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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá paralelním programováním v .NET Frameworku. Nejprve je 

vysvětlen teoretický pohled na paralelizaci. Dále je nastíněno, jakým způsobem vytvářet 

paralelní program a jaké rizika to s sebou přináší. V praktické části je vždy použit jazyk C#. 

První praktická část vysvětluje použití knihovny Task Parallel Library. Druhá část pak řešení 

Windows HPC SOA. V experimentech na efektivní paralelní násobení matic je vždy shrnuta 

účinnost paralelizace. 

 

Klíčová slova: .NET, C#, Microsoft, Task Parallel Library, Paralelní programování, 

Synchronizace, Uváznutí, Windows Communication Foundation, Servisně Orientovaná 

Architektura, Windows HPC, Násobení matic 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Diploma thesis deals with parallel programming in .NET Framework. First there is an 

explanation of a theoretical view on parallelization. Then it is outlined how to create a parallel 

program and what risks it entails. The C# language is always used in the practical part. The first 

part explains the practical application of the Task Parallel Library. The second part is a solution 

Windows HPC SOA. In experiments on efficient parallel matrix multiplication is always 

summed up the effectiveness of parallelization. 

 

Key-words: .NET, C#, Microsoft, Task Parallel Library, Parallel programming, 

Synchronization, Deadlock, Windows Communication Foundation, Service Oriented 

Architecture, Windows HPC, Matrix multiplication 

  



Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

DDR  - Double Data Rate, sběrnice přenáší data po sestupné i vzestupné hraně 

DLL  - Dynamic-Link Library, dynamicky linkovaná knihovna 

GB  - Giga Byte, jednotka množství dat 

HPC  - High Performance Computing, vysoce výkonné počítání 

IL  - Intermediate Language, mezijazyk 

LINQ  - Language Integrated Query, jazyk pro dotazování 

MB  - Mega Byte, jednotka množství dat 

MHz  - Mega Hertz, jednotka frekvence 

MSDN  - Microsoft Developer Network 

PC  - Personal Computer, osobní počítač 

PLINQ  - Parallel Language Integrated Query, paralelní jazyk pro dotazování 

RAM  - Random Access Memory, rychlá paměť s náhodným přístupem 

SOA  - Service Oriented Architecture, servisně orientovaná architektura 

TPL  - Task Parallel Library, knihovna určená pro paralelní programování 

WCF  - Windows Communication Foundation, rozhraní k vytváření SOA aplikací 

WSDL  - Web Services Description Language, jazyk pro popis webových služeb 

XML  - Extensible Markup Language, značkovací jazyk 

XSD  - XML Schema Definition, XML schéma popisující strukturu XML dokumentu 
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1 Úvod 

Cílem celé práce je nastínit teoretické i praktické aspekty paralelního programování, ať 

už pomocí platformy .NET Framework[4] nebo obecně. Klademe si za důraz popsat jak 

teoretické postupy paralelizace, tak i praktické postupy popsané v jazyce C#. Snažíme se čtenáři 

vytvořit smysluplný obraz toho, jak paralelizovat, na co si při paralelizaci dávat pozor a také 

ukazujeme konkrétní paralelní části kódu. 

 

V kapitole 1 popisujeme, co všechno je důležité znát před tím, než začneme vůbec 

přemýšlet o paralelní aplikaci. Snažíme se naznačit, proč se vůbec do paralelizace pouštět. 

Popisujeme teoreticky a nezávisle na programovacím jazyce či platformě, jak správně 

dekomponovat problém, který budeme paralelizovat. Snažíme se vystihnout, co vše je důležité 

si promyslet před samotnou paralelizací a na co si dát obzvlášť pozor. 

 

Navazujeme podrobným výčtem a zmíněním velmi cenných rad, jak postupovat při 

paralelizaci původního sekvenčního programu. Soustřeďujeme se na to, co je při paralelizaci 

původně sekvenčních programů důležité a jak co nejlépe vytvořit paralelní program. Dále také 

jak porovnat výkonnost původně sekvenčního programu s novým paralelním programem. 

Ukazujeme, jak vyvíjet zcela nový paralelní program bez svého sekvenčního vzoru. Jak 

přemýšlet o analýze, návrhu a implementaci takového nového paralelního programu. 

 

V praktické části popisujeme konkrétní technologie .NET Frameworku, převážně ty 

nejnovější. Tyto technologie pak na praktických příkladech předvádíme na paralelních 

algoritmech a porovnáváme jejich výkonnost oproti sekvenční verzi stejného algoritmu. 

Popisujeme také, jakou dekompozici problému jsme provedli a vysvětlujeme podrobně 

jednotlivé ukázky paralelních algoritmů. Pomocí experimentů pro efektivní násobení matic dále 

vysvětlujeme, v čem je daný způsob paralelizace účinný. 

 

Jako speciální možnost paralelního programování charakterizujeme použití řešení 

Windows HPC SOA[22] pro paralelní aplikace běžící na více procesorech, které jsou umístěny 

v clusterech a komunikují v síti, takže nejsou fyzicky na jednom stroji. Podrobně názorně 

postupujeme při vytváření paralelní aplikace a WCF[21] služby na Windows HPC[19]. Jelikož 

řešení Windows HPC SOA nepodporuje komunikaci mezi výpočetními uzly, museli jsme 

náležitě upravit algoritmus pro efektivní násobení matic, jehož výsledky opět shrnujeme a 

komentujeme. 

 

Předposlední část se věnuje úskalím paralelního programování, mezi které patří hlavně 

různé synchronizační problémy, uváznutí, souběh a spousta dalších. 

 

Závěrem shrnujeme, jaký pro nás tato práce měla význam a jakých výsledků jsme 

dosáhli. Shrnujeme také, jak nás tyto výsledky uspokojily z různých pohledů a snažíme se 

zhodnotit, jaký by tato diplomová práce mohla mít vliv pro další projekty, jaké by mohla mít 

další využití a jak by se na ni dalo navázat. 
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2 Paralelní programování obecně 

Klasický program napsaný sekvenčním způsobem se samozřejmě i sekvenčně 

vykonává. V praxi to znamená, že zdrojový kód se vykonává řádek po řádku a dalo by se říci, že 

se nezačne vykonávat další blok kódu, dokud se nedokončí předchozí blok. Na tom 

pochopitelně není vůbec nic špatného a ve většině případů to tak i zůstane. Co když ale můžeme 

některé části našeho programu provést současně, nezávisle na sobě? Co když můžeme efektivně 

využít výkon celého našeho vícejádrového procesoru, abychom tak zajistili rychlejší provedení 

programu? Důvod, proč toto dělat, je přitom celkem jasný. Potřebujeme totiž ušetřit náš 

drahocenný čas strávený nad čekáním dokončení vykonávání programu. Navíc bychom se měli 

snažit napsat program tak, aby se na vícejádrových procesorech zrychloval úměrně počtu jader. 

Stejně tak ale můžeme psát vícevláknové aplikace na procesoru s jedním jádrem. I tento způsob 

je ve své podstatě paralelní programování, akorát se zrychlení neprojeví tolik, co na procesorech 

s více jádry[3]. 

 

Jak v současné době jistě víme, počítače s jedním procesorem a více jádry jsou spíše 

záležitostí domácích strojů. Je tedy možnost vyvíjet paralelní aplikace pro tyto procesory. 

Současně je ale možno vyvíjet programy pro více procesorové platformy, kde každý procesor 

má opět více jader. Tento způsob paralelního programování se poněkud liší od programování 

pro jeden vícejádrový procesor, ale máme možnost tyto techniky i navzájem kombinovat[1, 19]. 

 

Představme si, že v naší aplikaci implementujeme nějaký problém, který je třeba 

vyřešit. Tento problém se skládá ze tří různých částí, které na sobě nejsou závislé. Takový 

příklad by mohl znázornit Obrázek 1. 

 

 
 

Obrázek 1: Sekvenční vykonávání tří úloh 

 

V programu napsaném sekvenčně bychom nechali vykonat první část úkolu. Po jejím 

dokončení by se spustila druhá část úkolu a nakonec i třetí. Představme si to přímo na 

procesoru, který má čtyři jádra. Celý sekvenční program je řízen pouze jedním jádrem, přitom 

další tři jádra nedělají vůbec nic, případně provádějí úplně jiné úlohy nespojené s naší aplikací. 

Výkon procesoru je tedy v tomto případě využit maximálně na zhruba 25%. Je dobře vidět, že 

žádná z těchto tří různých částí by ve skutečnosti vůbec nemusela čekat na dokončení předchozí 

části. Máme přeci k dispozici mnohem větší potenciál procesoru, než při využití pouze jednoho 

jádra. V tomto bodě by se měl programátor zamyslet, jestli by nebylo výhodné tyto tři nezávislé 
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části programu paralelizovat tak, aby se prováděly současně, využila se při tom všechna jádra 

procesoru a zkrátil se exekuční čas programu na čtvrtinu původního času při sekvenčním 

vykonání. Je velmi pravděpodobné, že by tomu tak v tomto případě bylo. Ne vždy je to však tak 

jednoduché, jelikož paralelizace přináší také svá úskalí, která jsou třeba vzít v potaz. 

Programátor paralelních aplikací se musí dobře zamyslet nad tím, jaký způsob paralelizace bude 

pro něj v konkrétním případě nejvhodnější a zdali vůbec bude možné paralelizaci provést[3]. 

 

V následujících částech textu si uvedeme, na co bychom měli myslet při paralelizaci 

programu, co dělat a čemu se naopak vyhnout. Následující diagram podává přehled o tom, jak 

by se mohla paralelizace provádět: 

 

 

Obrázek 2: Diagram paralelizace 

 

2.1 Nalezení souběžností 
Při vývoji nového paralelního programu, ale i při paralelizaci původního sekvenčního 

programu, si musíme dobře rozmyslet implementaci problému, který řešíme. Musíme se 

především zamyslet nad tím, které části problému lze nechat provádět souběžně s ostatními 

částmi a tudíž tak využít plný výpočetní potenciál našeho procesoru. Tím, že problém rozdělíme 

na několik částí, které se budou provádět paralelně, získáme určité zrychlení při vykonávání 

aplikace oproti její sekvenční verzi. Musíme si ovšem nejprve rozmyslet, jakým způsobem 

budeme problém dělit, abychom dosáhli co nejlepší škálovatelnosti[3]. 

