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padě přístup k první proměnné bude pomalý, 
přestože by pomalý být neměl. Bude-li pro-
gramátor držet rozdílné typy proměnných na 
různých řádcích cache, zajistí tak, že taková 
situace nenastane.

Přístup ke sdíleným a často modifikova-
ným proměnným může být pomalý, a dokon-
ce předmětem vzájemného ovlivňování, je-li 
FSB přetížená. K těmto proměnným by ne-
mělo být přistupováno z vláken, která jsou 
deterministická a vyžadují malé časové od-
chylky ve vykonávání programu. Aby bylo 
dosaženo malé časové odchylky, může být 
užitečné vytvořit k jádru specifické přenosové 
proměnné, ke kterým je přistupováno z nej-
více deterministického vlákna, a nechť vlák-
no nižší priority synchronizuje tyto proměn-
né se sdílenými proměnnými.

3.4 Optimalizace přístupu k proměnným

Je-li zadána práce s velkými datovými sa-
dami, které přesahují velikost cache, může být 
užitečné psát program způsobem, který optima-
lizuje použití cache. Tyto operace mohou být 
použity při analýze obrazů nebo při jiných ope-
racích nad velkými maticemi. Zmíněná sekce 
přichází v úvahu pouze tehdy, je-li matice pří-
liš velká na to, aby se vešla do cache. Protože 
bude nutné data zavádět z hlavní paměti, měla 
by být používána takovým způsobem, který vy-
užívá výhody cache a pamětí RAM:
– je-li to možné, měla by datová sada být 

rozbita do malých sad, které se vejdou do 
cache, a všechny operace na jediné tako-
vé sadě budou provedeny před přesunem 
k další datové sadě,

– k datům je třeba přistupovat v pořadí, které 
je definováno v paměti, protože předběžné 
načítání zkracuje dobu zavádění.
Pro příklad možné modifikace programu 

je uvedeno násobení dvou čtvercových matic 
A a B, každá s 2 000 řádky a sloupci.

Matice A je v paměti definována jako pole 
polí. Takže proměnné jsou organizovány způ-
sobem uvedeným v obr. 7.

Standardní program k vykonání násobení 
bude velmi jednoduchý, používá tři smyčky:

for (int i = 0; i < 2000; i++) {
 for (int j = 0; j < 2000; j++) {
  for (int k = 0; k < 2000; k++)
   Result [i] [j]+ = A[i] [k]*B[k] [j]
 }
}

S tímto programem jsou matice zpracová-
vány různými způsoby, viz obr. 8.

S touto jednoduchou logikou jsou data 
v první matici zpracována pouze jednou 
a v pořadí, v jakém se nacházejí v paměti. 
Ale ve druhé matici jsou data do procesoru 
zaváděna mnohokrát a v pořadí, které vypa-
dá náhodně.

V takových případech by programátor 
měl zkusit rozdrobit výpočty do menších da-
tových sad, které se vejdou do cache L1d, 

a zkusit ukončit užívání této datové sady před 
přesunem k další.

int SetSize = DataSetSize / CellDataSize; 
// 64 / 8
int Iteration = 2000 / SetSize;
for (int i = 0; i < Iteration; i+ = SetSize) {
 for (int j = 0; j < Iteration; j+ = SetSize) {
  for (int k = 0; k < Iteration; k+ = SetSize) 
{
   for (int i2 = 0, i2 < SetSize; i2++) {
    for (int j2 = 0, j2 < SetSize; j2++) {
     for (int k2 = 0, k2 < SetSize; k2++)
      Result[i][j + SetSize*i2 + j2] +=
       A[i][k + SetSize*i2 + k2]*B[k]
[j+ SetSize*k2 + j2];
    }
   }
  }
 }
}

Abychom algoritmus zjednodušili, mohou 
být matice představovány pointery:
for (int i = 0; i < Iteration; i+ = SetSize) {
 for (int j = 0; j < Iteration; j+ = SetSize) {
  for (int k = 0; k < Iteration; k+ = SetSize) 
{
   for (int i2 = 0, i2 < SetSize; i2++) {
    R2 = Result[i][j + SetSize*i2];
    A2 = A[i][k + SetSize*i2];
    for (int k2 = 0, k2 < SetSize; k2++) {
     B2 = B[k][j + SetSize*k2];
     for (int j2 = 0, j2 < SetSize; j2++)
      R2[j2]+ = A2[k2] + B2[j2];
    }
   }
  }
 }
}

Takové modifikace programu mohou zre-
dukovat dobu výpočtu o 75 %, což může být 
velký rozdíl. Ale protože dělají program slo-
žitější a zavádějí nové proměnné, jsou uži-
tečné pouze tehdy, jsou-li zpracovávaná data 
dost rozsáhlá a tato vylepšení vyváží prodlou-
žení doby potřebné k programování.

