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Samenvatting

Het benaderen van uitvoerbaarheid in real-time scheduling

De snelheid opvoeren om deadlines te halen

Het vakgebied van scheduling houdt zich bezig met het toewijzen van middelen aan een
verzameling van opdrachten die moeten worden uitgevoerd. Problemen die in dit vakge-
bied naar voren komen hebben met elkaar gemeen dat er wordt gezocht naar de beste
manier om die middelen toe te wijzen aan de opdrachten. Wat “de beste” manier is kan
variëren tussen de verschillende problemen en ook andere probleemparameters kunnen
verschillende vormen aannemen.

De middelen waarmee deze taken worden uitgevoerd worden machines genoemd.
Daarbij kan gedacht worden aan een machine in een fabriek die bijvoorbeeld losse onderde-
len tot een eindproduct verwerkt, maar de machines in het model zouden in werkelijkheid
ook teams van mensen kunnen voorstellen die bepaalde opdrachten moeten volbrengen.
De oplossing die we vinden voor een gegeven probleem noemen we een schedule (schema).
Het vinden van het optimale schedule is in veel gevallen NP -moeilijk, waardoor we onze
toevlucht moeten nemen tot benaderingsalgoritmen.

In Hoofdstuk 1 leggen we eerst nauwkeuriger uit wat schedulingproblemen precies zijn
en wat het verschil is tussen klassieke schedulingproblemen en problemen in de real-time
scheduling. Vervolgens behandelen we kort wat complexiteitstheorie en introduceren we
benaderingsalgoritmen.

Het probleem dat in Hoofdstuk 2 wordt bekeken is een zogeheten klassiek scheduling-
probleem. Daarin hebben we te maken met een verzameling opdrachten die moet worden
ingedeeld op meerdere machines. Voor iedere opdracht kijken we naar de completeringstijd
van de opdracht, dat wil zeggen, het moment dat de opdracht voltooid wordt. We pogen
de som van deze completeringstijden te minimaliseren. Hierbij mogen de opdrachten wor-
den opgesplitst in meerdere delen (die ook tegelijkertijd op meerdere machines mogen
worden uitgevoerd), maar voordat een (deel van een) opdracht kan worden uitgevoerd is
er een instellingstijd s nodig. Tijdens het instellen kan een machine niet gebruikt worden
voor het uitvoeren van een opdracht, of voor het instellen van een andere opdracht. De
instellingstijd s wordt verondersteld onafhankelijk te zijn van de opdracht, de machine
waarop de opdracht wordt uitgevoerd, en de volgorde van de opdrachten. Voor het spe-
ciale geval van twee machines geven we een algoritme dat in polynomiale tijd een optimaal
schedule vindt. Voor het geval van meerdere machines geven we aan waarom de oplos-
sing voor twee machines niet eenvoudig te generaliseren valt. Wel geven we een simpel
benaderingsalgoritme met een benaderingsgarantie van 2 + 1
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algemene geval.

De overige drie hoofdstukken in dit proefschrift behandelen problemen uit de real-time
scheduling. In real-time scheduling gaat het erom te bepalen wat de uitvoerbaarheid is
van een systeem van taken op een verzameling machines. Een taak geeft herhaaldelijk
een opdracht af die moet worden voltooid voor een gegeven deadline. De frequentie
waarmee deze opdrachten worden afgegeven is bekend en iedere opdracht van dezelfde taak
heeft dezelfde uitvoeringstijd en dezelfde relatieve deadline. Een takensysteem bestaat uit
meerdere taken, ieder met zijn eigen parameters. Een uitvoerbaarheidstest moet uitwijzen
of een gegeven systeem van taken kan worden uitgevoerd op een gegeven verzameling
machines, zodanig dat iedere opdracht zijn deadline haalt.

