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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania teorii masowej 
obsługi w analizie systemów pomiarowo-sterujących (SPS). Wyniki 
zostały zestawione z metodą szeregowania zadań oraz wynikami symula-
cyjnymi. Analizie poddano parametry związane z warunkiem realizowal-
ności zadań, średnim i maksymalnym czasem wykonania zadań oraz 
średnim czasem oczekiwania zadania w kolejce. Dodatkowo wyniki 
zostały potwierdzone poprzez symulację wykonaną w programie NS2 
(Network Symulator). 
 
Słowa kluczowe: Szeregowanie zadań, metody kolejkowe, system obsługi 
masowej. 
 

Methods of time parameters analysis in soft 
real-time systems 

 
Abstract 

 
In currently designed measurement and control systems (MCS) with real-
time constrains, the task scheduling theory is used to calculate the tasks 
response time [3, 4]. Such approach is suitable for hard real-time MCS and 
sometimes can lead to oversizing the resources of the designed MCS. For 
design of soft real-time MCS a better solution can be to apply the queuing 
theory. The queuing theory is based on mean values of a task execution 
time and times between the successive tasks. Such approach allows  
achieving better allocation of MSC resources for task execution but  
sometimes tasks deadlines can be exceeded. In the paper a general  
introduction to the task scheduling theory and the queuing theory is  
presented. The basic time parameters of a task in both approaches are the 
task execution time and the task period occurrence. In Paragraphs 4 and 5 
the method for calculation of the utilization-based coefficient for the task 
scheduling theory (Formula 2) [3] and the rate of occupancy of service in 
the queuing theory are outlined (5) [7]. Formulas 3 and 4 describe the task 
response time for a system with or without pre-emptive system determined 
with use of the task scheduling theory [3]. In Paragraph 5 calculation of 
the mean task residence time in the non-pre-emptive (7) and pre-emptive 
system (10), as well as the mean task residence time in the queue with use 
of the queuing theory are presented (formulas 6 and 8) [5, 7]. The results 
of carried out calculations and simulations contained in Paragraph 6 show 
usability of the queuing theory for analysis of MCS.  
 
Keywords: queuing theory, task scheduling theory. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Wzrost mocy obliczeniowej mikrokontrolerów wchodzących 
w skład węzłów pomiarowych-sterujących powoduje, że coraz 
większa rzesza producentów decyduje się na tworzenie systemów 
pomiarowo-sterujących (SPS) posiadających cechy systemów 
czasu rzeczywistego. Z kolei postępująca miniaturyzacja 
i konieczność stosowania układów energooszczędnych często 
powoduje problemy z dotrzymywaniem ograniczeń czasowych 
nałożonych na takie systemy. Tworzone są więc SPS posiadające 
cechy systemów miękkiego czasu rzeczywistego (ang. soft real-

time). W systemach takich przekroczenie ograniczeń czasowych 
nałożonych na wykonanie zadania, nie powoduje poważnych 
konsekwencji dla działania całego systemu. Możliwe są chwilowe 
przestoje, tworzenie kolejek, a konsekwencje są tym poważniej-
sze, im większa będzie rozbieżność pomiędzy rzeczywistym 
czasem wykonaniem zadania a nałożonym na nie ograniczeniem 
czasowym. Węzły takich systemów posiadają autonomię w proce-
sie podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem pomia-
rów, sterowaniem podłączonymi do nich urządzeniami oraz prze-
twarzaniem danych w celu przekazywania informacji do węzłów 
nadrzędnych. Węzły posiadają nierzadko proste systemy opera-
cyjne takie jak TinyOS, SOS, Mantis, pełniące przede wszystkim 
rolę zarządcy procesami [1]. Cechą pożądaną w takich systemach 
jest zdolność szeregowania zadań w zależności od nałożonych na 
nie ograniczeniach czasowych i przydzielonych w ten sposób 
priorytetów [2]. 

