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pohony a akční členy

příchozího požadavku, do stávající pláno-
vatelné množiny úloh zůstane tato mno-
žina plánovatelná, se nazývá test přijetí; 
např. při distribuovaném plánování může 
nepřijetí dané úlohy do plánu jednoho uzlu 
vést k přijetí úlohy do plánu jiného uzlu, 
tj. k migraci úlohy.

Plánovač

Plán je generován tzv. plánovačem, kte-
rý rozhoduje o tom, které z úloh bude v da-
ném čase přidělen čas procesorové jednotky. 
Hlavní funkcí plánovače je volit pořadí pro-
vádění úloh tak, aby každá z úloh byla do-
končena nejpozději do uplynutí její časové 
meze, tj. času odpovídajícího hodnotě para-
metru d dané úlohy. Téměř všechny moder-
ní plánovače jsou prioritní; tj. o tom, které 
úloze bude přidělen čas procesoru, rozho-
dují na základě priorit přiřazených jednot-
livým úlohám, přičemž v ideálním případě 
plánovač garantuje, že v daném časovém 
okamžiku vždy běží ta z úloh připravených 
k běhu, jejíž priorita je nejvýznamnější. Při 
vykonávání tohoto rozhodnutí je důležité, 
zda je plánovač preemptivní či nepreemp-
tivní – zatímco preemptivní plánovač zajis-
tí přepnutí na nejvýznamnější úlohu přeru-
šením provádění momentálně běžící úlohy, 
nepreemptivní plánovač přepnutí odloží až 
do okamžiku jejího ukončení. Jelikož doba 
odezvy preemptivních systémů je kratší než 
u nepreemptivních systémů, jsou plánovače 
používané v RTOS téměř výhradně preemp-
tivní. Avšak mnohé RTOS obsahují i pro-
středky umožňující dočasně využívat vlast-
nosti nepreemptivního plánovače, většinou 
při použití služeb typu zamknutí/odemknutí 
plánovače, a oba mechanismy tak kombino-
vat. K hlavním nedostatkům preemptivního 
plánovače patří režie spojené s přepínáním 
kontextu úloh a s ukládáním kontextu kaž-
dé z úloh. Tato režie roste úměrně s počtem 
úloh a s počtem přepnutí úloh v rámci dané-
ho časového intervalu. Podstatnou část této 
režie tvoří složky zpoždění přerušení, ode-
zva přerušení a zotavení se z přerušení, kte-
ré, spolu s dobou provádění příslušných ob-
sluh přerušení, hrají důležitou roli při určo-

vání nejdelší doby odezvy úloh. Navíc může 
být v rámci obsluhy přerušení do systému 
zařazena úloha s významnější prioritou, než 
jakou měla úloha přerušená touto obsluhou. 
V takovém případě je doba odezvy přeruše-
né úlohy ještě delší.

K názorné ilustraci rozdílu mezi preemp-
tivním a nepreemptivním způsobem pláno-
vání úloh RT předpokládejme množinu G 

tvořenou podle obr. 2 úlohami t1, t2, t3 s pa-
rametry t1(r1, C1, D1, T1) = t1(0, 3, 11, 11), 
t2(r2, C2, D2, T2) = t2(0, 2, 5, 5) a t3(r3, C3, 
D3, T3) = t3(0, 2, 10, 10). Pro jednoduchost 
předpokládejme, že nejvyšší priorita je při-
řazena úloze t2, střední úloze t3 a nejniž-
ší úloze t1. Pro úplnost poznamenejme, že 
plán systému s několika úlohami bývá zob-
razován po tzv. hladinách (úrovních) prio-
rit, tj. od nejvyšší prioritní úrovně (v na-
šem případě spodní časový průběh pro t2) 
po nejnižší (v našem případě horní časový 
průběh pro t1).

I z uvedených jednoduchých plánů lze vy-
vodit tyto závěry:
– pořadí provádění úloh je závislé na priori-

tách přiřazených úlohám, tj. volba mecha-
nismu přiřazování priorit určuje, kdy bude 
dané úloze přidělen čas procesoru,

– preemptivní systémy garantují kratší dobu 
odezvy prioritně významnějších úloh než 
systémy nepreemptivní,

– počet přepnutí mezi úlohami je větší u pre-
emptivních systémů než u nepreemptiv-
ních.

Obr. 2. Ilustrace k rozdílu mezi preemptivním a nepreemptivním plánováním

a) preemptivní plán b) nepreemptivní plán
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Závěr

Následující článek bude zaměřen na zá-
kladní mechanismy přiřazování priorit v pre-
emptivních systémech RT. Budou představe-
ni typičtí zástupci statických a dynamických 
mechanismů, jejich přednosti a nedostat-
ky a s nimi související testy plánovatelnosti 
množin úloh RT.
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y   Kamerový systém pro 
pražský okruh

Dne 20. září byl zahájen provoz na dlou-
ho očekávané jihozápadní části silničního ob-
chvatu okolo Prahy. Zatěžkávací zkoušce je 
nyní podrobován i kamerový systém, na je-
hož realizaci se podílely společnosti Schne-
ider Electric (www.schneider-elec tric.cz) a 
Integoo (www.integoo.cz).

Kamerový systém sleduje a vyhodnocu-
je aktuální stav dopravy na dálničním okru-
hu, a výrazně tak přispívá k bezpečnosti při 
průjezdu dvou hlavních tunelů. Základem 
systému realizovaného firmou Integoo jsou 
otočné, na dálku řiditelné kamery Pelco Es-
prit. Ty se již používají v mnoha dopravních 
systémech v České republice, ale i po celém 
světě. Mají možnost pohledu nad horizont 
v úhlu až 33°, integrovaný, dálkově ovlá-
daný stěrač předního skla a robustní pro-

vedení, které zajistí funkčnost kamery i při 
větru o rychlosti 145 km/h. Čip CCD je vel-
mi citlivý i při špatných světelných podmín-
kách. Kamera má 35násobný optický zoom 
a její součástí je optická stabilizace obrazu 
pro eliminaci otřesů způsobených projíždě-
jícími vozidly.

Na silničním obchvatu kolem Prahy je po-
užito 23 těchto kamer, další již byly instalo-
vány v jiných dopravních stavbách v České 
republice i po celém světě.                     (ed)