In het probleem beschreven in Hoofstuk 3 zijn de machines ongerelateerd. Dit betekent
dat de uitvoeringstijd van een opdracht afhangt van de machine waarop de opdracht
wordt uitgevoerd. We zoeken naar een splitsing van de taken over de machines zodat alle
opdrachten van een taak worden uitgevoerd op de machine waaraan de taak is toegewezen,
zodanig dat alle opdrachten hun deadlines halen. Voor het algemene geval geven we een
benaderingsalgoritme dat de taken zo verdeelt over de machines dat alle deadlines worden
gehaald als de machines een factor 8 + 2

√
6 ≈ 12.9 sneller werken, gegeven dat het

systeem uitvoerbaar is op machines zonder extra snelheid. Om dit resultaat te behalen
introduceren we lineaire benaderingen van de vraagbegrenzingsfunctie (demand bound
function) en daarbovenop ontwikkelen we een nieuw afrondingsalgoritme voor lineaire
programma’s (LP’s). Voor het geval dat het aantal machines een constante is, geven we
een Polynomiale Tijd Approximatie Schema (PTAS). Voor een kleine constante ε > 0,
bepaalt deze test of een systeem van taken kan worden ingedeeld op de machines als deze
een snelheid 1+O(ε) krijgen, of dat het systeem niet uitvoerbaar is als de machines snelheid
1 hebben. De looptijd van deze test is polynomiaal in de grootte van de probleeminstantie,
maar kan exponentieel zijn in 1/ε.

In Hoofdstuk 4 beschouwen we identieke machines en bouwen voort op het PTAS
uit het voorgaande hoofdstuk. We vinden een (1 + ε)-benaderingsalgoritme voor het
probleem waarin we een verzameling taken willen opsplitsen over een willekeurig aantal
identieke machines. Hiermee verbeteren we ten opzichte van resultaat van anderen in de
looptijd van het algoritme. Er was een PTAS bekend voor het geval dat de verhouding
tussen de maximum en minimum relatieve deadline een constante is. Ons algoritme
geeft een exponentiële verbetering in de looptijd en kan daardoor een breder scala aan
probleeminstanties verwerken. Als bijvoorbeeld de verhouding tussen de maximum en
minimum relatieve deadline polynomiaal in het aantal taken is, heeft ons algoritme een
quasi-polynomiale looptijd, terwijl het vorige resultaat al op een exponentiële looptijd
uitkwam.

Het laatste hoofdstuk behandelt scheduling in de mixed-criticality omgeving. Dit
houdt in dat iedere taak een gegeven criticality niveau heeft, dat aangeeft in hoeverre
een taak kritiek is. Het systeem bevindt zich ook in één van deze K niveaus en elke taak
heeft verschillende uitvoeringstijden voor de verschillende niveaus waarin het systeem zich
kan bevinden. We bestuderen de uitvoerbaarheid van een mixed-criticality takensysteem
met impliciete deadlines op één processor. Hiervoor geven we een schedulingalgoritme
EDF-VD dat in polynomiale tijd beslist of een takensysteem van K niveaus kan worden
uitgevoerd op een snellere processor, of dat het niet uitvoerbaar is als de processor snelheid
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1 heeft. De extra benodigde snelheid hangt af van het aantal niveaus. Voor een systeem
met 2 niveaus laten we zien dat een snelheid van ten hoogste 4/3 benodigd is, terwijl voor
een systeem van 3 niveaus deze snelheid ten hoogste 2 is. Verder tonen we aan dat geen
enkel niet-helderziend algoritme (dat niet van te voren weet in welk niveau het systeem
zich zal bevinden) de uitvoerbaarheid van een takensysteem correct kan bepalen met een
snelheid minder dan 4/3.

Voor systemen bestaande uit twee niveaus geven we ook een algoritme dat werkt met
vaste prioriteiten. Dit houdt in dat vooraf een vaste ordening van de taken wordt gemaakt
en de opdrachten die door deze taken worden afgegeven worden afgehandeld volgens de
prioriteiten bepaald door deze ordening. Ons vaste-prioriteitenalgoritme RM-VP bepaalt
of een takensysteem kan worden uitgevoerd op één processor die snelheid φ/ ln 2 ≈ 2.334
heeft, of dat het niet kan worden uitgevoerd op een processor met snelheid 1, waarbij
φ = 1+

√
5

2
≈ 1.618 de gulden snede is. Ten slotte geven we een vaste-prioriteitenalgoritme

dat we OCBP noemen voor het uitvoeren van een verzameling van mixed-criticality op-
drachten op m identieke machines. Dit algoritme bepaalt of de opdrachten kunnen worden
uitgevoerd zodat alle deadlines worden gehaald als de machines snelheid φ+1− 1

m
hebben,

of dat ze niet kunnen worden uitgevoerd als de machines snelheid 1 hebben.
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