 

Škálovatelnost 

Pokud k nějakému počítačovému systému přidáváme procesní jednotky a zároveň 

zvětšujeme objem vstupních dat, očekáváme, že tento počítačový systém si zachová výkonnost 

a efektivitu. Škálovatelnost je tedy schopnost paralelního systému navýšit zrychlení s počtem 

přidaných procesních jednotek[3]. 

 

2.2 Dekompozice 
Při vytváření paralelního programu si musíme ujasnit, jakým způsobem budeme dělit 

problém, neboli jakou dekompozici problému zvolíme. K dispozici máme dva základní způsoby 

dělení. Jde o datovou a úlohovou dekompozici. Rovněž ale můžeme tyto dva typy dekompozice 

vzájemně kombinovat. Není totiž řečeno, že jejich kombinace určitě zrychlí nebo naopak 

zpomalí paralelní vykonávání programu. Je proto nutné se nad volbou správné dekompozice 

zamyslet vždy u každého problému individuálně[3]. 

2.2.1 Datová dekompozice 

Vezměme si problém, který potřebujeme vyřešit paralelně. Datová dekompozice 

takového problému znamená, že původní problém rozdělíme na několik malých částí původního 
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problému, které se budou paralelně řešit. Jde tedy o řešení malých částí jednoho velkého 

problému současně, kde každá část se provádí stejným způsobem a mezi jednotlivými částmi 

není žádná nebo téměř žádná závislost[4]. 

 

 

Obrázek 3: Datová dekompozice [5] 

2.2.2 Úlohová dekompozice 

Dekompozici problému na úlohy volíme v případě, že máme jednotlivé části, které 

potřebujeme provádět nezávisle na sobě. Nejde ale o jeden velký problém rozdělený na podobně 

velké části, kde každá část se řeší stejným způsobem paralelně. Jde o to, že každá část řeší něco 

úplně jiného. Zatímco datovou dekompozici si můžeme představit spíše jako nošení krabic 

z místa A na místo B více pracovníky, úlohovou dekompozici si můžeme představit spíše jako 

nošení krabic, jejich zaplacení, evidování atd. 

 

 

Obrázek 4: Úlohová dekompozice [5] 

 

Správná dekompozice 

Abychom nalezli správnou dekompozici, ať už v podobě datové či úlohové, měli 

bychom se dobře zamyslet nad tím, jak přesně problém rozdělit. Nelze totiž očekávat, že i když 

je problém velmi jednoduše datově rozdělitelný na malinké části, zrychlení aplikace bude přímo 

úměrné počtu jader procesoru. Rozdělení totiž nesmí být příliš velké, tedy takové, kde jeden 

velký problém je rozdělený na až příliš mnoho malých částí. Každé takové rozdělování přeci jen 

vytváří určitou režii a je na nás, abychom zvážili, na jak velké části problém rozdělit. Měli 

bychom při dekompozici udržovat jakousi pomyslnou zdravou hranici mezi velikostmi dílčích 

úloh. Úloh by přitom mělo být minimálně stejně jako počet jader nebo procesorů, které máme 

k dispozici. Úlohy by dále měly být rozděleny co nejvíce rovnoměrně, takže se snažíme dbát na 
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co nejlepší rozdělení zátěže. To znamená, že při datové dekompozici určitě nedáme jednomu 

jádru počítat dvě rovnice, zatímco druhé jádro jich bude počítat osm, když to můžeme udělat 

tak, aby obě jádra počítala zároveň pět rovnic. Pozor si musíme dát i na redundanci 

zpracovávaných dat. Pokud budeme paralelně zpracovávat stejnou část dat, určitě nedosáhneme 

vysoké škálovatelnosti našeho programu. Stejně tak při rozdělování problému na jednotlivé 

úlohy musíme sledovat, zda jsme nenarušili nějakou závislost. Nemůžeme přeci krabice 

přenášet z místa A na místo B, dokud ještě nedorazily na místo A apod. 

 

2.3 Nalezení závislostí 
O závislostech přemýšlíme převážně tehdy, když vytváříme úlohovou dekompozici. Při 

datové dekompozici totiž předpokládáme, že problém, který dělíme na malé části, sestává 

z právě těch částí, které na sobě nejsou závislé a lze je tak řešit souběžně nezávisle na sobě. 

Takové problémy se nazývají „Embarrassingly Parallel“ nebo „Delightfully Parallel“, což ve 

volném překladu znamená něco jako trapně paralelní nebo skvěle paralelní. S takovýmto 

překladem se ale spíše nesetkáme, protože ve světě paralelního programování se tyto výrazy 

nepřekládají. Pokud tedy řešíme dekompozici na úlohy, měli bychom si dát pozor na závislosti, 

které jednotlivé úlohy mezi sebou obsahují. Určité části kódu je totiž třeba provést sekvenčně a 

určité části problému nelze provést před dokončením jiné části. Je třeba, aby si toto programátor 

taktéž dobře rozmyslel a hleděl na vytváření skupin úloh, které se budou provádět paralelně. 

Dále by měl programátor dávat pozor na seřazování takovýchto úloh, aby se paralelní úlohy 

prováděly současně, ale aby se některé úlohy neprovedly dříve, než by měly. Stejně tak je 

zapotřebí myslet na sdílení dat a jejich modifikaci. V sekvenční verzi programu se na toto 

většinou nehledí, protože vykonávání kódu modifikuje proměnné postupně, kdežto v 

paralelním  programu by se mohlo stát, že například jedno vlákno by chtělo modifikovat stejnou 

proměnnou, jako jiné vlákno, ve stejnou dobu[4]. 

 

2.4 Výkonnost a efektivita 
Pokud máme k dispozici dvě verze programu, který vykonává prakticky to stejné, 

akorát jeden z nich sekvenčně a druhý paralelně, můžeme měřit výkonnost programu a 

efektivitu paralelizace. Takovýmto způsobem budeme porovnávat jednotlivé výsledky i našich 

vlastních empirických testů, které sestávají z různých praktických ukázek. Celý proces 

takovéhoto měření výkonnosti a efektivity by se dal shrnout do několika následujících bodů[2]: 

 

1) Sestavíme sekvenční algoritmus, který řeší námi vybraný problém. 

 

2) Sekvenční algoritmus implementujeme do sekvenčního programu. 

 

3) Empirickými testy zjišťujeme výkonnost sekvenčního programu. V testech zkoumáme 

délku času, po který sekvenční program běží, než dokončí výpočet. Délku času 

zaznamenáme a v případě opakovaných testů vypočítáme průměrný exekuční čas. 

Empirické testy sekvenčního programu jsou realizované na testovacích strojích 

s vícejádrovými procesory. Jejich přesné specifikace jsou uvedeny v následující 

kapitole. 

 

4) Vytvořený sekvenční program podrobíme transformaci, jejímž výsledkem je 

ekvivalentní paralelní program. Takto zkonstruovaný paralelní program vznikne 

paralelizací původně sekvenčního algoritmu, který implementuje sekvenční program. 
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5) Empirickými testy zjišťujeme výkonnost paralelního programu. Empirické testy 

paralelního programu jsou realizované na stejných testovacích strojích s vícejádrovými 

procesory, na jakých byly testovány sekvenční programy. Stejně jako u sekvenčních 

programů analyzujeme čas provádění, po který paralelní program počítá, a v případě 

opakování testů opět vypočítáme průměrný exekuční čas. 

 

6) Porovnáváme výkonnostní charakteristiky sekvenčního a paralelního programu a 

určujeme nárůst výkonnosti paralelního programu ve vztahu k sekvenčnímu programu. 

Používáme přitom následující matematický vztah: 

 

   
  

  
, 

 

kde: 

 

    je nárůst výkonnosti paralelního programu oproti sekvenčnímu programu. 

    je průměrný exekuční čas zpracování sekvenčního programu. 

    je průměrný exekuční čas zpracování paralelního programu. 

 

Po určení přesné hodnoty nárůstu výkonnosti paralelního programu získáme závěr, 

který nám říká, jak dobře se nám paralelní verzi programu podařilo naimplementovat 

vůči škálovatelnosti. Výkonnost takového paralelního programu může být: 

 

 sublineární, když     , 

 lineární, když     , 

 superlineární, když     . 

 

Kde   je počet jader vícejádrového procesoru. 

 

Sublineární nárůst výkonnosti je asi nejčastějším jevem. S tím musíme počítat hlavně u 

dvoujádrových procesorů, jelikož u nich díky režii paralelizace nebude nárůst 

výkonnosti až tak vysoký. Nelze tedy počítat s dvojnásobnou rychlostí jen proto, že 

máme k dispozici o jedno jádro navíc. Takovým ideálem, ke kterému se snažíme při 

paralelizaci dospět, je lineární zrychlení. Nebo se mu alespoň co nejvíce blížit. Pokud se 

nám podaří v paralelní verzi programu dosáhnout lineárního zrychlení, je náš program 

velmi dobře škálovatelný a lze očekávat, že s přibývajícím počtem jader bude i lineárně 

růst výkonnost programu. Ve výjimečných případech se však setkáváme i se 

superlineárním zrychlením, kdy paralelní program přesahuje zrychlení rovno počtu 

jader. Toho lze také dosáhnout, ale jen v určitých případech. Často se superlineární 

zrychlení objevuje kvůli tomu, že sekvenční algoritmus není optimální, či proto, že 

sekvenční algoritmus je penalizován hardwarem. To nastane v případě, kdy například 

po datové dekompozici jsou přístupy k datům mnohem rychlejší, než v sekvenční verzi 

programu, protože se data například mohla uložit do rychlejší paměti cache (která je 

rychlejší, než operační paměť), což se u sekvenčního algoritmu nepodařilo. Je tedy 

celkem zřejmé, že paralelní programy nevykonávají zcela stejnou práci, jako sekvenční 

programy[6, 7]. 
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Obrázek 5: Zrychlení 

 

7) Vypočítáváme efektivitu využití výpočetních zdrojů testovacích strojů podle 

matematického vztahu: 

 

  
  

 
       , 

kde: 

 

   je efektivita využití výpočetních zdrojů počítačového systému. 

    je nárůst výkonnosti paralelního programu oproti sekvenčnímu programu. 

   je počet exekučních jader vícejádrového procesoru. 

