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Metody harmonogramowania procesów
w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego
1. Wprowadzenie
Systemem operacyjnym nazywamy program lub uk³ad programów, który poredniczy
pomiêdzy u¿ytkownikiem komputera a sprzêtem. Do podstawowych jego zadañ zaliczamy
nadzór nad dzia³aniem innych programów, koordynacjê dostêpu do sprzêtu przez programy
u¿ytkowe, dostarczanie rodków do optymalnego u¿ycia zasobów, czyli czasu procesora,
obszarów pamiêci operacyjnej, pamiêci masowej oraz urz¹dzeñ wejcia/wyjcia [3].
Procesem nazywamy wykonuj¹cy siê program wraz z jego rodowiskiem obliczeniowym. Ka¿dy proces, aby wykonaæ swoje zadanie, wymaga przydzia³u zasobów, takich jak:
czas procesora, pamiêæ, pliki i urz¹dzenia wejcia/wyjcia. Do najwa¿niejszych funkcji systemu w odniesieniu do procesów, zaliczamy:







za³adowanie i wykonanie,
zakoñczenie i zaniechanie,
utworzenie i zakoñczenie procesu,
pobranie i okrelenie atrybutów procesu,
oczekiwanie na zdarzenie i jego sygnalizacja,
przydzia³ i zwolnienie pamiêci.

Wyró¿niamy trzy podstawowe stany procesów. Proces uruchomiony (running), to proces wykonuj¹cy siê w danej chwili na procesorze. Proces gotowy (ready), jest to proces
gotowy do wykonania, ale wstrzymany w oczekiwaniu na przydzia³ czasu procesora. Proces wstrzymany (blocked), nie mo¿e kontynuowaæ pracy do momentu wyst¹pienia pewnego zewnêtrznego zdarzenia.
Przydzia³em procesora poszczególnych procesom zajmuje siê czêæ j¹dra systemu, nazywana planist¹ (scheduler). System operacyjny posiada tablicê procesów, w której zawarte
s¹ szczegó³owe informacje na temat okrelonego procesu, takie jak stan procesu, priorytet,
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ID procesu i jego grupa, informacje o czasie zu¿ytym przez proces itp. Element tablicy
procesów nazywamy deskryptorem procesu lub blokiem kontrolnym procesu (PCB – process control block).
G³ówn¹ cech¹ systemu operacyjnego czasu rzeczywistego jest istnienie wymagañ,
zwi¹zanych z czasem wykonywanych przez niego operacji. System ten reaguje w sposób
przewidywalny na nieprzewidywalne zdarzenia zewnêtrzne. Poprawnoæ dzia³ania systemu
jest uzale¿niona nie tylko od poprawnoci uzyskanego wyniku, ale równie¿ od czasu jego
uzyskania. Problem szeregowania procesów w systemach tego typu jest wiêc bardzo wa¿nym zagadnieniem. Nale¿y okreliæ, któremu z procesów zostanie przydzielony procesor,
oraz na jak d³ugi czas tak, aby wszystkie wykonane procesy spe³nia³y zdefiniowane dla
nich ograniczenia czasowe.
Nie wszystkie elementy systemu operacyjnego czasu rzeczywistego podlegaj¹ szeregowaniu. W¹tki, procesy i zadania mog¹ byæ szeregowane, natomiast elementy takie jak
obs³uga przerwañ, komendy systemu operacyjnego, us³ugi sieciowe oraz proces zarz¹dzaj¹cy szeregowaniem zadañ, nie podlegaj¹ szeregowaniu.

