e Dinâmica de troca de 

prioridades. 

 

 

Tanenbaum (2010) afirma que um sistema computacional  moderno compreende um ou 

mais processadores, a memória principal, o disco, as impressoras, o teclado, o mouse, o monitor, 

as interfaces de rede e outros dispositivos de saída. Assim, entende-se que um SO é um sistema 

extremamente complexo e que o seu conhecimento total e detalhado acaba se tornando utópico. 

Além disso, o gerenciamento e a utilização destes componentes de forma eficiente é um trabalho 
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extremamente difícil.  

Em razão disso, criou-se um sistema operacional que tem por intuito facilitar a compreensão 

do usuário e lidar com o gerenciamento dos recursos de forma limpa. Dentre eles, destacam-se 

o Windows (7, 8, 10), o MacOS e o Linux, respectivamente desenvolvidos pela Microsoft, pela 

Apple e pela Open Source. 

 

 
4.2 Threads 

 

 
Um sistema de tempo real consiste em um conjunto de atividades sequenciais 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). 

As Threads são uma forma do programa se dividir em dois ou mais tarefas de execução 

simultâneas. A forma como as threads são criadas e dividem seus recursos se difere bastante 

dos processos. Logo, múltiplas threads podem ser executadas em paralelo em muitos sistemas. 

O multithreading ocorre pela divisão do tempo, onde um processo alterna a  execução entre 

diferente threads. Esta troca acontece de forma tão rápida que fica a impressão de 

simultaneidade para o usuário.  

Nos computadores com um único processador quando o usuário realiza várias atividades 

ao mesmo tempo, como escutar música, utilizar o browser e demais tarefas, o que realmente 

acontece é que o processador alterna a execução destes processos, gastando um tempo em cada 

um deles. Nos computadores de multi-core, o que acontece é a real execução simultânea de 

diferentes thread nos diferentes processadores. Os sistemas operacionais modernos suportam 

ambos, time-sliced e threading com multi-processador, por meio de um organizador de 

processos.  

Como já dito anteriormente, para um sistema ser considerado de Tempo Real, o tempo em 

que as operações são realizadas deve ser de extrema prioridade. Em outras palavras, se um 

sistema consome 1,01 segundos para processar 1,0 segundos de vídeo ele não é de tempo real. 

Assim como se um sistema que consome 0,99 segundos para processar 1,0 de vídeo. Ou seja, 

ele estaria adiantando o seu processo. 

Observa-se na Figura 1 a aplicação de um sistema de tempo real em uma situação crítica 

na área da aviação. O exemplo apresenta o avião 737 MAX 8, fabricado pela empresa The 

Boeing Company. O software da aeronave Boeing 737 MAX 8 auxilia o piloto a não permitir 

que a aeronave entre em condição de stall, para que esta não perca a sua sustentação. Para isso, 

o software da aeronave, conhecido como MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation 
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System) faz com que o nariz do avião abaixe automaticamente caso ele esteja muito alto a ponto 

de perder sustentação. 

 

 

 

 
 
 

Figura 1, disponível em <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/inclind.html> 

 

 

 

Nas aeronaves em geral, há a presença dos profundores e estabilizadores localizados na 

cauda e que mexem através de um comando manual ou elétrico. Portanto, quando move-o para 

cima o avião desce e, se movido para baixo, o avião sobe. Tudo isso por meio de sensores 

localizados junto ao nariz do avião, conhecidos como sensores de ângulo de ataque (AoA 

vanes). Basicamente, o seu funcionamento pode ser explicado por meio de portas lógicas, como 

apresentado na Figura 2: 

 

 
Figura 2 - Funcionamento de uma porta lógica do AoA Vanes 

 

 

 