 

Efektivita je vyjádřená procentuální hodnotou, která určuje průměrnou míru využívání 

exekučních jader vícejádrového procesoru během životního cyklu paralelního 

programu. Když například při testování paralelního programu na počítači 

s osmijádrovým procesorem zaznamenáme nárůst výkonnosti 7,2, efektivita využití 

výpočetní kapacity systému bude takováto: 

 

  
   

 
              

 

Tento výsledek interpretujeme následujícím způsobem. V průměru využíval paralelní 

program v čase svého vykonávání 90% výpočetních zdrojů počítačového systému. 

Každé exekuční jádro tohoto osmijádrového procesoru bylo v průměru 90% času při 

vykonávání paralelního programu zaneprázdněné vykonáváním zdrojového kódu tohoto 

programu. Nebo naopak, v průměru bylo každé exekuční jádro tohoto osmijádrového 

procesoru z 10% času vykonávání paralelního programu nečinné. Přirozeně je 

optimálním stavem 100% efektivita. Té lze ale jen velmi těžce dosáhnout a je na 

každém, aby zvážil, kolik získané efektivity mu stačí, aby byl s paralelizací programu 

spokojen. Čím více se blížíme 100% efektivitě, tím více je vytvořený paralelní program 

efektivnější, protože maximalizuje míru využití hardwarové platformy počítačového 

systému. Efektivita může přesahovat i 100%, a to v případě, kdy je nárůst výkonnosti 

superlineární[2]. 



 
 

 
 

8 

3 Metodika řešící vývoj paralelních programů 

Cílem metodiky je poskytnout vývojářům jakousi soupravu postupů či usměrnění a 

doporučení, jak co nejlépe zvládnout technicky náročný proces vývoje škálovatelných 

paralelních programů, které dokáží využít celou výpočetní sílu vysoce výkonných počítačových 

sestav s vícejádrovými procesory. Metodika se dělí na dva základní přístupy k tvorbě 

paralelních programů: 

 

1) Paralelizace původně sekvenčního programu. V rámci této metodiky zmíníme velmi 

cenné rady, jak postupovat při paralelizaci původně sekvenčního programu. 

 

2) Vývoj úplně nového paralelního programu. V rámci této metodiky se budeme 

soustřeďovat na analýzu, návrh a implementaci nového paralelního programu, který 

nevychází původně z existujícího sekvenčního programu. 

 

3.1 Paralelizace původně sekvenčního programu 
Tuto metodiku využijí například vývojářské společnosti, které mají už vytvořené nějaké 

sekvenční programy a prodávají je na trh. Při paralelizaci sekvenčních programů bychom se 

měli držet několika následujících kroků[2, 6, 7]: 

 

1) Stanovíme si primární a sekundární cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout 

prostřednictvím paralelizace sekvenčního programu. Primárním cílem paralelizace 

by vždy mělo být škálovatelné zvýšení výkonu původně sekvenčního programu. 

Z tohoto pohledu je paralelizace optimalizační technikou, která generuje 

kvantifikovatelný nárůst výkonnosti programu. Zde stojí za zmínku, že nárůst 

výkonnosti by opravdu měl být škálovatelný. To znamená, že výkonnost paralelního 

programu se bude zvyšovat na stále výkonnějších počítačových sestavách. V současné 

době máme k dispozici převážně procesory se dvěma, čtyřmi a osmi jádry. Správná 

paralelizace ovšem musí počítat nejen s aktuálními procesory, ale i s možností jejich 

vývoje, tedy s budoucími procesory s ještě více jádry. Po korektní implementaci 

paralelizmu bude paralelní program vykazovat soustavný nárůst své výkonnosti, a to 

bez ohledu na to, na jak vyspělém stroji bude zpracováván. Je tedy jasné, že i dnešní 

paralelní programy by měly být schopné dosahovat škálovatelných nárůstů výkonnosti 

při běhu na budoucích systémech. 

Sekundárním cílem paralelizace by mohlo být zlepšení segmentace programových 

modulů, algoritmická dekompozice (členění algoritmů programu na sekvenční a 

paralelní algoritmy), a tedy i lepší správa paralelních algoritmů[2, 6, 7]. 

 

2) Provedeme výkonnostní diagnostiky sekvenčního programu. Před samotným 

procesem paralelizace původně sekvenčního programu bychom měli provést 

diagnostické testy, které nám prověří existující výkonnost tohoto programu. Při 

diagnostických testech je třeba, abychom se zaměřili na kritická místa programu. 

Kritická místa jsou tvořená množinou kritických algoritmů, které splňují následující 

vlastnosti[2, 6, 7]: 
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a) kritické algoritmy programu jsou výpočetně intenzivní, 

b) kritické algoritmy programu jsou velmi často volané (zpracovávané). 

 

Je celkem logické, abychom se soustředili hlavně na kritické algoritmy sekvenčního 

programu, protože právě u nich existuje největší pravděpodobnost toho, že jejich 

paralelizace nám zaručí signifikantní nárůst výkonnosti. Zaměření se na výpočetně 

intenzivní kritické algoritmy garantuje, že přínosy paralelizace převýší režijní náklady, 

které jsou s paralelizací nevyhnutelně spojeny. 

 

Z množiny kritických algoritmů, které splňují uvedená kritéria, vybereme ty, které je 

možno paralelizovat. Sestavíme tedy podmnožinu paralelizovatelných kritických 

algoritmů sekvenčního programu. Je možné, že v procesu analýzy kritických algoritmů 

zjistíme, že ne všechny z nich jsou vhodné pro paralelizaci. To se stává například tehdy, 

kdy je jistý kritický algoritmus ryze sekvenční (úlohy, které realizuje, musí být 

vykonány sekvenčně v přesně stanoveném pořadí). Aby mohla paralelizace sekvenčního 

programu generovat maximální možný nárůst výkonnosti, je nutné minimalizovat 

absolutní počet výskytu ryze sekvenčních kritických algoritmů. Když budeme zkoumat 

relativní četnosti paralelizovatelných kritických algoritmů a ryze sekvenčních kritických 

algoritmů, můžeme konstatovat, že jejich vztah určuje nárůst výkonnosti sekvenčního 

programu plynoucí z paralelizace. Čím je relativní četnost paralelizovatelných 

kritických algoritmů větší, tím vyšší bude i nárůst výkonnosti generovaný paralelizací. 

A naopak, čím vyšší je relativní četnost ryze sekvenčních kritických algoritmů, tím 

menší efekt bude vyplývat z paralelizace sekvenčního programu[2]. 

 

Nyní máme k dispozici dvě podmnožiny kritických algoritmů sekvenčního programu. 

Paralelizovatelné kritické algoritmy a ryze sekvenční algoritmy. Zvýšení výkonnosti 

první podmnožiny kritických algoritmů uskutečníme jejich paralelizací. Zhotovíme 

paralelní modely algoritmů, specifikujeme druh paralelizmu, zvolíme jeho úroveň 

abstrakce a nakonec prostřednictvím optimálních technik paralelizmus 

implementujeme. Ačkoli výkonnost druhé podmnožiny kritických algoritmů nezvýšíme 

jejich paralelizací, neznamená to, že nemůžeme uplatnit jiné optimalizační techniky. 

Výkon ryze sekvenčních kritických algoritmů dokážeme maximalizovat pečlivou 

analýzou jejich toků a použitím různých optimalizačních technik, například 

restrukturalizací kódu tak, aby se snížily výkonnostní penalizace generované lokalitou 

dat, či úpravou kódu tak, aby se maximalizovala schopnost procesoru předpovídat 

budoucí toky programových instrukcí[2]. 

 

3) Určíme maximální možný nárůst výkonnosti sekvenčního programu, který vyplývá 

z paralelizace paralelizovatelných kritických algoritmů. Můžeme k tomu použít 

například Amdahlův či Gustavsonův zákon[24]. Uvažujme proměnlivý počet jader a 

10% zdrojového kódu, který musí být vykonán sekvenčně. Maximální zrychlení 

vypočteme podle matematického vztahu pomocí Gustavsonova zákona: 

 

     (   )    , 

 

kde: 

 

    je maximální zrychlení, 

   je počet jader, 

    je část kódu, která se musí provést sekvenčně. 
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Uvažujeme-li například čtyři jádra, teoreticky dosáhneme maximálního zrychlení 

dosazením hodnot do vzorce: 

     (   )      
 

Maximální možné teoretické zrychlení v tomto případě tedy bude 3,7. Pokud 

zdvojnásobíme počet jader, maximální možné teoretické zrychlení bude 7,3. Pokud ještě 

zdvojnásobíme počet jader celkem na šestnáct jader, maximální možné teoretické 

zrychlení bude 14,5. Teoreticky, pokud bychom tímto způsobem testovali program i na 

například milion jádrech, maximální možné teoretické zrychlení by bylo 900000,1. 

Vidíme, že ryze sekvenční část algoritmů v programu se vždy projeví a nelze ji 

zanedbat. Proto na ní musíme myslet při očekávání určitého zrychlení po paralelizaci 

programu. 

 

4) Implementujeme strategii pro maximalizaci nárůstu výkonnosti paralelního 

programu. Námi vytvořená strategie zabezpečuje maximální možný nárůst výkonnosti 

paralelního programu prostřednictvím dvou optimalizačních procesů: 

 

a) paralelizace paralelizovatelných kritických algoritmů sekvenčního programu, 

b) optimalizace ryze sekvenčních kritických algoritmů sekvenčního programu. 

 

Maximální nárůst výkonnosti paralelního programu bude zajištěn tehdy, když se 

maximálně zvýší výkonnost obou charakterizovaných podmnožin algoritmů. Výkonnost 

paralelizovatelných kritických algoritmů zvýšíme jejich paralelizací. Výkonnost ryze 

sekvenčních kritických algoritmů zvýšíme jinými optimalizačními technikami, které 

nepočítají se softwarovou paralelizací[2, 6, 7]. 

