Planowanie procesów
Proces jest dynamicznym obiektem wykonuja֒cym w systemie operacyjnym określony
program. Planowaniem (scheduling ), lub alternatywnie szeregowaniem, nazywamy
czynność rozdzielania czasu procesora na poszczególne procesy, zapewniaja֒ca֒ ich
quasi-równolegle wykonywanie.
Proces jest podstawowa֒ jednostka֒ robocza֒ planowana֒ przez system. W niektórych
systemach operacyjnych nie wyste֒ puja֒ procesy, natomiast moga֒ być tworzone wa֒tki
i wtedy one podlegaja֒ planowaniu w podobny sposób. W kontekście systemów czasu
rzeczywistego cze֒ sto mówi sie֒ o planowaniu zadań nie rozróżniaja֒c, czy sa֒ one
procesami (z oddzielnym przydzialem pamie֒ ci), czy wa֒tkami (wspóldziela֒cymi przydzial
pamie֒ ci programu).
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Przelaczanie
kontekstu
֒
Zaste֒ powanie procesu dotychczas wykonywanego na procesorze innym procesem,
wynikaja֒ce z planowania, wymaga zapisania stanu obliczeń w taki sposób, aby bylo
możliwe ich wznowienie w sposób niezauważony przez proces. Naste֒ pnie, zaladowanie
i uruchomienie innego procesu wymaga odtworzenia stanu wszystkich rejestrów
procesora, wcześniej zapamie֒ tanych.
Ta operacja skladowania i odtwarzania stanu procesora ze wszystkimi rejestrami
nazywana jest przelaczeniem
kontekstu. Stanowi ona istotny narzut na
֒
wykonywanie procesu, albo dodatkowe obciaż
֒ enie systemu, ponieważ czas poświe֒ cony
na przela֒czanie kontekstu jest tracony, procesor nie wykonuje w tym czasie zadanych
obliczeń. Przela֒czanie kontekstu nie może zatem być wykonywane zbyt cze֒ sto,
ponieważ w takim przypadku czas na nie tracony bylby zauważalny na poziomie
systemu.
Szybkość przela֒czania kontekstu zależy też od wsparcia sprze֒ towego. W niektórych
architekturach wyste֒ puje kilka zbiorów rejestrów. Wówczas przela֒czenie kontekstu
może polegać na przela֒czeniu wskaźnika bieża֒cego zestawu rejestrów, i nie trzeba ich
zapamie֒ tywać i odtwarzać.
Planowanie zadań — przelaczanie
kontekstu
֒

2

Blok kontrolny procesu PCB
Blok kontrolny procesu (Process Control Block PCB) zawiera glówne informacje
o stanie procesu. Stan procesu jest zapisywany przy przela֒czaniu kontekstu
i odtwarzany na podstawie zawartości PCB przy wznawianiu obliczeń na procesorze.
PCB zawiera również informacje o procesie wykorzystywane w algorytmach planowania.
W szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identyﬁkator procesu,
adres startowy,
kontekst: stan procesu, licznik instrukcji (PC), zawartość rejestrów,
informacje zwia֒zane z planowaniem,
informacje zwia֒zane z synchronizacja֒,
informacje zwia֒zane z zarza֒dzaniem pamie֒ cia֒,
informacje dotycza֒ce zużycia czasu,
informacje o stanie wejścia-wyjścia,
...