Caso o Piloto Automático esteja ligado, os Flaps não estarão recolhidos, portanto, será 

passado o sinal de desligado na porta lógica, e o ângulo de ataque (AoA), por alguma falha, será 

ligado sem que seja necessário. De forma simples, por se tratar de uma porta AND, a saída será 

zero. Porém, em certo momento, ao decolar a aeronave, o piloto recolhe os Flaps, fazendo assim 

https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/inclind.html


17 
 

com que passe a informação de ligado para a porta lógica, permitindo então que  o MCAS seja 

ativado de forma indevida, fazendo então com que o nariz do avião direcione-se para baixo, 

ocasionando um acidente de larga escala, como o ocorrido com o Avião da companhia aérea 

Ethiopian Airlines, no voo 302, em 10 de Março de 2019, saindo do Aeroporto Internacional 

Bole, em Adis Abeba, com destino ao Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, em Nairóbi.  

Seis minutos após a decolagem da cidade de Adis Abeba, a aeronave caiu próximo a cidade 

de Bishoftu, dizimando todos os 157 passageiros e tripulantes a bordo. Sistemas desse nível 

podem ser classificados em críticos (hard real-time), no qual o não cumprimento de suas 

restrições resultará em consequências graves, como o caso do 737 MAX 8. 

 
4.3 Escalonador de Processos 

 

 
O escalonamento é muito atuante nos sistemas em tempo real, situações em que o tempo é 

um fator extremamente crítico, tais como: aviões, hospitais, usinas nucleares, bancos, 

multimídia, etc. Em ambientes como estes, quando um sistema tem respostas com atraso, é tão 

ruim quanto não obter informação. A maioria das tarefas em um sistema de Tempo Real está 

bloqueada a maior parte do tempo, e a lista de processos aptos é pequena se comparada a de 

sistemas modernos, contendo dois ou três na maior parte do tempo. Portanto, somente uma 

tarefa por CPU geralmente é executada. Sendo assim, os algoritmos podem ser categorizados 

como dinâmicos ou estáticos.  

Os algoritmos dinâmicos fazem o escalonamento em tempo de execução, não necessitando 

de informações a respeito da tarefa que será executada. Já os algoritmos estáticos decidem o 

que irão realizar antes mesmo da execução do sistema, porém diferentemente dos dinâmicos, 

necessitam de uma informação prévia da tarefa que irá ser executada e os prazos que devem ser 

cumpridos, isso permite que o algoritmo atribua antecipadamente a prioridade fixa para cada 

processo. Dentre os algoritmos de escalonamento de tempo real, destacam-se os que serão 

apresentados a seguir. Todos os algoritmos apresentados seguem o mesmo modelo de 

escalonamento baseado em tarefas. 

 

4.3.1 Escalonamento do prazo mais curto primeiro 
 

 

Conhecido como Earliest Deadline First (EDF), consiste em um algoritmo dinâmico que 

não necessita que os processos sejam periódicos. Neste caso, o escalonador mantém uma lista 

de processos que podem ser executados junto a seus prazos de execução. Esta é ordenada pelo 

vencimento dos prazos, e o seu algoritmo executa o primeiro processo da lista. Com a 
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programação de processos periódicos com prazos iguais aos seus períodos, o EDF tem um limite 

de utilização de 100%. Assim, o teste de agendamento para que o mesmo funcione  é dado por: 

(1) onde Ci são os tempos de computação dos piores casos dos processos N e Ti são seus 

respectivos períodos entre chegadas. 

 
4.3.2 Escalonamento por taxa Monotônica 

 

 
Conhecido também como Rate Monotonic Scheduling (RMS) é um algoritmo estático e 

preemptivo. Além disso, o mesmo segue premissas que facilitam a sua escalabilidade, sendo 

elas: as tarefas são periódicas e independentes, o deadline de cada tarefa coincide com o seu 

período e o tempo de troca entre as tarefas é entendido com nulo. O RMS atribui prioridades 

aos processos dependendo do número de vezes que eles serão executados.  