 

5) Paralelizujeme paralelizovatelné sekvenční kritické algoritmy. V tomto kroku je 

třeba učinit několik rozhodnutí: 

 

a) Specifikujeme varianty paralelizmu. Výběr můžeme realizovat na základě 

následujících bodů[2]: 

 

 Implicitní a explicitní paralelizmus. Moderní překladače jsou schopny 

automaticky a implicitně paralelizovat zdrojový kód. Tato implicitní 

transformace kódu může znamenat značný nárůst výkonnosti. Proto 

navrhujeme, aby vývojáři před explicitními zásahy do zdrojového kódu 

sekvenčního programu využili schopnosti automatické paralelizace. 

Aspekty, jakými jsou hloubka a rozsah automatické paralelizace, mohou být 

spravované prostřednictvím speciálních konfiguračních nastavení 

překladače. Tato nastavení určují stupeň agresivity překladače při realizaci 

automatické paralelizace. Pro lepší přehlednost navrhujeme vždy zobrazit 

výslednou hodnotící statistiku, ve které budou označeny ty části zdrojového 

kódu, které byly podrobeny automatické paralelizaci. 

 

 Pokud implicitní paralelizmus nepřináší očekávaný nárůst výkonnosti 

programu, je třeba implementovat explicitní paralelizmus. Při výběru 

explicitního paralelizmu sami určíme, které části zdrojového kódu budou 

působit jako paralelní regiony a navrhneme nejlepší strategii jejich následné 

paralelizace. 
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 Datový paralelizmus, úlohový paralelizmus a paralelizmus datových 

toků. V tomto směru se snažíme identifikovat data a datové struktury, se 

kterými paralelizovatelné sekvenční kritické algoritmy pracují. Stejně tak 

provádíme analýzu nezávislých toků programových instrukcí, které 

můžeme zapouzdřit do diskrétních paralelizovatelných úloh. Při aplikaci 

datového a úlohového paralelizmu vždy sestavujeme paměťové modely 

datových entit, které v analyzovaných procesech vystupují, a identifikujeme 

potenciálně vzájemné interakční vazby, které mezi těmito entitami existují. 

Pokud je nevyhnutelný současný přístup ke sdíleným datovým entitám, jako 

nejlepší řešení se jeví nastavení těchto datových entit jako privátní pro 

každé programové vlákno, které s nimi musí manipulovat. Po nastavení 

datových entit jako privátní už nebudou sdílené, ale soukromé. V případě, 

kdy je nastavení privátních datových entit nemožné, vybereme 

synchronizační objekty, kterými zabezpečíme vzájemně vylučující se 

přístup k datovým entitám. V zájmu minimalizace výkonnostních 

penalizací, které se váží na proces synchronizace, aplikujeme atomické 

operace, monitory a mutexy. 

 

 Deklarativní paralelizmus a imperativní paralelizmus. V současné době, 

kdy téměř všechny programovací jazyky patří k hybridním imperativním 

objektově orientovaným jazykům, jako nejvhodnější varianta se jeví použití 

imperativního paralelizmu. Díky strategii koevoluce imperativních a 

deklarativních programovacích jazyků jsou mnohé prvky deklarativního, 

respektive funkcionálního programování zaváděné i do imperativních 

programovacích prostředků. Když je při paralelizaci sekvenčního programu 

použit imperativní programovací jazyk s podporou vybrané podmnožiny 

rysů deklarativního programování, tak jednoznačně navrhujeme tyto rysy 

při paralelizaci zužitkovat. 

 

b) Určíme úroveň abstrakce paralelizmu. Čím vyšší úroveň paralelizmu zvolíme, 

tím vyšší pracovní produktivitu vývojářů můžeme očekávat. Proto navrhujeme 

pracovat s vysoce abstraktním paralelizmem. Tak se efektivně vyhneme nutnosti 

vykonávat ve vlastní režii všechny parciální činnosti, které souvisí se správou 

životních cyklů pracovních vláken paralelního programu. 

 

c) Zvolíme optimální nástroje na implementaci paralelizmu. Paralelizace 

paralelizovatelných kritických algoritmů sekvenčního programu bude 

nejrychlejší tehdy, kdy se použijí nejvhodnější nástroje. K nim patří 

například[2]: 

 

 Hybridní objektově orientovaný imperativní programovací jazyk s 

podporou množiny syntakticko-sémantických rysů funkcionálního 

programování. Pro vývoj spravovaných programů, které budou 

zpracovávané na platformě Microsoft .NET Framework 4.0, můžeme použít 

libovolný z dostupných .NET-kompatibilních programovacích jazyků. 

Navrhujeme, aby si vývojáři vybrali ten jazyk, který znají nejlépe a se 

kterým mají největší praktické zkušenosti. 

 

 Paralelní platforma – platforma podporující paralelizaci výpočetních 

procesů. Při vývoji spravovaných aplikací cílených na platformu Microsoft 



 
 

 
 

12 

.NET Framework 4.0 navrhujeme využít knihovnu Task Parallel Library 

(TPL). Knihovna TPL je přístupná z kteréhokoli .NET-kompatibilního 

programovacího jazyka (C# 4.0, Visual Basic 2010, F# a C++/CLI). Při 

vývoji nativních programů připadá v úvahu více paralelních platforem, 

jejichž funkcionalita je zapouzdřená do knihoven. Řešení od společnosti 

Microsoft má název Parallel Patterns Library (PPL) a je použitelné z jazyka 

C++. Knihovna PPL svým syntakticko-sémantickým modelem staví na 

standardní šablonové knihovně jazyka C++ (STL). Přitom využívá nové 

prvky ISO standardu jazyka C++ s označením C++0x, ke kterým patří 

například lambda výrazy. Řešení od společnosti Intel se nazývá Intel 

Threading Building Blocks (TBB) a je rovněž založené na standardní 

šablonové knihovně jazyka C++. Otevřeným řešením je rozhraní OpenMP 

dodávané spolu s exekučním prostředím. Paralelizmus je v OpenMP 

implementovaný především pomocí direktiv, které usměrňují práci 

překladačů programovacích jazyků C, C++ a Fortran. Pro jazyk C++ jsou 

významné zejména dva překladače. Visual C++ 2010 (podporuje rozhraní 

OpenMP verze 2.0) a Intel C++ Compiler 11.1 (podporuje rozhraní 

OpenMP verze 3.0). 

 

 Integrované vývojové prostředí jsou soupravou návrhářských, 

implementačních, diagnostických a monitorovacích nástrojů 

umožňujících komfortní tvorbu paralelních aplikací. Jako jedny 

z nejlepších produktů pro vývoj spravovaných a nativních paralelních 

aplikací vytváří dle mého názoru kombinace produktů Microsoft Visual 

Studio a Intel Parallel Studio. Nástroje, které jsou zahrnuté ve zmíněných 

produktech, poskytují komplexní podporu při analýze, návrhu, 

implementaci, testování a nasazení robustních paralelních aplikací. 

 

6) Optimalizujeme ryze sekvenční kritické algoritmy. Vzhledem k tomu, že při ryze 

sekvenčních kritických algoritmech nejsme schopni dosáhnout nárůst výkonnosti 

paralelizací, musíme nasadit jiné optimalizační techniky, například: 

 

 optimalizace práce s rychlými vyrovnávacími pamětmi procesoru, 

 paměťová optimalizace datových entit, 

 restrukturalizace zdrojového kódu s cílem efektivních interprocedurálních 

optimalizací, 

 restrukturalizace zdrojového kódu s cílem využití bázových hardwarových 

technologií procesoru, 

 transformace mimořádně kritických segmentů zdrojového kódu do 

nízkoúrovňového kódu jazyka symbolických instrukcí. 

 

7) Kvantifikujeme nárůst výkonnosti paralelního programu po implementaci 

strategie maximalizace nárůstu výkonnosti. Po implementaci strategie maximalizace 

nárůstu výkonnosti jsme schopni určit celkový nárůst výkonnosti paralelního programu: 

 

         , 

 

kde: 
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     je celkový nárůst výkonnosti po paralelizaci sekvenčního programu, 

    je nárůst výkonnosti plynoucí z paralelizace paralelizovatelných kritických 

algoritmů sekvenčního programu, 

    je nárůst výkonnosti plynoucí z optimalizace ryze sekvenčních kritických 

algoritmů sekvenčního programu. 

 

8) Ověříme správnost a ladíme paralelní program. Po implementaci paralelizmu do 

původně sekvenčního programu je potřebné otestovat, zda přetransformovaný paralelní 

program pracuje správně. Primárně je nutné ověřit, zda paralelní program vykonává 

svou činnost deterministicky a jestli produkuje korektní výstupy. V závislosti na 

složitosti paralelního programu navrhujeme vytvořit automatizovanou kolekci testů, 

která prověří, zda se v paralelním programu nevyskytují skryté chyby, kolizní stavy či 

jiné nepříznivé artefakty, které by limitovaly výkon programu. Pokud paralelní program 

po svém spuštění generuje řádově nižší nárůst výkonnosti, než jaký jsme očekávali, tak 

s největší pravděpodobností obsahuje některé z kritických chyb, ke kterým patří hlavně 

nekorektní práce s vlákny, uváznutí a narušení paměťových lokalit. Příčinou nízkého 

nárůstu výkonnosti však může být i nerovnoměrná distribuce pracovního zatížení 

vláken paralelního programu. S tímto problémem se často setkáváme tehdy, kdy 

vývojáři upřednostní explicitní paralelizmus s nízkou úrovní abstrakce. Řešením je 

navrhnutí sofistikovanějšího algoritmu, který bude generovat rovnoměrné zatížení 

pracovních vláken paralelního programu. I proto, aby se takovýto druh výkonnostních 

degradací neobjevoval, navrhujeme vždy implementovat vysoce abstraktní 

paralelizmus. Ten dokáže pomocí inteligentní techniky transportu úloh napříč vícerými 

pracovními vlákny garantovat jejich optimální zatížení. Skvělým příkladem je například 

knihovna TPL[2]. 

 

9) Provedeme experimentální nasazení paralelního programu. Výkonnost paralelního 

programu je užitečné otestovat ještě před ostrým nasazením na množině variabilně 

výkonných počítačových systémů, které jsou vybavené jednoprvkovou množinou 

vícejádrových procesorů, respektive   prvkovou množinou vícejádrových procesorů. 