Od projektantów systemów pomiarowo-sterujących oczekuje 
się przede wszystkim tego, że zadania w systemie zostaną zreali-
zowane oraz określenia jaki jest najgorszy przypadek czasu reakcji 
na zdarzenia, tzn. czas jaki musi upłynąć od chwili wystąpienia 
zdarzenia w węźle pomiarowym do czasu wykonania reakcji na to 
zdarzenie. Parametry te można uzyskać posiłkując się teorią sze-
regowania zadań [3, 4]. Uzupełnieniem w/w parametrów może 
być średni czas wykonania zadania, czy też średni czas oczekiwa-
nia w kolejce zadania określonego priorytetu na wykonanie. In-
formacji takich mogą dostarczyć systemy kolejkowe, bazujące na 
wartościach średnich [5].  

Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją pracy zaprezentowa-
nej na konferencji  „Systemy Pomiarowe w badaniach naukowych 
i w przemyśle” SP2010. 

 
2. Szeregowanie zadań 
 

W systemach czasu rzeczywistego spotyka się dwa rodzaje sze-
regowania zadań. Pierwszym z nich jest szeregowanie statyczne 
często nazywane szeregowaniem typu offline, drugim jest szere-
gowanie dynamiczne (online). Pojęcie szeregowania statycznego 
lub dynamicznego dotyczy przydzielania priorytetów dla zadań. 
W szeregowaniu offline zadania mają na sztywno przypisane priory-
tety i nie mogą one ulec zmianie w czasie. W systemach online 
poszczególne zadania mogą zmieniać swoje priorytety w czasie.  

Szeregowanie statyczne stosowane jest w przypadku, gdy pro-
jektant z góry jest w stanie określić właściwości kontrolowanego 
systemu oraz kolejność wykonywania zadań. Zadania w takim 
systemie występują w ściśle określonych chwilach czasowych. 
Zaletą takich systemów jest łatwość implementacji, a co za tym 
idzie niskie koszty. Najczęściej spotykanym szeregowaniem w 
takich systemach są metody RM (Rate Monotonic) oraz DM  
(Deadline Monotonic) [3].  

Szeregowanie dynamiczne stosowane jest zwykle w systemach, 
w których zdarzenia mogą pojawiać się w losowych chwilach 
czasowych. Modele takie są bardziej elastyczne, ale i bardziej 
złożone. Wymagają większych mocy obliczeniowych oraz przy-
sparzają więcej problemów implementacyjnych. Przykładem 
takiego szeregowania jest metoda EDF (Earliest Deadline First) 
[3]. W dalszej części artykułu rozpatrywanym szeregowaniem 
zadań będzie metoda RM. 

Zadanie zi realizowane w systemie opisywane jest przez nastę-
pujące parametry: 
- Ci – maksymalny czas wykonania i-tego zadania zi 
- Ti – okres występowania i-tego zadania zi 
- Di – ograniczenie czasowe nałożone na zadanie zi 
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3. Systemy kolejkowe 
 

Systemy kolejkowe, zwana również teorią masowej obsługi, 
wywodzą się z teorii procesów stochastycznych będących jednym 
z działów teorii prawdopodobieństwa. Mianem systemu kolejko-
wego lub systemu masowej obsługi określa się każdy system 
przeznaczony do obsługi jakichkolwiek zgłoszeń (żądań) napły-
wających do niego w przypadkowych momentach czasu [5, 6]. 
Podstawowym parametrem systemów kolejkowych jest intensyw-
ność napływu zgłoszeń (λ) oraz intensywność obsługi zgłoszenia 
(μ) (1)  
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gdzie: Tλ – jest średnim czasem pomiędzy napływem zgłoszeń,  
Tμ – jest średnim czasem obsługi zgłoszeń. 

W przypadku, gdy intensywność napływu zgłoszeń jest większa 
niż intensywność ich obsługi, powstaje kolejka. Zarówno inten-
sywność napływu zgłoszeń jak i ich obsługi mogą być opisane 
różnymi rozkładami, między innymi: Erlanga rzędu k (Ek),  
Poissona (M) czy deterministycznym (D). Aby systemy były 
jednoznacznie identyfikowalne, angielski matematyk D. Kandall 
[5] zaproponował prostą symbolikę X/Y/m gdzie: X oznacza sym-
bol rozkładu wejściowego strumienia zgłoszeń, Y jest symbolem 
czasu obsługi, natomiast m oznacza liczbę kanałów obsługi. Ko-
lejna modyfikacja tego zapisu została zaproponowana przez A. M. 
Lee rozszerzając ją o symbole: d oznaczającego dyscyplinę kolejki 
oraz l – jej długość [5] X/Y/m/d/l. 