Umieszczenie przez planiste֒ procesu w kolejce procesów wykonywanych oznacza
umieszczenie PCB tego procesu na liście innych PCB w tej kolejce. Usunie֒ cie procesu
z systemu polega na wykasowaniu jego PCB i dealokacji zajmowanej pamie֒ ci.
Planowanie zadań — przelaczanie
kontekstu
֒
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Planista i dyspozytor
W realizacji planowania biora֒ udzial naste֒ puja֒ce moduly systemu operacyjnego:
• planista (scheduler) — podejmuje decyzje, który z procesów gotowych powinien
być naste֒ pnie wykonywany na procesorze,
• dyspozytor (dispatcher), zwany czasami alternatywnie egzekutorem albo
ekspedytorem — wykonuje wszystkie czynności administracyjne zwia֒zane
z przela֒czaniem kontekstu przy przenoszeniu jednych procesów do kolejki gotowych,
a innych na procesor.
Moduly planisty i dyspozytora normalnie zlokalizowane sa֒ w jadrze
(kernel) systemu
֒
operacyjnego. W niektórych systemach, modul planowania może być wydzielony
z ja֒dra (zwanego wtedy nanoja֒drem) i wykonywany jako oddzielny proces.
W literaturze systemów operacyjnych wyróżnia sie֒ zadania planisty krótkoterminowego,
średnioterminowego, i dlugoterminowego. Wlaściwym planista֒, o którym tu be֒ dzie
mowa jest planista krótkoterminowy. Planiści średnioterminowy i dlugoterminowy biora֒
udzial w utworzeniu zadania w kolejce zadań gotowych i podje֒ ciu decyzji o przydziale
mu pamie֒ ci. Te zagadnienia nie be֒ da֒ tu omawiane.
Planowanie zadań — przelaczanie
kontekstu
֒
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Okres planowania
La֒czny czas pracy planisty i dyspozytora jest typowym narzutem administracyjnym,
i ich dzialania musza֒ być podejmowane na tyle rzadko, by nie wplywaly negatywnie na
efektywność dzialania systemu.

Z drugiej strony, z punktu widzenia quasi-równoleglego wykonywania procesów
wymiana procesu obliczanego na procesorze powinna naste֒ pować cze֒ sto. Jest to
podstawowy kompromis, który musza֒ rozwia֒zywać strategie planowania.
Wykonywanie algorytmu planisty, który wybiera naste֒ pny proces do wykonywania na
procesorze naste֒ puje okresowo, w momencie przerwania zegarowego, kiedy system
aktualizuje swoje informacje o czasie i timerach, i oblicza swój budżet czasowy.
Typowym okresem przerwania zegarowego jest 10 milisekund.
Planista jest wywolywany również po wysta֒pieniu zdarzeń, które moga֒ mieć wplyw na
decyzje planistyczne, takich jak:
•
•
•
•
•

utworzenie nowego procesu, który jest gotowy i powinien być planowany,
zakończenie procesu i zwolnienie procesora,
dobrowolne zwolnienie procesora,
ża֒danie zasobu, które nie może być natychmiast spelnione (np. semafora),
przerwanie od urza֒dzenia wejścia/wyjścia; jeśli jakieś urza֒dzenie zakończylo
transfer, to może trzeba uruchomić proces, który oczekiwal na te dane.

Planowanie zadań — okres planowania
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Wywlaszczanie
Można wyróżnić dwa rodzaje algorytmów planowania:
niewywlaszczeniowe
Proces jest usuwany z procesora wyla֒cznie w momencie jego zakończenia, albo gdy
sam dobrowolnie poprosi o przeniesienie do kolejki gotowych (patrz np. funkcja
systemowa sched_wait).
Takie planowanie ogranicza do minimum aktywność planisty i dyspozytora
i maksymalizuje użyteczny czas procesora.
wywlaszczeniowe
Proces może być usunie֒ ty z procesora w wyniku podje֒ cia takiej decyzji przez
planiste֒ w którymkolwiek z momentów wymienionych wcześniej.
Przy stosowaniu planowania niewywlaszczeniowego jest możliwe, że proces be֒ dzie
wykonywal sie֒ na procesorze bardzo dlugo (np. wiele godzin lub dni) nie dopuszczaja֒c
innych procesów do wykonania.

