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řídicí systémy

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)