2. Algorytmy szeregowania procesów
Rozpatruj¹c problem szeregowania, pos³ugujemy siê dwoma podstawowymi pojêciami: zadania oraz zasoby. Zadanie polega na wykonaniu ci¹gu operacji, z których ka¿da
wymaga zaanga¿owania konkretnych zasobów.
Cechami charakterystycznymi dla zadañ s¹: wymagany termin zakoñczenia, przerywalnoæ operacji, podzielnoæ, sposób wykonania. W przypadku zasobów musimy wzi¹æ
pod uwagê takie cechy jak: dostêpnoæ, iloæ, koszt, podzielnoæ, przyw³aszczalnoæ. Zasoby dzielimy na odnawialne i nieodnawialne. W przypadku szeregowania w procesach operacyjnych, u¿ywanymi zasobami s¹ procesory, które nale¿¹ do zasobów odnawialnych [11].
Model matematyczny, konstruowany na potrzeby rozwi¹zania problemu szeregowania
procesów w systemach operacyjnych, powinien posiadaæ nastêpuj¹ce za³o¿enia:
 dany jest zbiór zadañ, z czego ka¿de zadanie sk³ada siê z ci¹gu operacji,
 zadania maj¹ zostaæ wykonane przy u¿yciu zbioru maszyn, ró¿nego typu,
 operacje w obrêbie zadania, musz¹ byæ wykonywane w cile okrelonej kolejnoci.
W modelu tym mo¿emy wybraæ nastêpuj¹ce zmienne decyzyjne:
 termin rozpoczêcia wykonywania operacji,
 sposób wykonania operacji.
Przyjmujemy przy tym za³o¿enia, ¿e wykonanie okrelonej operacji nie mo¿e byæ
przerwane, oraz ¿e ka¿da maszyna mo¿e wykonywaæ co najwy¿ej jedno zadanie w danej
chwili czasowej.
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Rozwi¹zaniem tak postawionego problemu jest para wektorów, okrelaj¹cych czas
rozpoczêcia oraz sposób wykonania operacji. Algorytm szeregowania odpowiada wiêc za
uporz¹dkowanie kolejnoci dostêpu zadañ do procesora, lub inaczej, rozdziela dostêpny
czas procesora i dostêp do innych zasobów pomiêdzy konkuruj¹ce zadania [1, 6, 12].

2.1. Cele i typy szeregowania zadañ
Poprawne szeregowanie procesów, cechuje siê przede wszystkim sprawiedliwoci¹
w przydziale czasu procesora. Kolejnoæ i sposób wykonywania zadañ powinny byæ zgodne z przyjêtymi za³o¿eniami. Cech¹ charakterystyczn¹ dobrego szeregowania jest równie¿
zrównowa¿enie, które umo¿liwia zbli¿on¹ zajêtoæ wszystkich czêci systemu.
Ponadto w przypadku systemów czasu rzeczywistego, szeregowanie powinno umo¿liwiaæ spe³nianie ograniczeñ czasowych, oraz maksymaln¹ przewidywalnoæ. W systemach
interaktywnych bardzo wa¿y jest czas odpowiedzi systemu oraz proporcjonalnoæ, pozwalaj¹ca na spe³nianie oczekiwañ u¿ytkownika.
G³ówne cele szeregowania to:
 uzyskanie zadowalaj¹cego czasu odpowiedzi,
 uzyskanie dobrej przepustowoci wykonywania procesów,
 efektywne wykorzystanie procesora.
G³ówne typy szeregowania procesów to:
 szeregowanie bez wyw³aszczania (nonpreemptive scheduling),
 szeregowanie z wyw³aszczaniem (preemptive scheduling).
W zale¿noci od wykorzystywanego rodowiska (systemy przetwarzania wsadowego,
systemy interaktywne, systemy czasu rzeczywistego), odpowiednio modyfikujemy szeregowanie, poprzez na³o¿enie konkretnych wymagañ.
Wyw³aszczanie jest technik¹, w której planista mo¿e zatrzymaæ aktualnie wykonuj¹cy siê proces lub w¹tek, aby umo¿liwiæ dzia³anie innemu. Dziêki temu, zawieszenie jednego procesu nie mo¿e spowodowaæ zawieszenia siê systemu. Poza tym mo¿liwe jest okrelenie czasu, w jakim dany proces mo¿e korzystaæ z procesora. Istniej¹ systemy, w których
nie wystêpuje wyw³aszczanie, system taki musi posiadaæ informacje, w jakiej chwili mo¿e przejæ do kolejnych zadañ  w przeciwnym razie mo¿e dojæ do niepoprawnego jego
dzia³ania. Istniej¹ zadania, które nie mog¹ byæ wyw³aszczane, na przyk³ad przerwania
sprzêtowe.
Szeregowanie bez wyw³aszczania mo¿e byæ u¿yte w sytuacji, gdy wykonuj¹cy siê proces przeszed³ do stanu upienia (w przypadku pojawienia siê zg³oszenia od urz¹dzeñ wejcia/wyjcia) lub gdy proces zakoñczy³ swoj¹ pracê. Szeregowanie z wyw³aszczaniem wystêpuje w sytuacjach, gdy wykonuj¹cy siê proces przeszed³ ze stanu aktywnego lub ze stanu
oczekiwania do stanu gotowego.
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Wyw³aszczanie jest realizowane poprzez wzrost priorytetu jednego z procesów, bêd¹cego w stanie gotowy, powy¿ej priorytetu procesu wykonywanego. Argumentami przytoczonej funkcji priorytetu s¹ parametry procesu oraz stan systemu operacyjnego. Zale¿y
ona od:






wymagañ odnonie do wielkoci przestrzeni adresowej pamiêci,
czasu oczekiwania (czasu, w którym proces pozostawa³ w stanie gotowoci),
czasu obs³ugi (czasu, w którym proces by³ wykonywany przez procesor),
priorytetu zewnêtrznego (uzale¿nionego od klasy u¿ytkownika),
obci¹¿enia systemu (liczby procesów przebywaj¹cych w systemie).

Kolejkowanie procesów o tym samym priorytecie odbywa siê na podstawie ró¿nych
regu³. Mog¹ wiêc one byæ wykonywane losowo, w przypadku gdy liczba procesów o jednakowym priorytecie jest niewielka. Przydzia³ procesora kolejnym procesom mo¿e byæ cykliczny, mo¿na równie¿ obs³ugiwaæ procesy w kolejnoci FIFO (First In First Out), czyli
w kolejnoci przyjmowania procesów do systemu [11].

2.2. Przegl¹d algorytmów szeregowania
Procesy pojawiaj¹ce siê w systemie trafiaj¹ do kolejki zadañ. Te procesy, które s¹ gotowe do dzia³ania, znajduj¹ siê w pamiêci g³ównej, na licie procesów gotowych. Prze³¹czanie procesora do innego procesu wymaga zapamiêtania zarówno stanu poprzedniego
procesu, jak i za³adowania stanu nowego procesu (prze³¹czanie kontekstu). W czasie wykonywania tej czynnoci system nie wykonuje ¿adnej pracy [4, 5, 10].
Podczas planowania strategii szeregowania nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e procesy wykonuj¹ siê w okrelonych cyklach. Wykonuj¹cy siê proces przechodzi naprzemiennie od fazy
procesora, do fazy wejcia/wyjcia. W ostatniej fazie dzia³ania, wysy³a do systemu ¿¹danie
zakoñczenia.
Istniej¹ ró¿ne algorytmy planowania przydzia³u procesora, ich wyboru powinnimy
dokonywaæ przede wszystkim na podstawie klasy spodziewanych procesów.
Istnieje kilka strategii wyboru procesów do wykonania. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:
 Karuzelowa  ka¿dy z procesów jest kolejno wykonywany, a¿ up³ynie pewien kwant
czasu (np. 100 ms).
 Odwrotnoæ reszty kwantu  im mniej czêci kwantu czasu zu¿y³ proces, tym wy¿sza
jest jego pozycja w kolejce.
 Strategia karuzelowa ze sprzê¿eniem zwrotnym  ka¿dy nowo przyjêty proces otrzymuje tyle czasu, ile wszystkie inne procesy w systemie; nastêpnie stosujemy kolejkowanie karuzelowe.
 Priorytetowa  wybierany jest proces o najwy¿szym priorytecie.
 Ograniczona karuzelowa  procesy s¹ wybierane metod¹ karuzelow¹ przez okrelon¹
liczbê razy. Po jej wykorzystaniu, mog¹ byæ uruchamiane tylko wtedy, gdy w systemie
nie ma innych zleceñ.
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 Równowaga systemu  pierwszeñstwo maj¹ procesy, które wykonuj¹ du¿¹ liczbê operacji wejcia/wyjcia.
 Lepsze traktowanie procesów interakcyjnych  proces wywo³any bezporedni¹ komunikacj¹ z u¿ytkownikiem, wykonuje siê jako pierwszy.
Ponadto system mo¿e automatycznie przydzielaæ najwy¿sze priorytety zadaniom krótkim. Mo¿liwe jest równie¿ równowa¿enie obci¹¿enia tak, aby jednoczenie wykonywaæ
jedno zlecenie z du¿ym zapotrzebowaniem na urz¹dzenia wejcia/wyjcia, a drugie z du¿ym obci¹¿eniem procesora centralnego.
Szeregowanie bez wyw³aszczania pozwala na osi¹gniêcie szybkiej przeciêtnej reakcji
dla ma³ych zadañ. Stosujemy regu³y priorytetów, opieraj¹ce siê ca³kowicie na oszacowaniu
czasu obs³ugi podanym przez u¿ytkownika.
Do algorytmów tego typu nale¿¹:
 FCFS (First-Come, First-Served)  pierwszy zg³oszony, pierwszy obs³u¿ony;
 SJF (Shortest Job First)  procesy o najkrótszej kolejnej fazie wykorzystania procesora s¹ wykonywane jako pierwsze (mo¿liwy w wersji wyw³aszczeniowej i niewyw³aszczeniowej);
 Planowanie priorytetowe.
Planowanie z wyw³aszczaniem redukuje problem istnienia procesów o bardzo d³ugim
czasie wykonania  daje gwarancjê reakcji dla ma³ych zadañ. Jednak wyw³aszczanie komplikuje budowê i dzia³anie systemu operacyjnego  system musi jednoczenie ledziæ wiele
prac na ró¿nym poziomie zaawansowania. Zamiana prac w pamiêci wewnêtrznej, jest
g³ównym ród³em kosztów dla systemów z wyw³aszczaniem.
Do algorytmów wyw³aszczaj¹cych zaliczamy:
 planowanie rotacyjne (round robin),
 planowanie wielokolejkowe.
Planowanie priorytetowe oraz SJF równie¿ posiadaj¹ wersje z wyw³aszczaniem.
W przypadku algorytmu SJF jego wersjê wyw³aszczeniow¹ nazywa siê równie¿ SRTF
(Shortest-Remaining-Time-First).