V případě testování programu na clusteru bychom měli mít na paměti, že síťové 

propojení mezi jednotlivými počítači může zpomalovat nárůst výkonnosti. Testy 

navrhujeme realizovat vždy s adekvátní soupravou vstupních dat, respektive 

s adekvátním počtem úloh, které bude paralelní program zpracovávat, respektive 

vykonávat při svém typickém běhu u koncového uživatele. Pro důkladnější analýzu 

nárůstu výkonnosti paralelního programu je vhodné uskutečnit následující kolekci testů, 

a to ve třech výkonnostních režimech (úsporný režim, rovnovážný režim a 

vysokovýkonný režim): 

 

 Spustíme a otestujeme paralelní program v ideálním stavu. V operačním 

systému jsou spuštěné pouze systémové procesy, žádný jiný uživatelský program 

neběží. 

 

 Spustíme a otestujeme paralelní program při běžném zatížení počítačového 

systému. V operačním systému jsou spuštěné systémové procesy a   

uživatelských programů, které alokují 30% – 70% dostupného volného 

paměťového prostoru. 

 

 Spustíme a otestujeme paralelní program při vysokém zatížení počítačového 

systému. V operačním systému jsou spuštěné systémové procesy a   



 
 

 
 

14 

uživatelských programů, které alokují více než 70% a méně než 90% dostupného 

volného paměťového prostoru. 

 

 Spustíme a otestujeme paralelní program při maximálním zatížení 

počítačového systému. V operačním systému jsou spuštěné systémové procesy 

a   uživatelských programů, které alokují více než 90% dostupného volného 

paměťového prostoru. 

 

10) Nasadíme ostrou verzi paralelního programu. Po svém dokončení je paralelní 

program připravený k distribuci koncovým uživatelům. Díky škálovatelnosti paralelního 

programu je maximalizována jeho schopnost přizpůsobit se různě výkonnému 

počítačovému systému a využít všechnu jeho výpočetní kapacitu. 

 

11) Řídíme změny, udržujeme a inkrementálně inovujeme paralelní program. Podobně 

jako u každého jiného softwarového produktu bude i u paralelního programu potřeba jej 

udržovat v optimálním stavu pomocí inkrementálních inovací, které budou zvyšovat 

subjektivní spokojenost uživatele s programem. 

 

3.2 Vývoj úplně nového paralelního programu 
Při vývoji nového paralelního programu je nutné věnovat zvlášť důkladnou pozornost 

analýze a návrhu, protože jejich korektní zpracování následně vymezuje možnosti implementace 

paralelního programu. 

 

Při vývoji nového paralelního programu navrhujeme postupovat takto[2, 6, 7]: 

 

1) Vytvoříme datový a objektový model paralelního programu. 

 

2) Analyzujeme instance datových struktur, které umožní úplné paralelní zpracování 

operací. 

 

3) Analyzujeme instance datových struktur, které umožní částečné paralelní 

zpracování operací s využitím synchronizace. 

 

4) Analyzujeme procesy paralelního programu, které mohou být vykonávány zcela 

paralelně. 

 

5) Analyzujeme procesy paralelního programu, které mohou být vykonávány částečně 

paralelně s využitím synchronizace. 

 

6) Analyzujeme procesy paralelního programu, které nemohou být vykonávány 

paralelně – tzv. ryze sekvenční procesy. 

 

7) Specifikujeme paralelní algoritmy, které budou aplikovat datový paralelizmus 

v souvislosti s instancemi datových struktur analyzovanými v bodě 2. a 3. této 

metodiky. 

 

8) Specifikujeme paralelní algoritmy, které budou aplikovat úlohový paralelizmus 

v souvislosti s procesy analyzovanými ve 4. a 5. bodě této metodiky. 
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9) Specifikujeme paralelní algoritmy, které budou aplikovat paralelizmus datových 

toků v souvislosti s instancemi datových struktur analyzovaných v 2. a 3. bodě této 

metodiky a procesy analyzovanými ve 4. a 5. bodě této metodiky. 

 

10) Specifikujeme kritické paralelní algoritmy paralelního programu. 

 

11) Specifikujeme ryze sekvenční algoritmy paralelního programu. 

 

12) Specifikujeme kritické ryze sekvenční algoritmy paralelního programu. 

 

13) Provedeme predikci maximálního možného nárůstu výkonnosti paralelního 

programu, který vyplývá z paralelizace paralelizovatelných kritických algoritmů. 

 

14) Implementujeme strategii maximalizace nárůstu výkonnosti paralelního programu: 

 

 paralelizujeme paralelizovatelné kritické algoritmy sekvenčního programu, 

 paralelizujeme ryze sekvenční kritické algoritmy sekvenčního programu. 

 

15) Paralelizujeme kritické paralelní algoritmy: 

 

a) Specifikujeme varianty paralelizmu: 

 

 implicitní paralelizmus a explicitní paralelizmus, 

 datový paralelizmus, úlohový paralelizmus a paralelizmus datových toků, 

 deklarativní paralelizmus a imperativní paralelizmus. 

 

b) Určíme úroveň abstrakce paralelizmu: 

 

 paralelizmus s nízkou úrovní abstrakce, 

 paralelizmus se střední úrovní abstrakce, 

 paralelizmus s vysokou úrovní abstrakce. 

 

c) Zvolíme optimální nástroje na implementaci paralelizmu: 

 

 Hybridní objektově orientovaný imperativní programovací jazyk 

s podporou množiny syntakticko-sémantických rysů funkcionálního 

programování. 

 

 Paralelní platforma – platforma podporující paralelizaci výpočetních 

procesů. 

 

 Integrované vývojové prostředí se soupravou návrhářských, 

implementačních, diagnostických a monitorovacích nástrojů umožňujících 

komfortní tvorbu paralelních aplikací. 

 

16) Optimalizujeme ryze sekvenční kritické algoritmy. 

 

17) Kvantifikujeme nárůst výkonnosti paralelního programu po implementaci strategie 

maximalizace nárůstu výkonnosti. 
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18) Verifikujeme správnost paralelního programu a ladíme jej. 

 

19) Nasadíme experimentální verzi paralelního programu. 

 

20) Uskutečníme ostré nasazení paralelního programu. 

 

21) Řídíme změny, udržujeme a inkrementálně inovujeme paralelní program. 
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4 Paralelní programování v C# 4.0 

Tuto kapitolu považujeme za jednu z nejdůležitějších, jelikož popisuje praktické 

technologie, pomocí kterých se dají programovat paralelní aplikace. Tyto technologie jsou 

nejprve vysvětleny, pak je názorně ukázáno jejich použití a jsou uvedeny i výsledky 

experimentů, které jsme pomocí těchto technologií implementovali. Základní ukázky testují 

rozsah čísel na prvočíselnost. Náročnější experimenty pak testují různé implementace násobení 

matic, porovnávají jejich nárůst výkonnosti, efektivitu, zobrazují výsledky v grafech atd. 

 

Jako vstupní bod do problematiky paralelního programování v C# 4.0 nám slouží 

základní třída, se kterou jsme se setkali už od prvopočátku .NET Frameworku. Tou je 

samozřejmě třída ThreadPool. Dále se budeme věnovat velké novince, díky které můžeme 

velmi efektivně psát naše paralelní aplikace. Tím je rozšíření Parallel Extensions. Toto rozšíření 

obsahuje dvě hlavní části, knihovnu Task Parallel Library a PLINQ[1]. Rozšíření Parallel 

Extensions bylo zavedeno právě do .NET Frameworku 4.0. Rozebereme si všechny důležité 

možnosti paralelizace pomocí tohoto rozšíření. Dále se podíváme i na paralelní rozšíření dalších 

knihoven, rozebereme si experimenty násobení matic a uvedeme si novinky v podobě vláknově 

bezpečných datových struktur. 

 

Základní zdrojový kód, který budeme v každé technologii paralelizovat, je hledání 

prvočísel v zadaném intervalu. Přesněji řečeno kód funguje tak, že v cyklu prochází všechna 

čísla postupně a započítává, jestli dané číslo je prvočíslo. Všechna čísla budeme testovat 

v intervalu <0, 30 000 000>. 

 

Zdrojový kód pro zjištění, zdali je číslo prvočíslo, ze kterého budeme ve všech 

případech vycházet (převzato z [25]): 

 
public static bool IsPrime(this int number) 

{ 

if ((number % 2) == 0) 

{ 

    return number == 2; 

} 

var sqrt = (int)Math.Sqrt(number); 

for (int t = 3; t <= sqrt; t = t + 2) 

{ 

    if (number % t == 0) 

    { 

        return false; 

    } 

} 

return number != 1; 

} 
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Zdrojový kód sekvenčního vyhledávání prvočísel v zadaném intervalu: 

 
int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

var stopwatch = new Stopwatch(); 

stopwatch.Start(); 

for (int i = 0; i <= initialCount; i++) 

{ 

    if (i.IsPrime()) 

        count++; 

} 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms using 

simple sekvential method.", 

count, stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 

 

Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto sekvenčním způsobem trval 16 540 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. 

 

4.1 ThreadPool 
Třída ThreadPool už před mnoha lety pokládala základy paralelního programování 

v .NET Frameworku. Jak by se jistě více vývojářů shodlo, nebylo vždy zcela triviální 

naprogramovat paralelní aplikaci či alespoň zakomponovat část paralelismu do svého programu. 

Třída ThreadPool je v podstatě kolekce pracovních vláken, které lze použít k paralelní práci na 

pozadí. Použitím těchto vláken provádíme operace asynchronně a zanecháme původnímu 

hlavnímu vláknu možnost provádět další operace či zůstat nečinné. Záleží na vývojáři, jaký 

způsob vytváření paralelních aplikací mu vyhovuje, jelikož třída ThreadPool je stavěná tak, že 

vývojář si musí dávat pozor na více věcí, než například při použití novodobého ekvivalentu 

v podobě třídy Task, který také nabízí více možností a je pro programátory přátelštější. Třída 

ThreadPool se totiž tváří tak, že nějakou operaci zkrátka pustíme na pozadí na dalším volném 

vlákně, přičemž už třeba nečekáme na výsledek operace prováděné na pozadí. Pokud ano, 

musíme se sami jako vývojáři postarat o synchronizaci těchto operací na pozadí. ThreadPool 

má totiž defaultně nastavenou vlastnost IsBackground na hodnotu true, což znamená, že pokud 

jsou ukončena všechna vlákna na popředí, aplikace nebude čekat na dokončení vláken na 

pozadí. Dále se musíme mnohem více sami starat o běh vláken, sami si je můžeme organizovat. 