Planowanie zadań — wywlaszczanie
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Zaglodzenie i sprawiedliwość
Niektóre strategie planowania moga֒ doprowadzić do sytuacji, kiedy pewien proces, lub
procesy, be֒ da֒ wielokrotnie pomijane i nieuruchamiane przez planiste֒ , w zgodzie
z przyje֒ tym algorytmem planowania. Jest to możliwe jeśli stale be֒ da֒ sie֒ pojawialy nowe
procesy, które powinny być uruchomione wcześniej.
To zjawisko zwane jest zaglodzeniem procesu, i jest niepoża֒danym efektem
ubocznym pewnych algorytmów planowania. W zwia֒zku z tym w tych algorytmach
stosuje sie֒ dodatkowe zabezpieczenia, ingeruja֒ce w algorytm planowania i nie
dopuszczaja֒ce do zaglodzenia.
Unikanie zaglodzenia procesów jest wyrazem ogólnej zasady sprawiedliwości” (ang.
”
fairness), albo egalitaryzmu, obowia֒zuja֒ca֒ w systemach operacyjnych ogólnego
przeznaczenia (GPOS — General Purpose Operating System). Zasada ta mówi, że
równoprawne z punktu widzenia systemu procesy powinny otrzymać równy doste֒ p do
zasobów systemu. Obowia֒zuje ona w przydziale: procesora, pamie֒ ci, i innych zasobów.
Zauważmy, że zasade֒ te֒ można odnosić do wszystkich procesów równo, albo też do
wszystkich użytkowników.
Planowanie zadań — zaglodzenie i sprawiedliwość
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Cele planowania
Można brać pod uwage֒ różne kryteria jakości planowania procesów, i dostosować do
nich strategie֒ planowania. Te kryteria sa֒ jednak do pewnego stopnia, lub calkowicie, ze
soba֒ sprzeczne. Planowanie może zatem optymalizować:
wykorzystanie procesora
średni czas efektywnych obliczeń, odwrotność czasu traconego na puste cykle, oraz
czasu zużytego na przela֒czenia kontekstu,

przepustowość
średnia֒ liczbe֒ procesów wykonanych na jednostke֒ czasu,

czas przetwarzania
średni calkowity czas przetwarzania zadania, od pojawienia sie֒ do zakończenia,

czas oczekiwania
średni sumaryczny czas spe֒ dzony przez proces w kolejce procesów gotowych.

W dodatku do powyższych kryteriów obowia֒zuja֒ ograniczenia: równe traktowanie
procesów i niedopuszczenie do zaglodzenia.
Planowanie zadań — kryteria
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
Odpowiedz na poniższe pytania:
1. Co to jest przela֒czanie kontekstu?
2. Jaki jest zwia֒zek pomie֒ dzy zadaniami planisty i dyspozytora?
3. Jaka֒ role֒ pelni wywlaszczanie procesów?
4. Na czym polega sprawiedliwość w planowaniu procesów?
5. Jakie kryteria może optymalizować algorytm planowania?
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Strategia FCFS
Najprostszym algorytmem planowania jest FCFS (First-Come, First-Served), czyli
pierwszy przyszedl pierwszy obslużony.” FCFS jest strategia֒ bez wywlaszczania.
”
Procesy sa֒ wykonywane od pocza֒tku do końca w takiej kolejności, w jakiej sie֒ pojawily.
Proces
Czas wykon.

P1
6

P2
3

P3
2

Proces
Czas wykon.

P2
3

P3
2

P1
6

Warto zwrócić uwage֒ na to, że zadanie planisty przy tej strategii jest zredukowane do
minimum (utrzymywanie kolejki). Zatem algorytm minimalizuje narzuty planowania.
Planista nie musi też znać wymagań czasowych zadania.

Planowanie zadań — FCFS
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Dygresja — operacje I/O
Algorytm FCFS w oryginalnej wersji z lat 70-tych XX wieku byl realizowany ściśle
wedlug zasady: zadanie zaladowane na procesor liczy aż do ostatecznego zakończenia
programu. Jednak typowo zadania maja֒ fazy obliczeniowe, kiedy wykorzystuja֒ procesor
w blisko 100%, i fazy wejścia/wyjścia, kiedy wykonuja֒ szereg operacji I/O na różnych
urza֒dzeniach, takich jak dyski. Ponieważ operacje I/O sa֒ znacznie wolniejsze niż
obliczenia w procesorze, powoduje to marnowanie mocy procesora, który w fazie I/O
w wie֒ kszości czeka bezczynnie na ukończenie transferu.
Można wyobrazić sobie zmodyﬁkowana֒ wersje֒ FCFS, która uruchamia zadanie na
procesorze tylko do momentu, kiedy wskutek jakiegoś ża֒dania musi ono czekać.
Traktujemy wie֒ c czas życia procesu jako skladaja֒cy sie֒ z wielu kolejnych faz
obliczeniowych, i w planowaniu bierzemy pod uwage֒ nie caly czas życia procesu, tylko
jego poszczególne fazy. Przerwane zadanie be֒ dzie wznowione na procesorze gdy tylko
zostanie on zwolniony, ale w mie֒ dzyczasie inne zadanie/zadania moga֒ zostać na jakiś
czas uruchomione.
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12