2.3. Ocena i porównanie algorytmów szeregowania
Ocena przydatnoci algorytmów planowania mo¿e opieraæ siê na kilku kryteriach:
 Wykorzystanie procesora  d¹¿ymy do tego, aby procesor by³ stale zajêty. W rzeczywistym systemie powinien byæ on wykorzystywany w przedziale 4090%.
 Przepustowoæ  definiowana jako liczba procesów skoñczonych w jednostce czasu.
 Czas cyklu przetwarzania  czas pomiêdzy nadejciem procesu do systemu a jego zakoñczeniem.
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 Czas oczekiwania  czas, który proces spêdza w kolejce procesów gotowych.
 Czas odpowiedzi  czas pomiêdzy wys³aniem ¿¹dania a pojawieniem siê pierwszej
odpowiedzi (nie obejmuje czasu potrzebnego na wyprowadzenie odpowiedzi).
Porównuj¹c przedstawione parametry dla ró¿nych algorytmów, mo¿emy przyj¹æ wartoci rednie, ekstremalne lub wariancjê wartoci (d¹¿ymy do jej minimalizacji).
Oceny algorytmów szeregowania mo¿emy dokonaæ analitycznie, poprzez symulacjê
b¹d przez implementacjê i testowanie.
Ocena analityczna polega na stworzeniu odpowiedniego modelu matematycznego dla
danego algorytmu i obci¹¿enia roboczego systemu. Pozwala na uzyskanie przybli¿onej
oceny algorytmów w wyidealizowanym systemie. Symulacja jest podobn¹ metod¹  programuje siê model zachowania programu  sztuczny lub stworzony na podstawie wykonania programu w rzeczywistym systemie. Dok³adnoæ metody jest uzale¿niona od stopnia
z³o¿onoci symulacji [11].