3.5 Optimalizace předvídatelnosti 
(predikovatelnosti) programu

V případě optimalizace předvídatelnos-
ti programu jde o mnohem méně práce se 
zdrojovým kódem. Kompilátor zná správné 
seřazení a pravidla optimalizace a bude je 
automaticky používat. Avšak jakákoliv chyba 
v predikci instrukcí zapříčiní mnohem delší 
zpoždění, než je z důvodu přístupu k datům, 
protože instrukce potřebují být dekódovány 
před tím, než jsou použity CPU. Proto, je-li 
to možné, by měl programátor omezit chy-
by v predikci.

Rozvětvení programu se lze vyhnout na 
výchozí cestě jeho výkonu. Jsou-li v progra-
mu splněny očekávané podmínky, nemělo 
by to vést k rozvětvení nebo odskoku. Má-

-li podmínka pravděpodobnou hodnotu, měl 
by následovat pravděpodobný kód výkonu 
programu a ten bude předběžně načten. Je to 
např. tehdy, když se kontrolují chyby nebo 
nesprávné parametry. Lze předpokládat, že 
věci se správně vyvíjejí a poskytovaná data 
jsou většinu času platná.

V tomto případě by vyhodnocenou pod-
mínku měly následovat běžné operace a pro-
gramový kód pro obsluhu chyby může být 
zaveden daleko později.

Existuje ještě jiná optimalizace, která je 
vhodná pro stav CPU zvaný Out Of Order 
execution (OOO), nesprávný výkon progra-
mového kódu. To nastane, když CPU deteku-
je, že jsou dvě instrukce nesouvisející a vy-

konání druhé může být začato jako první, aby 
se ušetřila doba zpracování. To běžně nemá 
účinek na výkon, s výjimkou, kdy druhá in-
strukce bude používat zdroje (jako např. čtení 
z hlavní paměti), které první bude také potře-
bovat, a proto význačně zpožďuje vykonání 
první instrukce. Instrukce CPU pro paměťo-
vý management mohou předejít OOO, kdyby 
tento problém nastal. Ale ještě jednou, použi-
tí těchto instrukcí vyžaduje precizní pocho-
pení hardwaru a toho, jak paměťový manage-
ment funguje.

 

3.6 Serializovaný programový kód

Plno částí aplikací, včetně těch, které po-
užívají knihovny, je voláno několika pro-

Obr. 7. Uspořádání matice A

Obr. 8. Postup násobení matic A, B
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gramovými vlákny běžícími na různých já-
drech. Nelze se úplně vyhnout serializova-
nému kódu, aniž by byla duplikována většina 
aplikace a kód operačního systému, což vý-
kon poškozuje ještě více.

Operační systém používá interní mutex, 
zvaný spinlock, k tomu, aby zabránil součas-
nému přístupu k serializovaným částem kódu. 
Spinlock umožní programovému vláknu po-
čkat na potřebné zdroje bez uvolnění jádra 
pro další vlákno. Všeobecně se používá pou-
ze pro velmi krátkou dobu čekání, mnohem 
kratší, než je perioda plánovače úloh.

Nejnovější špičkové procesory nově umě-
jí omezit dopad serializovaného kódu pomo-
cí transakčních registrů. Operace uskutečně-
né v transakčních registrech nejsou bezpro-
středně použity v běžných registrech. Místo 
čekání na zdroj, který používá spinlock, druhé 
programové vlákno provádí výpočty v trans-
akčních registrech, ty pak uplatní, až se zdroj 
uvolní, a to pouze tehdy, jestliže v mezičase 
nebyl obsah čtecích registrů změněn. Ve více 
než 90 % případů nebývají čtecí registry mo-
difikovány a druhé vlákno běží bez čekání.

4. Řešení problémů v praxi

4.1 Pokles výkonu vícejádrového 
procesoru

Problém: Aplikace, která pracuje v reál-
ném čase, byla příliš pomalá nebo využíva-
la CPU téměř na 100 %, proto bylo přidáno 
samostatné jádro s RTX, aby navýšilo vý-
kon. Avšak výkon se nezlepšil, nebo dokon-
ce klesl.