Strategia SJF
Inna֒ strategia֒ planowania bez wywlaszczania jest SJF (Shortest-Jobtime-First), czyli
najpierw najkrótsze zadanie.” Spośród wszystkich gotowych uruchomiony zostaje
”
proces, który ma najkrótszy calkowity czas wykonywania. Jego celem jest minimalizacja
średniego czasu przetwarzania zadania. W tym celu jednak ten czas dla wszystkich
procesów musi być znany planiście.

Proces
P4
P3
P2
P1

Czas
uwoln.
5
4
2
0
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Strategia SRTF
Odmiana֒ algorytmu SJF z dodanym wywlaszczaniem jest SRTF
(Shortest-Remaining-Time-First), czyli najpierw proces o najkrótszym pozostalym
”
czasie wykonania.” Zauważmy, że tu planista musi być wywolany, poza momentem
zakończenia każdego procesu jak zwykle, jedynie w chwili pojawienia sie֒ nowego
procesu, wybieraja֒c ten z najkrótszym pozostalym przewidywanym czasem obliczeń.
Proces
P4
P3
P2
P1

Czas
uwoln.
5
4
2
0

Czas
wykon.
2
1
5
8

Proces
Czas rozpocze֒ cia
Czas wykonany
Czas pozostaly
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P1
0
2
6

P2
2
2
3

P3
4
1
0

P4
5
2
0

P2
7
3
0

P1
10
6
0
14

Szacowanie fazy procesora
Zastanówmy sie֒ , jak oszacować czas naste֒ pnej fazy procesora, potrzebny do realizacji
strategii SJF i SRTF?
Planista z reguly nie wie ile be֒ dzie trwala kolejna faza procesora. Jednak gdy
traktujemy czas życia procesu jako skladaja֒cy sie֒ z szeregu faz obliczeniowych,
przedzielonych fazami I/O, to system zna dlugości jego poprzednich faz
obliczeniowych. Zwykle fazy kolejne maja֒ podobna֒ charakterystyke֒ jak poprzednie.
Jedna֒ ze stosowanych metod szacowania naste֒ pnej fazy procesora na podstawie
dlugości poprzednich jest uśrednianie wykladnicze. Dlugość kolejnej fazy procesora
szacujemy jako średnia֒ ważona֒ dlugości poprzednich faz, przy czym wagi tworza֒
rosna֒cy cia֒g geometryczny (najwie֒ ksza֒ wage֒ ma ostatnia faza).

Planowanie zadań — szacowanie fazy procesora
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Zadania wsadowe i interakcyjne
W systemach operacyjnych moga֒ pojawiać sie֒ zadania o różnej charakterystyce. Dwie
ważne grupy zadań stanowia֒: (i) zadania obliczeniowe (zwane również wsadowymi),
które typowo wykonuja֒ obliczenia na procesorze i odwoluja֒ sie֒ glównie do pamie֒ ci
RAM, i (ii) zadania interakcyjne, które typowo oczekuja֒ na dane z interfejsów I/O
i wykonuja֒ krótkie obliczenia, lub kolejne transfery I/O, w odpowiedzi na otrzymane
dane.
Zadania interakcyjne moga֒ być zwia֒zane z praca֒ czlowieka na komputerze typu PC, ale
moga֒ to być również serwery odpowiadaja֒ce na ża֒dania naplywaja֒ce z sieci, albo
przetwarzaja֒ce dane z pomiarów, itp. Odmienny proﬁl tych zadań powoduje, że przy
ich szeregowaniu znaczenie maja֒ różne kryteria, i lepiej nadaja֒ sie֒ do nich różne
algorytmy szeregowania.
Omówione dotychczas algorytmy szeregowania FCFS, SJF, i SRTF optymalizuja֒
glównie wykorzystanie procesora i czas przetwarzania. Powoduje to, że dobrze nadaja֒
sie֒ do planowania zadań obliczeniowych, natomiast nie bardzo do zadań interakcyjnych,
gdzie podstawowym kryterium powinny być: czas oczekiwania i przepustowość.