W dalszej części artykułu analizie zostanie poddany system 
M/D/1 z priorytetem względnym (bez wywłaszczania zadań) 
i bezwzględnym (z wywłaszczaniem zadań), posiadający wykład-
niczy rozkład intensywności napływu zgłoszeń o wartości średniej 
λ, stałą intensywność obsługi μ i posiadający jedno stanowisko 
obsługi. 
 
4. Czas odpowiedzi w szeregowaniu zadań 
 

Aby zadania w systemie jednoprocesorowym lub magistralo-
wym mogły być realizowalne, należy sprawdzić warunek realizo-
walności zadań U zwany współczynnikiem wykorzystania proce-
sora lub systemu magistralowego (2).  
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gdzie: N jest liczbą zadań. 

Czas odpowiedzi Ri, czyli maksymalny czas od momentu wy-
stąpienia zdarzenia do reakcji na nie został podany zależnościami 
(3, 4). Równanie rekurencyjne (3) jest stosowane w przypadku 
systemu z wywłaszczaniem zadań, natomiast (4) dla systemów 
bez wywłaszczania zadań. 
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gdzie: n jest kolejnym krokiem iteracji. 

Rozwiązanie równania rekurencyjnego następuje w przypadku 
gdy Ri

n+1 = Ri. Parametr Bi jest maksymalnym czasem blokowania 
zadania i przez zadania o niższym priorytecie [3]. 

Przydział priorytetów dla poszczególnych zadań jest realizowa-
ny wg reguły: krótszy okres występowania (T) wyższy priorytet – 
metoda RM. Stosowanie tej zasady wynika z faktu, że zadania 
występujące częściej zazwyczaj są ważniejsze niż zadania wystę-
pujące sporadycznie[3]. 

5. Model masowej obsługi z priorytetowym 
regulaminem kolejki 

 
W klasycznych modelach systemów kolejkowych (M/M/1) za-

kłada się, że wszystkie zadania do systemu napływają z taką samą 
średnią intensywnością i posiadają taki sam średni czas obsługi. 
Domyślnym regulaminem kolejki jest regulamin FCFS (First 
Come - First Served) [7]. W przypadku systemów z priorytetami, 
zadania w kolejce szeregowane są wg ich priorytetów, aczkolwiek 
w obrębie tego samego priorytetu nadal obowiązuje regulamin 
FCFS. W modelach obsługi masowej rozpatrywane są różne ro-
dzaje systemów priorytetowych. Do najczęściej spotykanych 
można zaliczyć systemy bez wywłaszczania zadań zwane inaczej 
priorytetem względnym lub z wywłaszczaniem zadań – bez-
względny (absolutny). Mniej znanymi regulaminami są: absolutny 
bez doobsługiwania zgłoszeń oraz absolutny bez doobsługiwania 
zgłoszeń ze zmianą priorytetu w przypadku nie zakończenia zada-
nia w poprzednim kroku [5].  

Systemy kolejkowe, w odróżnieniu od metod szeregowania za-
dań, dają wyniki o wartościach średnich różnych parametrów. 
Możliwe zatem staje się uzyskanie informacji o: średnim czasie 
wykonania zadania (q), czy też średnim czasie oczekiwania zada-
nia w kolejce na wykonanie (w). 

Podobnie jak dla metod szeregowania zadań, w systemach ob-
sługi masowej wykorzystuje się współczynnik wykorzystania 
jednostki, zwany inaczej prawdopodobieństwem zajętości stano-
wiska obsługi (5). 
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Dla systemu M/D/1 bez wywłaszczania zadań, średni czas 

oczekiwania na wykonanie zadania z o priorytecie i jest przedsta-
wiony we wzorze (6), zaś zależność (7) przedstawia średni czas 
przebywania zadania z o priorytecie i w systemie.  
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gdzie  – 22

1


m  jest momentem drugiego rzędu czasu obsługi. 