Příčina: Pravděpodobně jde o zpoždění 
v synchronizaci dat. Jestliže aplikace neby-
la vyvinuta pro vícenásobná jádra a mnoho 
proměnných je sdíleno programovými vlákny 
z různých jader, budou nadbytečně používat 
cache a výkon pravděpodobně klesne vzhle-
dem k neustálému přistupování k hlavní pa-
měti nebo k mechanismu práce s vyrovnáva-
cími pamětmi.

Možná řešení: Pravděpodobně nejlepším 
řešením je modifikovat aplikaci podle návo-
du v kapitole 3 tohoto článku. Řešení pomo-
cí přidání jader v tomto případě nefunguje, 
nevede ke zlepšení výkonu bez modifikace 
softwaru. Alternativním řešením může být 
zvýšení frekvence procesoru s jediným já-
drem a pokud možno i frekvence celé RAM.

4.2 Oddělení proměnných v programovém 
vláknu nezlepšilo výkon

Problém: Aplikace běžící v reálném čase 
byla modifikována tak, aby mohla běžet na 
vícejádrovém procesoru. Programová vlák-
na v každém jádru nyní sdílejí pouze ome-
zený počet proměnných, a přesto se zdá, že 
tyto modifikace výkon významně nezvýšily.

Příčina: Jestliže separace proměnných po-
užívající různá jádra nezvýšila výkon, pravdě-
podobně dochází k nesprávnému sdílení. Již 

v sekci 3.3 bylo vysvětleno, že programátor 
se musí ujistit, že proměnné, které nejsou sdí-
lené, nejsou na stejné řádce cache jako pro-
měnné, které sdílené jsou. Proměnné nejsou 
zaváděny do cache individuálně, ale jsou za-
váděny do řádky cache o délce 128 bytů.

Možná řešení: Je třeba zrevidovat de-
klaraci proměnných tak, jak bylo vysvětle-
no v sekci 3.3. Je zapotřebí seskupit různé 
druhy proměnných v různých strukturách 
tak, aby zabíraly celé řádky cache. Tím si 
bude programátor jist, že jsou proměnné 
v paměti oddělené a nebudou se vzájem-
ně ovlivňovat.

4.3 Procesy na různých jádrech s RTX64 
se ovlivňují

Problém: Dvě nezávislé aplikace byly na-
staveny tak, aby běžely na dvou oddělených 
programových jádrech s RTX, ale když jed-
no z nich provádí složité výpočty, způsobu-
je to zpoždění doby reakce na druhém jádru.

Příčina: Dvě oddělená jádra neustále sdí-
lejí zdroje, přestože se udělalo vše pro to, aby 
se jádra separovala. Přestože I/O jsou pou-
žity na oddělených sběrnicích PCI-e a není 
zde žádná sdílená paměť, poslední úroveň 
cache (LLC) CPU je stále používaná obě-

ma aplikacemi a stejně tak i FSB pro přístup 
k I/O a RAM. Zde může být střet jak LLC, 
tak FSB, nebo obojího.

Když aplikace provádí složité výpočty, 
pravděpodobně také používá velké množ-
ství dat. Tato data budou zanášet LLC a nu-
tit další aplikaci, aby požadovala data znovu 
z RAM. Zavádění těchto dat rovněž vytvo-
ří velký provoz na FSB, což může způsobit 
přetížení. Jestliže další aplikace též potřebu-
je přístup k datům v RAM, tyto přístupy bu-
dou trvat déle.

Možná řešení: Prvním řešením by bylo 
omezit rychlost provádění výpočtů první apli-
kací, aby se zabránilo zanesení cache a pře-
tížení FSB. Dalším řešením je zvětšit cache 
CPU a pro modul RAM zvýšit frekvenci, aby 
se omezil dopad složitých výpočtů.

Na několika velmi špičkových proceso-
rech už Intel vyvinul funkci zvanou Cache 
Allocation Technology (CAT), která vyhra-
zuje prostor v cache pro určitý procesor. In-
tel také oznámil vznik metody nazývané Me-
mory Bus Allocation (MBA), která vyhrazuje 
šířku pásma FSB pro určené jádro. Uvedené 
funkce jsou v současné době dostupné pou-
ze v poslední řadě procesorů nejvyšší třídy. 
Obě jsou nyní podporovány v RTX64 3.4 
(viz text na rastru).

 

Komponenty s největším dopadem na systém

Procesor
Co systém reálného času vyžaduje nejvíce, je stabilita, ne síla výkonu nebo úspora ener-

gie. Procesory Atom poskytují dobrý výkon, avšak mobilní procesory nebudou nikdy vel-
mi stabilní. Rysy jako hyperthreading, stavy boost a sleep mohou být zakázány, jestliže je 
to umožněno.