Por esse motivo, o RMS é dito um algoritmo de escalonamento estático. Por exemplo, um 

processo que precisa ser executado a cada 20ms (22 vezes/s) recebe prioridade 22, enquanto 

outro que deve ser executado a cada 50ms (15 vezes/s) recebe prioridade 15. Assim, as 

prioridades são lineares em relação à frequência e, por isso, é chamado monotônico. Em tempo 

de execução, o escalonador sempre executa o processo que estiver pronto e com prioridade mais 

alta. Liu e Layland demonstraram que, em qualquer sistema de tempo real, é garantido que o 

RMS funcione se (2): 

 

 

(1.2) 
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Em contra partida, em Sistemas Modernos, a maioria das tarefas estão em execução e a 

lista de processos é maior. Além disso, estes realizam inúmeras tarefas. O conceito de um 

escalonador de processos é muito semelhante, porém, neste caso, as falhas são toleráveis e não 

possuem resultados catastróficos. Assim, é diferenciado pelos algoritmos que utiliza, dentre eles 

caracterizam-se: 

 
4.3.3 FIFO 

 

 
O FIFO, o primeiro a chegar e o primeiro a ser servido, conhecido também como First 

come, first served (FIFO) , no qual a CPU é atribuída aos processos na ordem em que é 

requisitada. Em outras palavras, há uma fila única de processos já preparados. Quando um 

processo requisita a CPU, ele é executado. Quando chegam mais processos, eles são inseridos 

nesta fila. 

 
4.3.4 SJF 

 

 
Conhecido como Shortest Job First (SJF), no qual o menor processo ganhará a CPU e 

atrás do mesmo formar-se-á uma fila de processos por ordem crescente de tempo de execução, 

não-preemptivo. 

 
4.3.5 Escalonamento garantido 

 

 
O escalonamento garantido busca cumprir promessas de alocação de CPU da forma mais 

precisa possível. Neste algoritmo, a questão do escalonamento é tratada de uma forma 

totalmente diferente dos demais, em outras palavras, consiste em fazer promessas ao usuário a 

respeito da performance, e cumpri-las a qualquer custo. 

Existem inúmeros outros algoritmos de escalonamento de sistemas operacionais, sendo 

assim, é extremamente difícil dizer qual é o melhor ou o pior. Cada algoritmo possui a sua 

finalidade para uma determinada função e certos algoritmos podem ser utilizados única e 

exclusivamente para sistemas de tempo real, enquanto outros podem ser utilizados de forma 

híbrida, porém, é quase impossível ver sistemas de tempo real utilizando algoritmos de um 

sistema moderno. 
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4.5 Gerenciamento de Memória 

 

 
O gerenciamento em sistemas operacionais de tempo real é uma das partes mais críticas do 

sistema. Portanto, dois pontos devem ser levados em consideração. Em primeiro lugar, a 

velocidade da alocação de memória é importante em um RTOs, pois um esquema de alocação 

de memória padrão varre uma lista vinculada de comprimento indeterminado para encontrar um 

bloco de memória livre. No entanto, a alocação de memória de um RTOs deve ocorrer em um 

tempo fixo. Em segundo lugar, a memória pode se fragmentada à medida em que as regiões 

livres são separadas por regiões que estão em uso, causando assim, a paralisação de um 

programa, incapaz de obter memória, mesmo que teoricamente haja disponibilidade suficiente.  

Algoritmos de alocação de memória que acumulam lentamente a fragmentação podem 

funcionar perfeitamente para máquinas desktop reiniciadas todos os dias ou mais, mas são 

inaceitáveis para sistemas embarcados, que geralmente funcionam por meses sem reiniciar. Um 

sistema de tempo real pode ter requisitos de RAM e tempo muito diferentes dos demais, 

portanto, um único algoritmo de alocação de RAM só será apropriado para um subconjunto de 

aplicativos. 