Planowanie zadań — wsadowe i interakcyjne
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Planowanie rotacyjne
RR (Round-Robin), czyli planowanie rotacyjne, to strategia, w której każdy proces po
kolei otrzymuje kwant czasu procesora do wykorzystania, po czym jest wywlaszczany.
Zwykle jest to okolo 10-100 milisekund. Żaden proces nie czeka wie֒ c dlużej na procesor
niż dlugość kwantu razy liczba procesów.

Proces
P4
P3
P2
P1

Czas
uwoln.
8
5
2
0

Czas
wykon.
1
5
7
5

P4
P3
P2
P1

Czas
0

Proces
Czas rozpocze֒ cia
Czas wykonany
Czas pozostaly
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Planowanie rotacyjne jest zupelnie inna֒ strategia֒ planowania od przedstawionych
wcześniej. Nadaje sie֒ ono glównie do planowania zadań interakcyjnych, gdzie
najważniejszym kryterium jest krótki czas reakcji.
Planowanie rotacyjne powoduje znacznie wie֒ cej przela֒czeń kontekstu niż poprzednie
algorytmy planowania, jest wie֒ c dość kosztowna֒ strategia֒. Kwant czasu przydzielany
procesom musi być co najmniej o rza֒d wielkości wie֒ kszy niż czas przela֒czenia
kontekstu. W przeciwnym wypadku narzuty generowane przez planowanie be֒ da֒
znacza֒ce, a nawet moga֒ przewyższyć rzeczywista֒ prace֒ wykonywana֒ przez system na
obliczenia procesów.

Planowanie zadań — rotacyjne
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Planowanie priorytetowe
Jeżeli dla każdego procesu określimy liczbe֒ reprezentuja֒ca֒ jego priorytet, to możliwe
jest planowanie priorytetowe. Procesor jest przydzielany procesowi, który ma
najwie֒ kszy priorytet. Możemy rozróżnić wersje֒ wywlaszczeniowa֒, gdy proces jest
usuwany z procesora natychmiast po pojawieniu sie֒ procesu o wyższym priorytecie,
oraz wersje֒ niewywlaszczeniowa֒, gdy procesy okresowo dobrowolnie zwalniaja֒ procesor,
i żaden nie jest wywlaszczany.

Planowanie priorytetowe jest atrakcyjne ponieważ pozwala latwo określić, który proces
be֒ dzie wykonywany przed którym. Dlatego bywa che֒ tnie stosowane w systemach gdzie
konieczne jest zagwarantowanie określonej kolejności wykonania procesów, jak systemy
czasu rzeczywistego, systemy wbudowane, systemy wojskowe, itp.
Jednak prawidlowe zdeﬁniowanie priorytetów dla określonych wymagań jest proste
tylko gdy system jest maly, typu kilku do kilkunastu procesów. Gdy liczba procesów
jest wie֒ ksza, określenie wlaściwych wartości priorytetów zaczyna być problemem.
Planowanie zadań — priorytetowe
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Priorytety statyczne i dynamiczne
Priorytety moga֒ być przydzielone zadaniom sztywno (statycznie), wedlug schematu
określonego przez programiste֒ lub administratora systemu. Jednak to da sie֒ zrobić
jedynie w odniesieniu do systemów zamknie֒ tych, w których istnieje określona pula
zadań o dobrze znanych wlasnościach.1
W systemach otwartych priorytety musza֒ być przydzielane pojawiaja֒cym sie֒ nieznanym
zadaniom. Inteligentny planista może przydzielać zadaniom wste֒ pne priorytety wedlug
jakiegoś przyje֒ tego schematu, a naste֒ pnie dynamicznie aktualizować je na podstawie
obserwacji ich pracy.
Sensowna֒ strategia֒ byloby rozpoznawanie zadania jako obliczeniowego, i obniżanie jego
priorytetu, lub jako interakcyjnego, i podwyższanie priorytetu. Wtedy maksimum
zasobów obliczeniowych be֒ dzie przydzielane procesom interakcyjnym, natomiast
procesy obliczeniowe be֒ da֒ wykonywane tylko w przerwach, gdy wszystkie procesy
interakcyjne dobrowolnie zwolnia֒ procesor. W ten sposób, planowanie priorytetowe
nadaje sie֒ zarówno do planowania procesów obliczeniowych, interakcyjnych, jak
i mieszanych.
1

