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Obr. 5. Ilustrace k přidělení úloh procesorům mechanismy RMNF (a), RMFF (b) a RMBF (c)
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Není-li takový nalezen, je přidán nový pro-
cesor CPU(k + 1).

Přidělení úloh z příkladu k RMNF (opět 
třem) procesorům bude podle RMFF násle-
dující: na procesoru CPU1 poběží úlohy τ1, 
τ2, τ4, na CPU2 úloha τ3 a na CPU3 úloha τ5 
(část plánu je zobrazena na obr. 5b). Pro čini-
tele využití procesorů platí UCPU1 = 0,490 91,
UCPU2 = 0,8 a UCPU3 = 0,363 64. Oproti 
RMNF byla tedy při použití mechanismu 
RMFF přesunuta část zátěže CPU2 (dané 
prováděním τ4) na CPU1. Oproti RMNF je 
mechanismus RMFF díky této své vlastnosti 

schopen naplánovat obecnou množinu úloh 
při použití menšího počtu procesorů.

Mechanismus RMBF

Mechanismus RMBF (Rate Monotonic 
Best Fit) přiřazuje úlohu procesoru, kte-
rý má na množině procesorů splňujících 
podmínku IP (4) největší hodnotu činite-
le využití. Cílem tohoto způsobu přidělo-
vání je maximalizovat využití již přidě-
lených procesorů, a v důsledku tak mini-
malizovat jejich celkový počet. Množinu 
úloh z příkladů k RMNF a RMFF je me-
chanismus RMBF schopen naplánovat při 
použití pouze dvou procesorů, přičemž 
na procesoru CPU1 poběží úlohy τ1, τ2, τ3 
a na CPU2 úlohy τ4, τ5 (část plánu je zob-
razena na obr. 5c). Pro činitele využití pro-
cesorů platí UCPU1 = 0,763 64, UCPU2 = 
= 0,890 91. Oproti RMNF a RMFF bylo 
zmenšení počtu procesorů ze tří na dva 

umožněno zvětšením zátěže CPU1 zejmé-
na o zátěž z původního CPU3. Překvapi-
vě však mechanismus RMBF není schopen 
naplánovat obecnou množinu úloh při po-
užití menšího počtu procesorů než mecha-
nismus RMFF.

Ostatní mechanismy

Vedle zmíněných metod vycházejících 
z mechanismu RM, modelovatelných např. 
volně dostupným nástrojem Cheddar [2], 
existují mnohé další – např. RMST (Rate 

Monotonic Small Tasks) či RMGT (Rate Mo-
notonic General Tasks), schopné naplánovat 
množiny úloh při použití ještě menšího počtu 
procesorů než mechanismy RMNF, RMFF 
a RMBF. Obdobné mechanismy přidělová-
ní procesorů úlohám lze nalézt také pro při-
řazování priorit např. podle EDF – zmiňme 
alespoň názvy mechanismů EDZL (Earliest 
Dead line Zero Laxity) či EDF-UM (Earliest 
Deadline First – Utilization Monotonic).

Závěrem

Následujícím, posledním článkem bude 
seriál celkem pěti článků na téma plánování 
úloh v časově kritických systémech uzavřen. 
Závěrečný článek bude věnován přehledu 
pojmů a problémů souvisejících se zvýšením 
spolehlivosti programového vybavení použí-
vaného při realizaci systémů reálného času 
(systémy RT) a představení možných způso-
bů řešení těchto problémů na úrovni progra-

mového vybavení a jádra operačního systé-
mu reálného času (RTOS).
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y   První akreditované 
školicí středisko Fieldbus 
Foundation™ ve střední 
a východní Evropě

Organizace Fieldbus Foundation ozná-
mila na tiskové konferenci v Miškolci dne  
24. října 2012, že Univerzita v Miškolci (Mis-
kolci Egyetem), Maďarsko, úspěšně prošla 
předepsaným akreditačním procesem a zís-
kala statut akreditovaného školicího středis-

ka oprávněného pořádat školicí kurzy v obo-
ru techniky Foundation Fieldbus (FF) po dle 
programu Foundation Certified Training Pro-
gramme (FCTP). Jde o program zavádějící 
jednotné standardy vzdělávání v oboru FF 
a stanovující potřebné úrovně výuky a také 
znalostí absolventů po celém světě. Jeho vý-
značným rysem je komplexní a na dodavate-
lích nezávislý přístup k výuce.

Univerzita v Miškolci, resp. její pracoviště 
pro výzkum a vývoj v oboru průmyslové komu-
nikace (Ipari Kommunikációs Kutaté-Oktaté 
Laboratórium – IKKOL), je nyní mezi sou-

časnými sedmi institucemi s akreditací po-
dle programu FCTP po celém světě (od 
USA po východní Asii) preferovaným mís-
tem pro zájemce o akreditované školení ze 
střední a východní Evropy. Ze tří v součas-
né době dostupných úrovní školení nabízí 
Univerzita v Miškolci školení na prostřední 
z nich, tj. Foundation Certified Support Spe-
cialist. Další informace o programu FCTP 
a nabízených kurzech lze nalézt na www.
foundation.org, popř. http://ikkol.afki.hu.
[Tisková informace Fieldbus Foundation,  
24. října 2012.] (sk)