ThreadPool rovněž nepodporuje závislosti, podmínky a jiné, které budeme uvádět v pozdějších 

fázích textu[1]. Ovšem nutno dodat, že i tak je třída ThreadPool velmi mocným nástrojem pro 

paralelizaci a lze ji i dnes velmi efektivně využívat. Ostatně do čtvrté verze .NET Frameworku 

nebyla ani téměř jiná možnost, jak spouštět operace na pozadí. Podotýkáme, že téměř, jelikož 

programátor mohl také spravovat vlákna ve své vlastní režii. K tomu bychom použili například 

třídu Thread. 
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V rámci jednoho procesu máme k dispozici jeden fond vláken (thread pool). 

V předchozích verzích .NET Frameworku bylo ve fondu vláken k dispozici celkem 25 vláken. 

Ve čtvrté verzi je tomu však jinak a velikost fondu vláken se zakládá na několika různých 

faktorech. Proces může zavolat metodu GetMaxThreads, aby zjistil maximální počet vláken. 

Počet těchto vláken ve fondu vláken lze změnit zavoláním metody SetMaxThreads. Každé 

vlákno využívá výchozí velikost na zásobníku a spouští se s výchozí prioritou[1]. 

 

Fondy vláken jsou celkem často využívány v serverových aplikacích. Každý požadavek 

klientské aplikace je přidělen jednomu pracovnímu vláknu z fondu vláken, takže operace může 

být provedena asynchronně a nezatěžuje tak hlavní vlákno, které může provádět jiné operace. 

 

Jakmile vlákno dokončí svou úlohu, je vráceno do fronty čekajících vláken, kde může 

být znovu vytaženo z fondu vláken a opětovně použito. Tento mechanismus znovupoužití se 

snaží minimalizovat režii při vytváření nových vláken pro každou úlohu. 

 

Fondy vláken mají obvykle určitý maximální počet vláken, se kterými je možno 

pracovat. Pokud jsou všechna tato vlákna zaměstnána, další úlohy jsou vkládány do fronty, 

dokud se opět neuvolní vlákna pro jejich zpracování. 

 

Vývojáři mají možnost naimplementovat vlastní fond vláken, ale je asi rychlejší a 

jednodušší použít implementaci třídy ThreadPool přímo z .NET Frameworku. 

 

Při používání fondu vláken můžeme použít metodu QueueUserWorkItem 

třídy ThreadPool s delegátem procedury, kterou chceme vykonat. ThreadPool zařadí metodu do 

fronty pro vykonání a jakmile je fond vláken k dispozici, metoda se asynchronně vykoná. 

 

Podívejme se nyní, jak bychom mohli využít možnosti třídy ThreadPool pro co 

nejefektivnější paralelizaci našeho algoritmu pro hledání prvočísel: 

 
int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

var stopwatch = new Stopwatch(); 

stopwatch.Start(); 

 

int division = Environment.ProcessorCount; 

int parts = initialCount / division; 

var dictionary = new Dictionary<int, int>(); 

for (int i = 0; i < division; i++) 

{ 

dictionary.Add(parts - (initialCount / division), i == 

division - 1 ? initialCount + 1 : parts); 

parts += (initialCount / division); 

} 

 

using (var ce = new CountdownEvent(division)) 

{ 

foreach (var dic in dictionary) 

{ 

    KeyValuePair<int, int> dic1 = dic; 

    ThreadPool.QueueUserWorkItem(s => 

    { 
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        for (int i = dic1.Key; i < dic1.Value; i++) 

        { 

            if (i.IsPrime()) 

            { 

                Interlocked.Increment(ref count); 

            } 

        } 

        ce.Signal(); 

    }, null); 

} 

ce.Wait(); 

} 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using ThreadPool method.", count, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Jak je vidět, algoritmus sám o sobě je o něco složitější, než jeho sekvenční ekvivalent. 

Jak ale zjistíme z nárůstu výkonnosti, taková složitější implementace se nám vyplatí. 

Algoritmus se snažíme upravit tak, abychom získali co největší možný výkon ze všech jader 

procesoru, která máme k dispozici. Počet jader zjistíme pomocí vlastnosti 

Environment.ProcessorCount. Program tak může zatěžovat jádra nezávisle na tom, jestli jich 

máme k dispozici deset nebo třeba jen dvě. Dále víme, že se budeme snažit o co 

nejrovnoměrnější datovou dekompozici tak, aby zátěž pro každé vlákno byla co nejvíce stejná. 

Zkrátka se snažíme o co nejlepší dekompozici, popisovanou již dříve. Rozdělíme si tedy zadaný 

číselný interval podle počtu jader procesoru na ekvivalentní počet částí a uložíme si tyto nové 

intervaly do generické kolekce Dictionary. Zde už lze vypozorovat, že algoritmus 

pravděpodobně nebude nikdy nabývat lineárnímu či superlineárnímu nárůstu výkonnosti, 

protože přítomná datová dekompozice zkrátka zabírá určitý čas a je třeba ji zahrnout do měření. 

Další důležité části kódu, které je třeba si všimnout, je obalení výpočetní smyčky třídou 

CountdownEvent. Jde o synchronizační primitivum popsané dále v tomto textu. Právě proto, že 

potřebujeme jednotlivé operace hledání prvočísel nejen spustit, ale rovněž i počkat na výsledek, 

vložíme do konstruktoru třídy CountdownEvent počet částí, na které jsme interval rozdělovali. 

Neboli to znamená, kolik pracovních vláken bude třídou ThreadPool vytvořeno a použito pro 

hledání prvočísel. Metoda QueueUserWorkItem nevrací žádnou hodnotu, proto s tím musíme 

počítat. To, co by normálně vypočítával sekvenční algoritmus v úvodním příkladu, teď dělají 

pracovní vlákna. Vnitřní cyklus je prakticky to samé, jako cyklus v sekvenčním programu, 

akorát, že intervaly se liší. A právě metoda QueueUserWorkItem nám zaručí, že tyto intervaly se 

budou počítat souběžně, protože každý výpočet se přidělí jednomu vláknu z fondu vláken. 

Jakmile pracovní vlákno výpočet dokončí, dá signál synchronizačnímu primitivu 

CountdownEvent, které sníží svůj počet o jedničku. Toto primitivum nám zajišťuje čekání a 

neprovádění dalších částí kódu, dokud všechna vlákna nedokončí svou práci a nezavolají 

metodu Signal k oznámení, že dokončily svou práci. Dále je třeba myslet na to, že pokud 

chceme zobrazit korektní počet prvočísel, která jsme nalezli, je třeba předem vytvořit 

proměnnou, do které se bude počet ukládat. Následně musíme zvyšování tohoto počtu 

považovat za atomickou operaci, protože k tomuto počtu přistupuje více vláken současně, než 

pouze jedno. O to se nám postará třída Interlocked. Kdybychom nepoužili třídu Interlocked a 

zapsali klasickou inkrementaci počtu, zcela jistě bychom dostali špatný výsledek. Asi poslední 

věc, na kterou je třeba opravdu myslet, je vytvoření kopie slovníku uvnitř cyklu, aby se 

proměnná zkopírovala uvnitř cyklu. Kdybychom to neudělali, pravděpodobně by se stalo, že ze 
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slovníku by se vybraly jen ty nízké intervaly a metoda QueueUserWorkItem by přidělila práci 

dříve, než by se stačil projít celý slovník. 

 

Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 

 

Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto paralelním způsobem trval 4 663 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný a zrychluje program zhruba 3,55 krát. 

 

Je vhodné si také uvědomit, že slepě paralelizovat program pomocí třídy ThreadPool 

bez rozmyšlení správné dekompozice a synchronizace nikdy nepřinese očekávaný nárůst 

výkonnosti, tedy škálovatelný nárůst výkonnosti. Kdybychom chtěli opravdu jednoduše 

paralelizovat vyhledávání prvočísel, mohli bychom sekvenční algoritmus přepsat zhruba takto: 

 
stopwatch.Start(); 

using (var ce = new CountdownEvent(initialCount + 1)) 

{ 

for (int i = 0; i <= initialCount; i++) 

{ 

    int copy = i; 

    ThreadPool.QueueUserWorkItem(s => 

    { 

        if (copy.IsPrime()) 

        { 

            Interlocked.Increment(ref count); 

        } 

        ce.Signal(); 

    }, null); 

} 

ce.Wait(); 

} 

stopwatch.Stop(); 

 

Velmi rychle bychom ale zjistili, že vytváření tak velkého počtu vláken a počtu k 

signalizaci pro synchronizační primitivum CountdownEvent a následná signalizace a čekání na 

paralelní vypočtení jednoho prvočísla, nepřináší téměř žádné zrychlení. Je proto opravdu nutné 

si paralelizaci dobře rozmyslet. Na našem prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6 

jsme dosáhli času výpočtu 13 746 ms, což jak vidno není téměř žádné znatelné zrychlení a navíc 

se projevuje pouze s většími intervaly. 

 

4.2 Task Parallel Library 
Task Parallel Library neboli knihovna TPL je souborem veřejných typů ve jmenných 

prostorech System.Threading a System.Threading.Tasks. Je to novinka zavedená v .NET 

Frameworku 4.0, která nám umožňuje efektivně a jednoduše vytvářet paralelní aplikace. Po 

nabytí zkušeností s touto knihovnou zcela jistě doznáme, že jde o velmi propracovaný systém 

pro vytváření paralelních aplikací, kde množství možností spojené s paralelním programováním 

a usnadnění jeho implementace je nepřeberné. Knihovna TPL se snaží o dynamickou 

škálovatelnost a využití všech procesorů a jader na maximum. Knihovna TPL navíc zvládá 
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vyvažování zátěže, rozdělování práce (datovou dekompozici), plánování vláken ve fondu 

vláken, podporu přerušení, správu stavů a další detaily. Pokud používáme knihovnu TPL, 

můžeme se s klidem koncentrovat na maximalizaci výkonu našeho kódu, zatímco se stále 

soustředíme na to, co má vlastně program dělat a nezahlcujeme se manuální a obtížnou práci 

s vlákny[1]. 