A nawet w takich systemach statyczny przydzial priorytetów jest nietrywialnym zadaniem, gdy pojawia sie֒ duża liczba
procesów o zlożonych zadaniach.
Planowanie zadań — priorytetowe
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Strategie zlożone
W systemie planuja֒cym wykonanie zadań algorytmem priorytetowym może pojawić sie֒
wiele zadań o tym samym priorytecie. Wcale nie musi to być przypadek ani sytuacja
wyja֒tkowa. Zadania zwykle maja֒ priorytety przydzielane wedlug pewnego schematu.
Jeśli wie֒ c zostanie uruchomiona pewna liczba podobnych zadań to be֒ da֒ one mieć
równe priorytety.
A wtedy, spośród grupy zadań, które wszystkie maja֒ najwyższy priorytet, które
powinno zostać uruchomione pierwsze? Przypadkowy ich wybór zwykle nie jest dobrym
rozwia֒zaniem, bo jego wynikiem be֒ dzie nierównomierny czas oczekiwania na
wykonanie zadań, które teoretycznie powinny być traktowane jednakowo.
Dobrym rozwia֒zaniem jest zastosowanie drugorze֒ dnego algorytmu planowania, który
be֒ dzie wybieral zadania spośród tych o najwyższym priorytecie. Ponieważ powinny one
być równoważne, i równo traktowane, dlatego w roli drugorze֒ dnego algorytmu
planowania cze֒ sto stosowany jest RR.
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Wielopoziomowe kolejki
Przedstawiliśmy strategie dobre do szeregowania procesów obliczeniowych (SJF
i SRTF) oraz procesów interakcyjnych (RR). Jeśli w systemie be֒ da֒ obecne procesy obu
rodzajów, to system stosuja֒cy wyla֒cznie jedna֒ wybrana֒ strategie֒ be֒ dzie przetwarzal
cześć
֒ procesów nieoptymalnie.
Zamiast tego, można użyć dla każdej z tych grup procesów innej, odpowiedniej dla
danej grupy, strategii planowania. Procesy obliczeniowe moga֒ być obslugiwane strategia֒
SJF, ponieważ w przypadku pracy wsadowej ważna jest minimalizacja średniego czasu
oczekiwania. Natomiast procesy interakcyjne moga֒ być obslugiwane strategia֒ RR,
ponieważ w przypadku pracy interakcyjnej istotna jest minimalizacji czasu reakcji.
Typ procesu może być określony przez deklaracje֒ użytkownika, albo przez rozpoznanie
jego charakterystyki przez system, jak w przypadku dynamicznych priorytetów.
Należy jeszcze określić wzajemny stosunek obu tych grup procesów. Oczywiście procesy
interakcyjne powinny być uprzywilejowane, sta֒d cze֒ sto nazywa sie֒ je procesami
pierwszoplanowymi, albo procesami czola, a procesy obliczeniowe procesami tla.
W najprostszym przypadku można przyjać
֒ , że procesy czola be֒ da֒ wykonywane zawsze
gdy sa֒ gotowe, w oczekiwaniu, że pozostawia֒ one cześć
֒ cykli obliczeniowych
niewykorzystanych, umożliwiaja֒c wykonywanie zadań tla.
Planowanie zadań — strategie zlożone
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Partycjonowanie
Opisane wielopoziomowe kolejki z uprzywilejowanymi procesami czola moga֒
w pewnych przypadkach doprowadzić do zaglodzenia procesów tla. Takie ryzyko może
być akceptowalne w pewnych przypadkach, lecz ogólnie zjawisko jest niepoża֒dane
w systemach operacyjnych.
Można temu zapobiec, przyjmuja֒c staly podzial czasu mie֒ dzy kolejki procesów tla
i czola, np. 90% dla czola i 10% dla tla. Jest to strategia zwana partycjonowaniem.
Partycjonowanie może samo w sobie być uważane za algorytm planowania. Jednak