Nezávislé aplikace RTX by měly užívat oddělená jádra a mít oddělené jádro od Windows. 
Ovšem aby se zabránilo potížím se střety, doporučuje se omezit počet jader na maximálně 
čtyři nebo zajistit, aby žádná z aplikací na Windows neměla velký objem zpracovávaných dat. 

Velikost a rozdělení cache často může mít větší dopad než frekvence CPU. Všeobecně, 
zvětšení cache přinese rychlejší vykonávání programu, ačkoliv jak se zvětšuje velikost cache, 
tak se prodlužuje i doba přístupu. Je-li velikost cache stále menší než velikost datové sady 
a je hodně používán přístup k RAM, větší cache bude zkracovat celková zpoždění. Jestliže 
velikost cache je vždy větší než datové sady, je její zvětšení kontraproduktivní.

Jestliže aplikace RTX užívá vícenásobná jádra a má sdílenou cache na úrovni 2 pouze 
jádry s RTX, může být užitečné držet se poznatků popsaných v sekci 2.3.

Čipová sada a RAM 
U náročných aplikací může být úzkým místem přístup k paměti, přitom velikost RAM 

není problém. Je třeba se ujistit, že veškerá data, která aplikace používají, se do ní vejdou; 
žádný další paměťový prostor na tom nic nemění. Frekvence paměti a frekvence sběrni-
ce čipové sady (chipset) jsou kritické a budou určovat, jak rychle může CPU přistoupit ke 
všem užívaným datům. Proto je třeba zvážit, jak velkou frekvenci může vývojář navrhnout.

 
Zařízení I/O 

Existuje ještě další možné úzké místo, kterého by se vývojáři měli vyvarovat, přestože 
existují dostatečné kapacity ze strany přístupu k RAM.

Jakékoliv zařízení, které je připojeno k RTX, by mělo mít své vlastní napojení PCI-e, 
aby se zabránilo zpoždění. Nové procesory podporují pouze PCI-e, takže zařízení PCI jsou 
ve skutečnosti seskupována a spojována do linek PCI-e hardwarovými čipy. Je-li to možné, 
mělo by to být zakázáno, protože další čipy budou způsobovat nekontrolovatelná zpoždění. 
Pouze zařízení přímo zapojená do čipové sady budou poskytovat dobrý výkon.

Veškerá nastavení možností sleep a power saving by měla být pro odpovídající linky PCI-e 
zakázána. To se nastavuje v BIOS. BIOS sice je zpravidla uživatelsky modifikovatelný, avšak 
správně konfigurovaný BIOS by měl být požadován od dodavatele počítače.
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4.4 Několik jader s Windows způsobuje 
delší dobu odezvy

Problém: Aplikace RTX byla implemen-
tována na nové CPU, které je rychlejší a má 
více jader. Nová jádra byla přiřazena pro 
Windows. Nebyla provedena žádná změna na 
straně systému Windows ani na straně RTX, 
a přece jsou nyní zpoždění v aplikacích RTX.

Příčina: Je to způsobeno střety na sběrnici. 
FSB, která spojuje jádra procesoru s RAM, je 
omezený zdroj, mnohem pomalejší než jádra 
procesoru. FSB je sdíleno všemi jádry a i pro-
cesor s jedním jádrem ho může zcela vytížit. 
Pravděpodobně je to aplikace ve Windows, 
která spotřebovává většinu dat. Tato aplikace 
přistupuje k datům prostřednictvím FSB tak 
rychle, jak to je možné s použitím jader do-
stupných z Windows. S větším počtem jader 
s Windows se poměr šířky pásma datových 
přenosů v FSB pro RTX zmenšuje a narůstají 
zpoždění v přístupu k hlavní paměti.

Možná řešení: Ideálním řešením by bylo 
přesunout se na platformu NUMA nebo re-
zervovat šířku pásma pro RTX. Ale změnit 

platformu na NUMA by vyžadovalo závaž-
né modifikace v aplikacích a NUMA není do-
sud v RTX podporována. Intel už oznámil do-
stupnost metody pro alokaci potřebné šířky 
pásma FSB, která se nazývá Memory Band-
width Allocation (MBA), a ta už v RTX64 3.4 
podporována je.

