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Souhrn Souhrn ččinnostinnostíí
PPřřechod RT databechod RT databááze z ze z VxWorksVxWorks na RTX (na RTX (ArdenceArdence), Mgr. Pokorný), Mgr. Pokorný
Vývoj Vývoj řřeeššeneníí lokalizace pomoclokalizace pomocíí wiwi--fifi a prediktivna prediktivníího nahrho nahráávváánníí dat, dat, 
Ing. Krejcar (ICINCO 2006)Ing. Krejcar (ICINCO 2006)
Realizace elektroniky Realizace elektroniky řříídicdicíího systho systéému pro vodmu pro vodííkem pohkem poháánněěný ný 
monopost (monopost (úúččast na ast na ShellShell EcoEco MarathonMarathon, Francie; PDES 2006), Francie; PDES 2006)
Aktualizace systAktualizace systéému pro mmu pro měřěřeneníí teplot v hlubinných vrtech teplot v hlubinných vrtech 
(realizace s(realizace sííttěě vrtvrtůů))
NNáávrh vrh řřeeššeneníí systsystéému pro mmu pro měřěřeneníí bio bio úúdajdajůů pohybovpohybověě
indisponovaných pacientindisponovaných pacientůů (realizace letos)(realizace letos)
Studie moStudie možžnostnostíí bezkontaktnbezkontaktníího dobho dobííjenjeníí prprůůmyslových myslových řříídicdicíích ch 
systsystéémmůů (realizace letos, MSA(realizace letos, MSA--AUER)AUER)
VzdVzdáálený monitoring proceslený monitoring procesůů v Linuxu (letos)v Linuxu (letos)
Prezentace výsledkPrezentace výsledkůů na konferencna konferencíích (IEEE, ch (IEEE, EmbeddedEmbedded worldworld
2007)2007)



MotivaceMotivace

Vizualizace chovVizualizace chováánníí jjáádra (pldra (pláánovanovačče e 
úúloh) v dobloh) v doběě ladladěěnníí i provozu aplikacei provozu aplikace
SrovnSrovnáánníí výsledkvýsledkůů pro rpro růůznznéé verze jverze jáádradra
SrovnSrovnáánníí výsledkvýsledkůů pro rpro růůznznéé platformyplatformy
SrovnSrovnáánníí výsledkvýsledkůů pro rpro růůzný hardwarezný hardware
SrovnSrovnáánníí výsledkvýsledkůů pro pro hardhard realreal--timetime verziverzi
MoMožžnost vzdnost vzdáálenlenéého zho záásahu do systsahu do systéémumu
MoMožžnost zmnost změěny plny pláánovanovačče (QNX)e (QNX)



LinuxLinux
VolnVolněě ššiiřřitelnitelnáá implementace UNIX jimplementace UNIX jáádradra
ObrovskObrovskéé mnomnožžstvstvíí aplikacaplikacíí
Dynamicky se rozvDynamicky se rozvííjejjejííccíí a stabilna stabilníí systsystéémm
DobrDobráá podpora (podpora (HowHow to ?) a dokumentace s to ?) a dokumentace s 
rozsrozsááhlou komunitouhlou komunitou
PouPoužžitelnost v itelnost v řříízenzeníí, komer, komerččnníí aplikaceaplikace

JJáádra 2.4 dra 2.4 –– soft soft realreal--timetime
JJáádra 2.6 dra 2.6 –– preempcepreempce

Aplikace s podporou sAplikace s podporou séériovriovéé konzole i 3D konzole i 3D 
grafickým desktopemgrafickým desktopem



LinuxLinux



RTRT--LinuxLinux
HardHard realreal--timetime rozrozšíšířřeneníí jjáádra Linuxudra Linuxu
MikrokernelMikrokernel s vlastns vlastníím plm pláánovanovaččem pro em pro rtrt procesyprocesy



Monitoring procesMonitoring procesůů



ZZáávvěěrr

MoMožžnost vizunost vizuáálnlníí analýzy zatanalýzy zatíížženeníí na na 
jednotlivých platformjednotlivých platformááchch
ZkoumZkoumáánníí vlivu rychlosti procesoru na vlivu rychlosti procesoru na 
obsluhu pobsluhu přřerueruššeneníí ((hardhard realreal--timetime))
MoMožžnost vzdnost vzdáálenlenéého zho záásahu do jsahu do jáádra dra 
systsystéémumu



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Dotazy ???Dotazy ???
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