podobnie jak planowanie priorytetowe, może ono wydzielić grupe֒ zadań do wykonania
bez możliwości wyboru zadania w ramach grupy. Jest to zatem algorytm wysokiego
poziomu, który należy uzupelnić o dodatkowa֒ strategie֒ , pozwalaja֒ca֒ szeregować
zadania w ramach poszczególnych partycji.
Wada֒ planowania przez partycjonowanie jest potencjal do marnowania wolnej mocy
procesora. Jeśli zadania z jednej partycji nie wykorzystuja֒ wszystkich cykli procesora
doste֒ pnych w tej partycji, to zadania z innej partycji nie moga֒ ich wykorzystać. Jest
możliwe partycjonowanie adaptacyjne udoste֒ pniaja֒ce wolne cykle procesora
z jednej partycji zadaniom z innej partycji.
Planowanie zadań — strategie zlożone
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
Odpowiedz na poniższe pytania:
1. Porównaj wlasności strategii planowania FCFS i SJF (przewagi jednej i drugiej).
2. Czym różni sie֒ zachowanie zadań wsadowych od interakcyjnych?
3. Jakie kryteria optymalizuje algorytm planowania rotacyjnego (RR) i kosztem jakich
parametrów sie֒ to odbywa?
4. Dlaczego planowanie priorytetowe typowo la֒czy sie֒ z inna֒ strategia֒ planowania?
5. W jakim celu stosuje sa֒ planowanie procesów z wielopoziomowymi kolejkami?
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Inne przeslanki w zagadnieniach planowania
Warto zwrócić uwage֒ na fakt, że moga֒ wysta֒pić okoliczności, które nie sa֒ znane
planiście, ale moga֒ zasadniczo wplynać
֒ na efektywność pracy systemu.
Jeśli istnieje grupa procesów zorientowanych na obliczenia (compute-bound), i grupa
procesów zorientowanych na operacje wejścia-wyjścia (I/O-bound), i planista zaplanuje
najpierw wykonywanie tych pierwszych, to be֒ da֒ one rywalizowaly o doste֒ p do
procesora, a w tym czasu dysk, i inne urza֒dzenia I/O, be֒ da֒ bezczynne. Gdy naste֒ pnie
uruchomiona zostanie druga grupa procesów, to be֒ da֒ one stale blokowaly sie֒ na
operacjach I/O i zwalnialy procesor, który be֒ dzie malo obciaż
֒ ony, podczas gdy
podsystem dyskowy be֒ dzie pracowal na 100%.
Przewiduja֒c to, planista (dlugoterminowy) móglby uruchomić najpierw tylko cześć
֒
procesów pierwszej i drugiej grupy pozwalaja֒c aby procesy obliczeniowe wykonywaly sie֒
w chwilach zwolnienia procesora przez procesy I/O.
Jednak rzadko kiedy planista ma doste֒ p do takich informacji. Natomiast w systemach,
gdzie wykonuja֒ sie֒ dobrze zaprojektowane aplikacje, programista i/lub administrator
moga֒ mieć możliwość ingerencji w algorytm planowania, w celu poprawy wydajności
pracy systemu (patrz mechanizm i funkcja systemowa nice).
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Optymalizacja w planowaniu
Algorytmy planowania optymalizuja֒ sposób wykonywania procesów przez system:
• z punktu widzenia systemu, co oznacza minimalizacje֒ strat, czyli przela֒czeń
kontekstu; skrajnym przypadkiem sa֒ strategie FCFS i SJF, które nie wykonuja֒
żadnych przela֒czeń kontekstu niepotrzebnych z punktu widzenia systemu; wszystkie
strategie z wywlaszczaniem ida֒ na kompromis, akceptuja֒c pewna֒ liczbe֒
niepotrzebnych” przela֒czeń kontekstu,
”
• z punktu widzenia użytkownika, co oznacza wybór wlaściwych procesów do
wykonywania, gdzie przez wlaściwe” rozumie sie֒ :
”