W przypadku regulaminu z wywłaszczaniem zadań, średni czas 
oczekiwania na wykonanie zadania z o priorytecie i jest przedsta-
wiony we wzorze (8). Zależność (9) należy interpretować jako 
czas potrzebny na obsłużenie zadań o priorytetach wyższych od 
aktualnie wykonywanego. Średni czas przebywania zadania 
w systemie dany jest wzorem (10) [5, 7]. 
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6. Wyniki obliczeń 
 

Analizie poddano system, w którym procesor przetwarza pięć 
zadań, którym przydzielono priorytety zgodnie z metodą RM. 
W badanym występują zarówno zadania wykonywane z dużą 
intensywnością (zadanie nr 1) jak i sporadyczne (nr 4). Na zadanie 
pierwsze nałożone zostało ograniczenie czasowe równe okresowi 
jego występowania, natomiast na pozostałe zadania ograniczenie 
czasowe D wynosi 2, 3-krotność czasu wykonania zadania C. 
Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1.  Parametry zadań wykorzystane w metodzie szeregowania zadań 
Tab. 1.  Parameters used in the task scheduling method 

 

Nr. zad. T [ms] C [ms] D [ms] 
Priorytet 
wg RM 

1 10 2 10 I 
2 330 25 50 IV 
3 250 5 15 III 
4 500 30 100 V 
5 100 8 30 II 

 
Analogiczne dane zostały utworzone dla systemu kolejkowego 

(tabela 2). 
 

Tab. 2.  Parametry zadań wykorzystane w systemie kolejkowym M/D/1 
Tab. 2.  Parameters used in the queuing system M/D/1 

 
Nr. zad. λ [Erl] μ [Erl] Priorytet 

1 0,100 0,5 I 
2 0,003 0,04 IV 
3 0,004 0,2 III 
4 0,002 0,033 V 
5 0,010 0,125 II 

 
Dla podanych w tabeli 1 i 2 parametrów zadań obliczono mak-

symalny (Rmax) i średni (q) czas wykonania zadania oraz średni 
czas oczekiwania zadania w kolejce na wykonanie (w). Wyniki 
przedstawiono dla systemu z wywłaszczanie zadań oraz bez wy-
właszczania (tabela 3). 

 
Tab. 3.  Wyniki maksymalnego i średniego czasu wykonania zadań 
Tab. 3.  Results of the maximum and average execution time 

 

Nr. 
zad 

U=ρ 
Szeregowanie zadań System kolejkowy 

Rmax prio 
bezwz. [ms] 

Rmax prio 
wzgl. [ms] 

prio bezwzględny prio względny 
w [ms] q [ms] w [ms] q [ms] 

1 

0,
43

5 

2 32 0,3 2,3 3 5 
2 48 78 14,2 39,2 5,5 30,5 
3 17 47 3,1 8,1 4,8 9,8 
4 86 86 24,9 54,9 6,9 36,9 
5 10 40 2,9 10,9 4,2 12,2

 
Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że war-

tości maksymalne czasu wykonania zadań są niemal dwu, trzy-
krotnie większe niż odpowiadające im wartości średnie. Szczegól-
nie widoczne jest to w przypadku systemu bez wywłaszczania 
zadań. Średni czas wykonania zadania jest ponad sześciokrotnie 
większy niż wartość maksymalna. W systemie z wywłaszczaniem 
zadań także widoczne są różnice, choć nieco mniej spektakularne. 
Dodatkowo porównując tabelę 1 i 3 można dostrzec, że żadna  
z wartości średnich q nie przekracza nałożonych na system ogra-
niczeń czasowych, jak ma to miejsce w przypadku systemu zapro-
jektowanego na wartości Rmax. Pozwala to wysunąć wniosek, że 
pomimo chwilowych przestojów, system będzie pracował stabil-
nie i żadne z zadań nie spowoduje przeciążenia systemu. System 
tak skonfigurowany nie powinien być stosowany w aplikacjach 
chroniących życie (safety of live), lecz może działać w łagodniej-
szej wersji systemów pomiarowo-sterujących czasu rzeczywistego 
takich jak soft, czy firm real-time.  