 

Je zapotřebí si uvědomit, že ne všechen kód je vhodný pro paralelizaci pomocí 

knihovny TPL. Například pokud jednotlivé smyčky provádějí příliš jednoduchou práci nebo 

příliš málo iterací, režie paralelizace by pravděpodobně výsledný program ještě zpomalila. 

Navíc je jasné, že paralelizace programu zkrátka dělá program komplexnější a složitější. I když 

knihovna TPL velmi zjednodušuje paralelizaci, rozhodně není na škodu znát alespoň základy 

konceptů, jakými jsou použití více vláken, zámky, uváznutí a souběh. Pokud je budeme znát, 

bude pro nás paralelizace a její problémy spojené s knihovnou TPL opět jednodušší[1]. 

4.2.1 Parallel.For 

Skvěle paralelní problémy reprezentují jeden z nejběžnějších vzorů paralelního 

programování a je vcelku jasné, že pokud je do základní knihovny Frameworku zahrnuta 

podpora paralelního programování, je tam zahrnuta podpora i pro skvěle paralelizovatelné 

smyčky. Tyto smyčky se dají provádět pomocí statické třídy Parallel a její metody For. Metoda 

For pracuje tak, že vytvoří pracovní frontu předanou třídě ThreadPool, která by měla 

zpracovávat smyčku. Pak s nejlepší možnou paralelizací, které se dá dosáhnout, se zavolá 

dodaný delegát jednou pro každou iteraci. Metoda Parallel.For obsahuje i několik přetížení, 

díky kterým můžeme využít její širokou škálu funkcionality[1], jako například: 

 

 Správa chyb. Pokud se v jedné iteraci smyčky vyvolá výjimka, všechna zúčastněná 

vlákna se pokusí zastavit provádění svých smyček hned, jak je to možné. Klasicky to 

vypadá tak, že pokud už vlákna provádějí smyčku, nejprve ji dokončí, ale už pak 

nezačínají s další smyčkou. Jakmile jsou všechny smyčky předčasně ukončeny, každá 

neošetřená výjimka je shromážděna a vyvolána v instanci výjimky AggregateException. 

Tento typ výjimky poskytuje podporu pro více vnitřních výjimek, zatímco naprostá 

většina dalších výjimek v .NET Frameworku podporuje pouze jednu vnitřní výjimku. 

 

 Vyskočení ze smyčky dříve, než bylo očekáváno. Toto je podporováno podobným 

způsobem, jako zavolání klíčového slova break v jazyce C#. Rovněž je poskytnuta 

podpora pro určení, zda má aktuální iterace opustit její práci kvůli tomu, že jiné iterace 

by způsobily dřívější ukončení smyčky. Toto je hlavním důvodem, proč smyčka 

Parallel.For vrací hodnotu ParallelLoopResult, která pomáhá volajícímu pochopit, proč 

smyčka skončila předčasně. 

 

 Velké rozsahy. Smyčky byly obohaceny přetížením nejen s rozsahy o velikosti Int32, 

ale také Int64. 

 

 Možnosti konfigurace. Mnoho aspektů provádění smyček může být kontrolováno, jako 

například omezení množství vláken použitých pro zpracování smyčky. 

 

 Vnořený paralelizmus. Pokud používáme smyčku Parallel.For uvnitř jiné smyčky 

Parallel.For, tyto smyčky spolu komunikují a sdílejí prostředky vláken. Podobně je 

v pořádku, když použijeme dvě smyčky Parallel.For současně, protože ty pak budou 

spíše sdílet prostředky vláken v jednom fondu vláken, než aby si myslely, že mají každá 

k dispozici všechna jádra procesoru. 
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 Dynamický počet vláken. Parallel.For byla navržena tak, aby se vypořádala s různou 

složitostí výpočtů u jednotlivých iterací smyček, která se v průběhu mění. Některé části 

výpočtů ve smyčce mohou být zkrátka náročnější, než jiné. Proto smyčka Parallel.For 

umí přidělovat vlákna dynamicky a může tak způsobit, že bude výpočet ještě 

efektivnější, protože někdy je prostě třeba přidat výpočetní prostředky, jindy jich je zase 

přiděleno zbytečně mnoho. 

 

 Efektivní vyvažování zátěže. Parallel.For poskytuje velmi sofistikované vyvažování 

zátěže. Bere v úvahu širokou škálu možných úloh a snaží se maximalizovat účinnost a 

minimalizovat režii. Implementace dělení na části je založena na rozdělovacím 

mechanismu, kde jednotlivé části zvětšují postupně svou velikost. To pomáhá zajistit 

kvalitní vyvažování zátěže v případě, že máme pouze málo iterací, zatímco při mnoha 

iteracích zase pomáhá minimalizovat režii. Kromě toho se snaží zajistit, aby většina 

iterací vláken byla soustředěna do stejného regionu iteračního prostoru a využila se tak 

lokální cache paměť. 

 

Algoritmus pro hledání prvočísel s použitím smyčky Parallel.For v našem případě 

vypadá následovně: 

 
int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

var stopwatch = new Stopwatch(); 

stopwatch.Start(); 

 

Parallel.For(0, initialCount + 1, i => 

{ 

    if (i.IsPrime()) 

        Interlocked.Increment(ref count); 

}); 

 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using simple parallel method.", count, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Jak můžeme pozorovat, samotný zápis smyčky máme jen na pár řádků. Je to jeden 

z nejjednodušších způsobů, jak paralelizovat. Smyčka Parallel.For v našem případě přijímá dva 

parametry. První číslo nula značí, od které pozice se má začít řešit, druhé číslo značí, do které 

pozice se má řešit. Záměrně máme použitou původní hodnotu o číslo větší, jelikož smyčka je 

v tomto případě ekvivalent klasické smyčky for, kde hodnota se počítá do té doby, dokud je 

menší než zadaná horní hranice. Pomocí lambda výrazu pak určíme, s jakým číslem ve smyčce 

pracujeme. Ekvivalent takovéto smyčky by v sekvenčním případě vypadal takto: 

 
for (int i = 0; i < initialCount + 1; i++) 

{ 

    if (i.IsPrime()) count++; 

} 

 

Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 
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Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto paralelním způsobem trval 4 391 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný a zrychluje program zhruba 3,77 krát. 

 

Je třeba si opět dát pozor na atomickou operaci zvyšování počtu uvnitř paralelní 

smyčky, jinak bychom bez jejího použití dostávali špatný počet. Kdybychom si sami srovnali 

zdrojový kód naimplementovaný pomocí paralelní smyčky Parallel.For s předchozím 

příkladem na třídu ThreadPool, asi bychom zcela jistě viděli, jak jednoduché je použití 

smyčky Parallel.For oproti třídě ThreadPool. Odpadá nám zcela starost o manuální vyvažování 

zátěže, neboli prvotní co nejlepší datové dekompozice. Tím se nám i zmenšuje režie nutná 

k vytvoření takové dekompozice. Dále také můžeme pozorovat, že se vůbec nemusíme starat o 

synchronizaci a signalizaci dokončení výpočtů atd. Zkrátka v tomto případě nám 

smyčka Parallel.For nabídla mnohem větší komfort s poskytnutou velkou rychlostí a minimální 

režií, díky čemuž je výpočet rychlejší, než při použití třídy ThreadPool. 

4.2.2 Parallel.ForEach 

Oproti smyčky Parallel.For, která se používá pouze pro specifické účely, kde rozsah je 

číselně reprezentován, se Parallel.ForEach používá pro iteraci nad libovolnými daty, které 

implementují rozhraní IEnumerable, například kolekce. Opět jde o paralelní ekvivalent 

sekvenčního zápisu výrazu foreach. Můžeme tedy iterovat skrze rozsahy čísel stejně jako 

pomocí smyčky Parallel.For, ale také můžeme implementovat mnohem složitější iterace. 

Parallel.ForEach umí prakticky všechny vymoženosti stejně, jako Parallel.For (popsané 

výše)[1]. 

 

 U Parallel.ForEach je jednoduché spravovat ukončení smyčky dříve, než bylo 

plánováno. Základní pohledy na tento problém jsou dva. Plánované ukončení a neplánované 

ukončení: 

 

 Plánované ukončení. Několik přetížení Parallel.ForEach předává 

instanci ParallelLoopState tělu delegáta. V tomto typu máme čtyři důležité členy, o 

kterých bychom měli vědět: metody Stop a Break a vlastnosti IsStopped 

a LowestBreakIteration. 

 

Když iterace zavolá metodu Stop, smyčka se pokusí zabránit provádění dalších iterací. 

Jakmile už nebudou žádné další iterace, které by se ještě prováděly, smyčka vrátí 

úspěšný výsledek (to znamená bez výjimky). Návratový typ Parallel.ForEach je 

hodnota ParallelLoopResult. Pokud metoda Stop způsobila ukončení smyčky dříve než 

při normálním dokončení, vlastnost IsCompleted bude nastavena na hodnotu false. 

 

Pro dlouho běžící iterace vlastnost IsStopped umožňuje jedné iteraci detekovat, že jiná 

iterace zavolala metodu Stop. 

 

Metoda Break je velmi podobná metodě Stop, akorát, že metoda Break poskytuje více 

možností. Zatímco metoda Stop informuje o tom, že by neměly být prováděny další 

iterace, metoda Break informuje, že by neměly být prováděny další iterace do té jedné, 

kde byla metoda Break vyvolána. Iterace, které předcházejí té aktuální, by měly být 

ještě provedeny. Zároveň nelze zaručit, že nebyly spuštěny iterace po metodě Break 

volající iteraci, takže tyto se musí také dokončit a zajistit, že už se nebudou provádět 

další. Metoda Break může být volána ve více iteracích, a proto se bere v úvahu pouze 

nejnižší iterace, ve které byla metoda Break volána. Tento počet iterací, ve kterých je 
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metoda Break volána, může být získán z vlastnosti LowestBreakIteration. 

ParallelLoopResult poskytuje podobnou vlastnost LowestBreakIteration[1]. 