– procesy, które wiadomo, że powinny być wykonywane pierwsze, zgodnie z idea֒
danego algorytmu, np. procesy o najwyższym priorytecie w planowaniu
priorytetowym, albo procesy interakcyjne w planowaniu z wielopoziomowymi
kolejkami,
– równomierne wykonywanie wszystkich pozostalych” procesów, tzn. takich, co do
”
których system nie ma żadnych preferencji wykonywania.
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Sprawiedliwość” w planowaniu
”
Rozważmy jak zasade֒ sprawiedliwości”, czyli egalitaryzmu, stosuja֒ poznane algorytmy
”
planowania.
• Algorytm FCFS realizuje pewien specyﬁczny rodzaj sprawiedliwości, mianowicie
prawo pierwszeństwa. Nie jest ono jednak zgodne z zasada֒ egalitaryzmu i nie
uznajemy go za sprawiedliwość.
• Algorytmy SJF i SRTF faworyzuja֒ zadania krótkie, moga֒ doprowadzić do
zaglodzenia zadań dlugich, i nie sa֒ sprawiedliwe.
• Algorytm RR jest czysta֒ realizacja֒ zasady sprawiedliwości, kosztem maksymalnych
strat na przela֒czanie kontekstu.
• Strategie֒ oparta֒ na priorytetach możnaby uznać za cześ
֒ ciowo sprawiedliwa֒, jeśli
procesy o równych priorytetach bylyby szeregowane algorytmem sprawiedliwym,
takim jak RR. Bylaby to jednak sprawiedliwość kastowa” dziela֒ca obywateli na
”
równych” i równiejszych.”
”
”
Szeregowanie priorytetowe uznajemy wie֒ c za niesprawiedliwe.
Planowanie zadań — inne zagadnienia
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Podsumowanie i inne rodzaje planowania
Istnieje grupa strategii planowania szczególnie nadaja֒cych sie֒ do (optymalizuja֒cych)
wykonywania zadań obliczeniowych: FCFS, SJF, SRTF.
Inna grupa strategii jest bardziej odpowiednia do zadań interakcyjnych: RR i strategie
mieszane (np. w pola֒czeniu z priorytetami, albo wielopoziomowe).
Omawiane tu strategie powstaly w odniesieniu do systemów jednoprocesorowych (na
co zreszta֒ wskazuje polskie określenie: szeregowanie). Moga֒ być one również
stosowane do systemów wieloprocesorowych i wielordzeniowych, jakkolwiek istnieja֒
nieomówione tu wyspecjalizowane wersje algorytmów planowania dla takich systemów,
biora֒ce pod uwage֒ ich specyﬁke֒ .
Odmienne wymagania prezentuja֒ również systemy czasu rzeczywistego. Specjalizowane
systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS — Real Time Operating System)
maja֒ ogólnie swoja֒ specyﬁke֒ , odróżniaja֒ca֒ je od systemów GPOS. Na przyklad, obce
sa֒ im obowia֒zuja֒ce w GPOS zasady sprawiedliwości. W systemie RTOS dopuszczalne
jest, by jeden proces wysokiego priorytetu zdominowal caly system, wla֒cznie z
wywlaszczeniem ja֒dra systemu.
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Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
Odpowiedz na poniższe pytania:
1. Które strategie planowania nadaja֒ sie֒ do planowania procesów obliczeniowych,
które do interakcyjnych, a które można stosować dla mieszanej grupy procesów?
2. Które strategie planowania maja֒ charakter niewywlaszczeniowy, które sa֒ typowo
wywlaszczeniowe, a które można stosować zarówno z wywlaszczaniem jak i bez
niego?
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Ciekawe materialy
Wyklad wideo z UC Berkeley o planowaniu procesów – prawie 1.5 godziny
http://www.youtube.com/watch?v=aODdUp_eHQs
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30