Řešení dosažitelná v současné době ve-
dou k omezení počtu systémových jader. Aby 
se zabránilo těmto střetům (výskyt střetů na 
sběrnici začíná být velmi důležitý, když CPU 
obsahuje více než čtyři jádra), je třeba zvět-
šit přenosové pásmo v FSB. Naše doporučení 
je, jestliže je to možné, pořídit rychlejší RAM 
a ujistit se, že systém podporuje odpovídající 
vyšší frekvenci.

5. Závěr

Operační systém reálného času umožňuje 
vývojářům psát aplikace, které pracují v reál-
ném čase, stejným způsobem, jako se píší 
aplikace pro Windows, a ovládat plánování 
a separaci zdrojů s Windows. Ale některé ze 
zdrojů, které jsou stále sdílené, jako proce-

sor, cache a šířka pásma FSB, se v nových 
procesorech stávají úzkým místem. To způ-
sobuje potíže s výkonem, jež se často zdají 
nevysvětlitelné nebo nepochopitelné a celko-
vě mají dopad na škálovatelnost.

V tomto dokumentu bylo prošetřeno, co 
způsobuje takové potíže s výkonem, jak může 
volba hardwaru vylepšit výkon a která řešení 
s těmito potížemi pomohou. Také byly uve-
deny nové metody CAT a MBA od Intelu, 
které dále vylepšují výkon a jsou nyní pod-
porované v RTX64 3.4. S těmito informace-
mi a technikami je možné optimalizovat ap-
likace na vícejádrových systémech a zvýšit 
škálovatelnost pro lepší komplexní výsledky 
napříč organizací.
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y   Elektromobilita ze všech 
stran

Kdo se zajímá o směry a trendy vývoje vo-
zidel s elektrickým pohonem a související in-
frastrukturou a legislativou, neměl by si nechat 
ujít konferenci Perspektivy e-mobility, kte-
rá se bude konat 19. března 2019 od 9:30 do 
14:00 hodin na výstavišti Brno v sále P1 v rám-
ci doprovodného programu veletrhu Amper.

Posluchači se dozvědí zajímavé informace 
o postoji státu k alternativním pohonům v au-
tomobilové dopravě a o začlenění čisté mobi-
lity do Národního klimaticko-energetického 
plánu. Přednášky se budou věnovat také tren-
dům ve vývoji elektromobility v roce 2019 
v ČR, v Evropě a ve světě. Stranou nezůsta-
nou ani technická řešení elektromobilů – je-
jich konstrukce, materiály, energetika, řídicí 
a automatizační technika.

Probírány budou i jiné stránky elektromo-
bility, jako je např. autonomní jízda doprav-

ních prostředků, správa nabíjení elektrovo-
zidel ve veřejné i neveřejné sféře a začleně-
ní elektrických vozidel do širšího kontextu 
tzv. chytrých domů, chytrých sítí a chytrých 
měst. Pozornost bude rovněž věnována aku-
mulaci energie a propojení elektromobility 
a energetiky. http://www.odbornecasopisy.cz/
seminare-konference/perspektivy-e-mobility-
-xi--84. (ev)

  Energie pro budoucnost – 
konference o elektřině 
v průmyslu

Elektřina v průmyslu bude tématem konfe-
rence Energie pro budoucnost, která se usku-
teční 20. března od 9:30 do 13:30 na výstavi-
šti v Brně, a to v sále P4 jako součást dopro-
vodného programu veletrhu Amper.

Nakladatelství FCC Public, organizátor 
této akce, stanovil pro konferenci dva hlavní 

směry: jak přivést elektřinu na místo spotře-
by a jak elektřinu spotřebovávat.

V bloku věnovaném přívodu elektřiny se 
posluchači seznámí s otázkami podpůrných 
služeb v elektrorozvodné soustavě, spoleh-
livosti a bezpečnosti dodávek elektřiny do 
rozvodných zařízení v průmyslových sítích, 
monitorováním kvality elektřiny a možnos-
tí začlenění dalších zdrojů energie do prů-
myslových sítí.

V bloku o spotřebě elektřiny se budou 
přednášky věnovat tomu, jak optimalizo-
vat spotřebu energie, a také zpětným vli-
vům spotřeby v průmyslových sítích nebo 
v lokálních distribučních sítích. Tématem 
bude též měření a monitorování toků výko-
nů a měření elektrické práce.

Konference je určena širší odborné a za-
interesované veřejnosti, integrátorům systé-
mů, pracovníkům montáže a pracovníkům 
zodpovědným za provoz a ekonomiku prů-
myslových napájecích sítí. (ev)