Em sistemas operacionais convencionais, cada sistema operacional possui o seu jeito de 

gerenciar a memória, neste caso, será analisado o Gerenciamento de memória do sistema 

operacional Linux, no qual a memória virtual é paginada, ou seja, é possível que sejam 

executados programas que tenham o tamanho maior que a própria memória física do 

computador. Em outras palavras, o sistema operacional assume a responsabilidade de manter 

sua memória e sustenta os programas em execução, deixando o resto no HD.  

Porém, a constante utilização da memória virtual torna o computador mais lento e faz com 

ele  que ele dê a falsa impressão de possuir mais memória RAM do que possui alocado em sua 

placa mãe. Em suma, o Linux utiliza a energia ociosa para cache, a fim de agilizar os processos 

solicitados pelo usuário naquele determinado momento. Durante esse período de ociosidade da 

energia, o sistema toma para si essa memória, mas logo que o usuário necessite do recurso, o 

Linux libera imediatamente. No tópico a seguir sobre Memória Virtual, serão explicados alguns 

conceitos a mais sobre o gerenciamento de memória, tanto de um Sistema Operacional de tempo 

Real quanto o de um Sistema Operacional convencional utilizado no dia a dia.
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4.6 Memória Virtual 

 

 
A implementação de memória virtual requer a existência de um ou mais dispositivos de 

armazenamento secundário. Neste último, os programas são mantidos completos, enquanto as 

partes necessárias deles são trazidas para a memória principal. Na paginação simples, o processo 

é colocado inteiro na memória física e todas as páginas do processo são alocadas na memória 

física e marcadas como válidas na tabela de páginas. Se o processo tentar acessar uma página 

inválida, então tem-se uma violação da proteção da memória.  

A paginação é um esquema de gerenciamento de memória pelo qual um computador 

armazena e recupera dados do armazenamento secundário para uso na memória principal. Com 

isso, o espaço de endereçamento lógico de um processo é dividido em páginas lógicas de 

tamanho fixo e a memória física é dividida em páginas com tamanho fixo, com tamanho igual 

ao da página lógica. Diante disso, o programa é carregado página a página, cada página lógica 

ocupa uma página física e as páginas físicas não são necessariamente contíguas. 

A técnica utilizada na gerência de memória permite a execução de programas que estão 

apenas parcialmente na memória física e é denominada memória virtual. Embora esta possa ser 

implementada de inúmeras formas, a sua implementação típica emprega uma técnica conhecida 

como paginação por demanda, similar à paginação com swapping, porém, ao invés de ser 

realizado o swap-int/out de um processo, se realiza o swap-in/out de apenas uma página do 

processo page-in/out.  

Na paginação por demanda, apenas as páginas lógicas efetivamente acessadas pelo processo 

demandadas por ele são alocadas na memória física. Logo, se uma página lógica não for 

acessada pelo processo, ele nunca ocupará espaço na memória física. A paginação por demanda, 

é tratada semelhantemente à paginação simples; a MMU verifica o bit de válido/inválido de 

cada página lógica que foi acessada. Caso a página seja válida, o endereço lógico é traduzido 

para o físico e o acesso ocorre normalmente. Caso contrário, a MMU gera uma interrupção de 

proteção e aciona o Kernel.  

O tratador desta interrupção no kernel obtém da MMU o endereço lógico que causou a 

exceção, acessa a tabela de páginas ou o bloco descritor do processo em execução e determina 

se foi um acesso realmente válido ou não. Caso o endereço lógico acessado seja realmente 

inválido, então conclui-se  que  ocorreu  uma violação da proteção de memória e o processo 

pode ser  abordado ou realizado em algum outro tratamento de exceção. Porém, se por algum 

motivo o endereço lógico seja válido e apenas esta página lógica ainda não foi carregada para 

memória, diz-se que ocorreu uma falta de paginação. 