2.4. Przegl¹d systemów operacyjnych
pod k¹tem szeregowania procesów
SYSTEMY OPERACYJNE CZASU RZECZYWISTEGO

Strategia planowania w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego jest uzale¿niona
od rodzaju systemu. Dla systemów rygorystycznych (wype³nianie krytycznych zadañ
w zagwarantowanym czasie) procesy s¹ dostarczane wraz z okreleniem wymagañ czasowych. Na tej podstawie planista albo akceptuje proces i zapewnia wykonanie go na czas,
albo odrzuca zadanie jako niewykonalne. £agodne systemy czasu rzeczywistego zapewniaj¹ wy¿szy priorytet dla procesów o decyduj¹cym znaczeniu. W tym przypadku planowanie
musi byæ priorytetowe, a procesy czasu rzeczywistego musz¹ mieæ najwy¿szy priorytet. Ich
priorytety nie mog¹ maleæ z up³ywem czasu.
Istnieje kilka metod szeregowania w systemach operacyjnych tego typu.
Metoda zegarowa polega na podejmowaniu decyzji o wykonaniu zadania w konkretnie ustalonych chwilach czasu. Decyzje s¹ podejmowane periodycznie i sterowane sprzêtowym zegarem zewnêtrznym. Jest to najczêciej wykorzystywana metoda w systemach czasu rzeczywistego.
Metoda priorytetowa obejmuje du¿¹ grupê algorytmów szeregowania. W metodzie
tej d¹¿y siê do zapewnienia ci¹g³ej pracy procesora i minimalizacji czasu oczekiwania zadañ na wykonanie. Decyzje o przydzieleniu zadania s¹ podejmowane, gdy zachodz¹ okrelone zdarzenia, na przyk³ad uwolnienie czy zakoñczenie zadania.
Kolejn¹ grupê stanowi¹ algorytmy EDF (Earliest Deadline First) i LST (Least Slack
Time) – optymalne algorytmy dla zadañ wyw³aszczalnych, które nie walcz¹ miêdzy sob¹
o inne zasoby [2, 7, 8].
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System RTLinux
RTLinux to rozszerzenie systemu operacyjnego Linux, które pozwala na wykonanie
zadañ o wymaganiach systemu czasu rzeczywistego. W systemie tym j¹dro czasu rzeczywistego wspó³istnieje z j¹drem tradycyjnego systemu Linux. Zadania RTLinuxa znajduj¹ siê
we wspólnej przestrzeni adresowej, lecz maj¹ maksymalny poziom uprzywilejowania.
Planista systemu implementuje algorytm oparty o sta³e priorytety zadañ. Wybierane
jest zadanie gotowe do wykonania i o najwy¿szym priorytecie (RMS  Priority Based Rate
Monotonic Scheduling Algorithm). Jeli w systemie pojawi siê kilka zadañ o tym samym,
najwy¿szym priorytecie i s¹ one gotowe do wykonania, wybierane jest to, które zosta³o
odnalezione jako pierwsze. Zadanie samo oddaje procesor, lub zostaje wyw³aszczone przez
inne o wy¿szym priorytecie. Planista jest uruchamiany tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba (nie uruchamia siê co pewien okrelony przedzia³ czasu), co zmniejsza narzuty zwi¹zane z jego dzia³aniem.
Priorytety s¹ nadawane na podstawie czasu dzia³ania danego zadania (im krótszy, tym
wy¿szy priorytet). Wad¹ tego algorytmu jest fakt, ¿e nie zawsze gwarantuje on wykonanie