Z wyników przedstawionych w tabeli 3 wyłania się jeszcze je-
den parametr niedostrzegalny w przypadku analizy wyników 
uzyskanych z samego szeregowania zadań. Metody kolejkowe 
mogą dać odpowiedź, czy SPS będzie pracował szybciej 
w przypadku stosowania wywłaszczania zadań, czy z jego pomi-
nięciem. Analizując średnie wartości czasu oczekiwania zadania  
w kolejce można zauważyć, że w systemie bez wywłaszczania, 
zadania w kolejce oczekują zbliżoną ilość czasu. Różnica pomię-
dzy zadaniem priorytetu pierwszego i piątego wynosi zaledwie 3 
ms. W systemie z wywłaszczaniem różnica wynosi niemal 25 ms. 

Dłuższe czasy oczekiwania zadań w kolejce bezpośrednio prze-
kładają się na ich czasy wykonania. Na podstawie tych wyników 
można wysnuć wniosek, że analizowany system, będzie lepiej 
pracował (zadania będą szybciej wykonywane) w przypadku gdy 
nie zostanie zastosowane wywłaszczanie zadań. 

Aby zweryfikować poprawność wyników uzyskanych z metod 
kolejkowych zostały przeprowadzone symulacje systemu 
z priorytetem względnym w symulatorze ns-2. Dodatkowo spraw-
dzono procent zadań, które były w stanie dotrzymać nałożone na 
SPS ograniczenia czasowe. Wyniki tych symulacji przedstawia 
tabela 4. 
 
Tab. 4.  Porównanie wyników symulacyjnych dla systemu bez wywłaszczania 
Tab. 4.  Comparison of simulation results in non-preemptive system 
 

Nr. 
zad 

D 
[ms]

Prio

Szeregowanie 
zadań 

System 
kolejkowy 

Symulacja 

Rmax  
[ms] 

w 
[ms] 

q 
[ms] 

w 
[ms] 

q 
[ms]

max q 
[ms] 

q<D 
[%] 

1 10 I 32 3 5 2,6 4,6 32 < 88 
2 50 IV 78 5,5 30,5 3 28 59,4 98
3 15 III 47 4,8 9,8 6 11 38 85 
4 100 V 86 6,9 36,9 12 48 77,5 100 
5 30 II 40 4,2 12,2 1,3 9,3 32 > 99

 
Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że wartości uzy-

skane przez symulator są zbliżone z zaproponowanym modelem 
kolejowym. Różnice pomiędzy symulacją a wartościami anali-
tycznymi wahają się od 0,5 ms dla zadania o najwyższym priory-
tecie do 5 ms dla zadania o priorytecie najniższym. Wg danych 
uzyskanych z symulatora, procent zadań spełniających nałożone 
na nie ograniczenia czasowe jest  85%. W analizowanym syste-
mie nie tworzyły się kolejki, których nie dało się rozładować. 

 
7. Podsumowanie 
 

W artykule porównano wyniki otrzymane przy wykorzystaniu 
teorii szeregowania zadań oraz teorii kolejek.  

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że systemy obsługi ma-
sowej nadają się do analizy systemów pomiarowo-sterujących 
i mogą być uzupełnieniem w procesie ich projektowania dla kla-
sycznej teorii szeregowania zadań.  

Metody kolejkowe pozwalają dogłębniej spojrzeć projektantowi 
na projektowany SPS. Dzięki połączeniu wyników uzyskanych 
z obu metod, projektant może część systemu zaprojektować na 
wartości średnie, a fragmenty bardziej newralgiczne na wartości 
maksymalne. Dzięki takiemu hybrydowemu podejściu, można 
uzyskać system równie wydajny jak projektowany na wartości 
maksymalne oraz nieprzewymiarowany, a co za tym idzie bardziej 
ekonomiczny. 
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