Em sistemas embarcados, há a possibilidade de utilização de uma memória virtual. Em 
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casos como este, são executados como um único processo, encadeamento ou então suportam 

um modelo de tarefa multiencadeamento em vez de multiprocessamento. Ou seja, todos os 

threads/tarefas compartilham um espaço de endereço comum, porém com pilhas separadas. Em 

um processador que possui uma MMU e suporta memória virtual isso é feito simplesmente não 

configurando a MMU ou, pelo menos, tendo uma configuração estática da MMU com um 

mapeamento um para um, para que os endereços físicos e a MMU sejam idênticos, ou então, 

para que exista um único espaço de endereço virtual. Muitas arquiteturas de baixo a médio 

alcance usadas em sistemas embarcados como PIC, AVR, ARM7, ARM Cortex-M, Zilog Z8 

etc., não possuem uma MMU e geralmente possuem recursos de memória muito menores do 

que os ARM9/11/Cortex-A típicos ou sistema baseado em x86 para suporte a 

multiencadeamento em um sistema sem MMU.  

A maioria dos RTOs, com algumas exceções notáveis, são agendadores de tarefas simples 

com IPC e primitivas de sincronização que não usam ou suportam uma MMU. Em casos de 

RTOs de ponta, como o QNX e o VxWorks, ambos possuem suporte para MMU, embora no 

VxWorks seja opcional. O uCLinux é um GPOS voltado para processadores que possuem 

recursos de memória suficientes para executar o Linux, mas que não possuem um MMU como 

ARM7 e Cortex-M. Embora, sem dúvida, o Linux sem uma MMU perca uma das principais 

vantagens de usar o Linux, ao mesmo tempo em que falta desempenho em tempo real e exige 

grandes memórias; um kernel RTOS típico requer (muito) menos de 10kBytes de código. 

 
5 CONCLUSÃO 

 

 
Para se atingir uma compreensão da importância do estudo dos sistemas operacionais 

definiram-se dois objetivos específicos que permitiram com que fluísse a pesquisa de forma 

natural e bem elaborada. O primeiro foi identificar entre os inúmeros tipos de sistemas 

operacionais quail deveria ser estudado, o qual demandou uma pesquisa profunda e bem 

elaborada sobre o entendimento e a valorização da busca pelo conhecimento computacional. 

Percebeu-se uma adesão baixa à mesma, em razão, principalmente, do argumento de que  

esta seria uma área complexa e pouco estimulada dentro das instituições, uma vez que o 

mercado de sistemas embarcados, embora grandioso, é pouco conhecido. E segundo porque 

entender como um Sistema Operacional funciona implica em um olhar técnico. Diante disso, 

pode-se notar que o sistema operacional sempre teve o papel de um administrador, tentando 

compatibilizar, da melhor forma possível, as demandas dos programas de usuário com os 

recursos existentes no hardware. Por outro lado, as aplicações distribuídas e/ou envolvendo 

mídias contínuas são cada vez mais requisitadas e problemas com segurança aumentam a cada 
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dia.  

Também estão sendo disseminadas plataformas do tipo wireless e embarcados, com 

demandas específicas e recursos limitados. Existe o sentimento de que os sistemas operacionais 

deverão em breve necessitar de um salto de flexibilidade em sua organização, para atender às 

demandas da computação no século XXI. Com o propósito de tornar mais palpáveis os conceitos 

apresentados, dois estudos de caso foram apresentados, sendo um deles o Linux, e de forma 

abrangente, o Sistema de Tempo Real.  

O estudo em questão serviu justamente para desmistificar as falácias sobre os Sistemas 

Operacionais de Tempo Real e incentivar o estudo neste campo, uma vez que este tipo de 

sistema não tolera falhas. Em contra-partida foram utilizados sistemas operacionais 

convencionais como estudo comparativo, para demonstrar que por mais que os sistemas 

operacionais de tempo real demandam precisão, e um grau de preocupação elevado, não se 

diferem tanto de um sistema convencional, concluindo-se, assim, que estes possuem memória, 

processador, threads e outros componentes básicos que um computador deve possuir. 
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