wszystkich zadañ na czas.
Kolejnym algorytmem wykorzystywanym w omawianym systemie jest algorytm EDF.
W tym przypadku zadanie o bli¿szym nieprzekraczalnym terminie wykonania otrzymuje
wy¿szy priorytet. Wad¹ tej metody s¹ du¿e narzuty zwi¹zane z obliczaniem priorytetów.
Zalet¹ jest maksymalne wykorzystanie procesora.
Obydwa sporód wymienionych algorytmów nie gwarantuj¹ wype³nienia w czasie zadañ nieokresowych, które pojawiaj¹ siê w systemie w dowolnym czasie. Do obs³ugi tego
typu zadañ przeznaczone s¹ algorytmy Slot Shifting i Stack Sterling [11].
System VxWorks
VxWorks to system operacyjny oparty na wielozadaniowoci, komunikacji miêdzy zadaniami oraz na procedurach obs³ugi przerwañ.
W przypadku tego systemu zastosowany zosta³ algorytm szeregowania priorytetowego z wyw³aszczaniem. System posiada 256 poziomów priorytetów (0 – priorytet najwy¿szy,
255  najni¿szy). Priorytety s¹ przypisywane na etapie tworzenia zadania, jednak ich wartoæ mo¿e siê zmieniaæ w trakcie wykonania. Dziêki temu mo¿liwe jest dostosowanie priorytetów zadañ do aktualnych potrzeb.
System VxWorks posiada mo¿liwoæ rozszerzenia algorytmu szeregowania do systemu rotacyjnego. Umo¿liwia to wspó³dzielenie czasu procesora przez zadania o tym samym priorytecie. W przypadku dzia³ania tego algorytmu, jeli pojawi siê zadanie o takim
samym priorytecie, aktywne zadanie wykonuje siê tylko przez okrelony przedzia³ czasu,
a nastêpnie zwalnia procesor dla kolejnego zadania. Jeli w trakcie wykonywania siê procesu pojawi siê inny o wy¿szym priorytecie, nastêpuje wyw³aszczenie na rzecz tego procesu.
Po jego zakoñczeniu, wyw³aszczony proces wykorzystuje pozosta³y mu nale¿ny czas procesora [13].
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Windows CE (Windows Embedded)
Nazw¹ Windows Embedded okrela siê dwa systemy operacyjne: Windows XPE oraz
Windows CE. Windows CE jest rygorystycznym systemem czasu rzeczywistego, przeznaczonym do systemów wbudowanych.
Do szeregowania zadañ w tym systemie wykorzystywany jest algorytm wyw³aszczaj¹cy oparty o priorytety i podzia³ czasu. Ka¿dy w¹tek jest wykonywany przez okrelony
kwant czasu (100 ms), tak wiêc mamy do czynienia z algorytmem karuzelowym. Priorytety
s¹ przydzielane statycznie [9].

3. Podsumowanie
W artykule przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z problemem szeregowania zadañ
w systemach operacyjnych, w tym w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego. Dobór odpowiedniego algorytmu do specyfiki projektowanego systemu jest zasadnicz¹ kwesti¹ decyduj¹ca o pracy ca³ego systemu. W artykule zawarto równie¿ wskazówki pozwalaj¹ce na porównanie ró¿nych algorytmów i wybranie najbardziej odpowiedniego do danych
potrzeb.
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