 

 Neplánované ukončení. Jak bylo uvedeno u plánovaného ukončení, můžeme vyvolat 

ukončení smyčky zevnitř zavoláním příslušné metody. Někdy ale potřebujeme, 

abychom mohli provádění smyčky zastavit pomocí příkazu zvenčí. Takové zastavení se 

nazývá zrušení. Zrušení je v paralelních smyčkách podporováno novým typem 

System.Threading.CancellationToken zavedeným v .NET Frameworku 4. Všechna 

přetížení metod třídy Parallel přijímají instanci ParallelOptions. Jedna 

z vlastností ParallelOptions je CancellationToken. Jednoduše nastavíme tuto 

vlastnost CancellationToken na CancellationToken, který by měl být monitorován pro 

zrušení, a poskytneme tyto možnosti vyvolání smyčky. Smyčka bude kontrolovat token, 

a pokud zjistí, že bylo vyvoláno zrušení, zastaví provádění dalších 

iterací a počká, až se dokončí právě probíhající iterace a nakonec vyvolá 

výjimku OperationCanceledException[1]. 

 

Algoritmus pro hledání prvočísel s použitím smyčky Parallel.ForEach v našem případě 

vypadá následovně: 

 
int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

var stopwatch = new Stopwatch(); 

stopwatch.Start(); 

 

Parallel.ForEach(Enumerable.Range(0, initialCount + 1), i=> 

{ 

    if (i.IsPrime()) 

        Interlocked.Increment(ref count); 

}); 

 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using simple parallel foreach method.", count, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 

 

Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto paralelním způsobem trval 4 697 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný a zrychluje program zhruba 3,52 krát. 

 

Vidíme, že použití je velmi podobné smyčce Parallel.For a dokonce i nárůst výkonnosti 

je téměř úplně stejný. Ten je odlišný zejména proto, že smyčka Parallel.For je více 

optimalizovaná pro číselné rozsahy smyček, než Parallel.ForEach, ta se zase hodí spíše 

například pro procházení kolekcí. Změna oproti kódu ve smyčce Parallel.For se týká hlavně 

jednoho řádku. Abychom si ale ukázali použití Parallel.ForEach při skutečných kolekcích, 

použijeme na to trošku jiný kód: 
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int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

var stopwatch = new Stopwatch(); 

stopwatch.Start(); 

IList<int> list = new List<int>(initialCount); 

for (int i = 0; i <= initialCount; i++) 

{ 

    list.Add(i); 

} 

 

Parallel.ForEach(list, i => 

{ 

    if (i.IsPrime()) 

        Interlocked.Increment(ref count); 

}); 

 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using simple parallel foreach method.", count, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Co jsme zde provedli za změnu je to, že jsme nejprve naplnili kolekci List všemi prvky, 

které se budou procházet, a pak jsme teprve nechali tyto prvky procházet. Zajímavé je, že tento 

způsob výpočtu je o něco rychlejší, než předchozí. Tedy, celkový čas byl 4 714 ms, ale nutno si 

uvědomit, že do měření nyní započítáváme i původní naplňování kolekce List, kdežto v prvním 

případě se děje prakticky to samé, akorát to nevidíme, protože se rozsah generuje automaticky. 

Kdybychom odstranili naplňování kolekce z měření, zjistili bychom, že zabírá zhruba 300 ms. 

 

Zápis naší paralelní smyčky má opět svůj sekvenční ekvivalent, který by v našem 

případě mohl vypadat takto: 

 
foreach (int i in list) 

{ 

    if (i.IsPrime()) count++; 

} 

4.2.3 Parallel.Invoke 

Jak napovídá už název knihovny Task Parallel Library, tak právě koncept této knihovny 

spočívá v použití úkolu (task). Úlohový paralelizmus znamená, že jedna nebo více úloh je 

prováděno souběžně. Úloha reprezentuje asynchronní operaci a v určitém směru se podobá 

vytvoření nového vlákna nebo pracovní položky třídy ThreadPool, ale s vyšší úrovní abstrakce. 

Úlohy poskytují dvě primární výhody: 

 

 účinnější a škálovatelné využití systémových zdrojů, 

 více programové kontroly, než je možné u vláken či pracovních položek. 

 

Metoda Parallel.Invoke se využívá k vytváření a spouštění paralelních úloh implicitně. 

Jde tedy o implicitní paralelizmus. Tato metoda umožňuje spuštění jakéhokoliv počtu příkazů 

současně. Stačí předat delegáta Action pro každou pracovní položku. To ovšem neznamená, že 

počet vytvořených souběžných úloh nutně odpovídá počtu poskytnutých delegátů. Knihovna 



 
 

 
 

27 

TPL může zavést různé optimalizační techniky zvláště v případě dodání velkého počtu delegátů. 

Nejjednodušší způsob, jak vytvářet takovéto delegáty, je použití lambda výrazů. Lambda výraz 

může vyvolat název metody nebo poskytnout kód přímo v řádku[1, 7]. 

 

U tohoto způsobu paralelizmu jsme však omezeni tím, že nemůžeme metodě předat 

žádný parametr a stejně tak musíme očekávat, že metoda žádný parametr nevrací. Pokud tedy 

chceme mít větší kontrolu nad spouštěním úloh, potřebujeme vrátit hodnotu, potřebujeme 

využívat možnosti, jako jsou čekání, zrušení, pokračování, závislosti, detailní stavy, vlastní 

plánování a další, musíme pracovat s objekty úloh více explicitně[1, 7]. 

 

Algoritmus pro hledání prvočísel bychom mohli pomocí metody Parallel.Invoke 

naprogramovat například takto: 

 
int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

stopwatch.Start(); 

var actions = new Action[dictionary.Count]; 

int ctr = 0; 

foreach (var dic in dictionary) 

{ 

    KeyValuePair<int, int> dic1 = dic; 

    Action action = (() => 

    { 

        for (int i = dic1.Key; i < dic1.Value; i++) 

        { 

            if (i.IsPrime()) 

            { 

                Interlocked.Increment(ref count); 

            } 

        } 

    }); 

    actions[ctr] = action; 

    ctr++; 

} 

Parallel.Invoke(actions); 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using parallel Invoke method.", count, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Jak můžeme vidět, kód se dost podobá uvedené implementaci dříve pomocí 

třídy ThreadPool. Už jsme zde nevypisovali prvotní datovou dekompozici, ale i zde je třeba ji 

provést, protože se se slovníkem intervalů pracuje i v tomto případě. Podstatný rozdíl je akorát 

v tom, že neprovádíme ručně synchronizaci a navíc vytváříme pole delegátů Action, kde každý 

takový delegát zapouzdřuje část kódu, která nepřijímá žádnou hodnotu a ani žádnou hodnotu 

nevrací. Prakticky vše je pak stejné nebo alespoň podobné. V poslední části voláme metodu 

Parallel.Invoke, kde předáme všechny delegáty, v našem případě uložené v poli. Tito delegáti se 

paralelně vyvolají a každý vykoná svou část výpočtu. Jelikož máme datovou dekompozici 

rovnoměrnou a přizpůsobenou počtu jader procesoru, všechny výpočty se spustí zároveň. 
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Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 

 

Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto paralelním způsobem trval 4 762 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný a zrychluje program zhruba 3,47 krát. 

 

Nutno také dodat, že metoda Parallel.Invoke se v našem případě úplně perfektně nehodí 

ke smyslu, ve kterém jsme ji použili. Stejně tak to platí u Task objektů, pomocí kterých budeme 

paralelizovat v další kapitole. Oba tyto přístupy k paralelizaci se spíše hodí k úlohovému 

paralelizmu. K datovému paralelizmu bychom spíše využili Parallel.For či Parallel.ForEach. 

Nicméně jak lze vypozorovat, použít se dá všechno možné, jen je třeba si vždy rozmyslet, který 

způsob paralelizace je vhodný. 

4.2.4 Task 

K vytváření a spouštění úloh explicitně se nám výborně hodí jejich reprezentace 

v podobě třídy System.Threading.Tasks.Task. Jde tedy o explicitní paralelizmus. Úloha, která 

vrací hodnotu, je reprezentována třídou System.Threading.Tasks.Task<TResult>, která dědí 

z třídy Task. Objekt úlohy udržuje detaily infrastruktury a poskytuje metody a vlastnosti, které 

jsou přístupné z volajícího vlákna za doby životního cyklu úlohy. Například můžeme kdykoliv 

přistoupit k vlastnosti Status, abychom určili, zda úloha běží, dokončila svůj běh, byla zrušena 

nebo vyvolala výjimku. Status je reprezentován výčtem TaskStatus[1]. 

 

Když vytváříme úlohu, předáme jí delegáta, který zapouzdřuje kód k vykonání. Delegát 

může být vyjádřen v podobě pojmenovaného delegáta, anonymní metody nebo lambda výrazu. 

Lambda výrazy mohou obsahovat volání na pojmenované metody. Můžeme také použít metodu 

StartNew k vytvoření a spuštění úlohy v jedné operaci. Toto je preferovaný způsob vytváření a 

spouštění úloh, pokud vytváření a plánování nemá být rozděleno[7]. 

 

Třída Task vystavuje statickou vlastnost Factory, která vrací výchozí 

instanci TaskFactory, takže můžeme volat metodu jako Task.Factory.StartNew(…). Pokud 

úlohy vracejí hodnotu, mají veřejnou vlastnost Result, která obsahuje výsledek výpočtu. Úlohy 

běží asynchronně a mohou se dokončit v libovolném pořadí. Pokud se k vlastnosti Result 

přistoupí dříve, než je dokončen výpočet, vlastnost bude blokovat vlákno do té doby, dokud 

nebude hodnota přístupná. 

 

Každá úloha obdrží číselné ID, které jednoznačně identifikuje úlohu v aplikační doméně 

a je dostupné pomocí vlastnosti Id. ID je užitečné při prohlížení informací o úloze například 

v ladícím nástroji sady Visual Studio. ID je vytvářeno líně, což znamená, že není vytvořeno, 

pokud o něj nikdo nežádá. Jinými slovy je vytvořeno až v ten okamžik, kdy o něj někdo zažádá. 

Proto také může mít úloha s každým spuštěním programu jiné ID. 

 

Většina rozhraní, kde se vytvářejí úlohy, podporuje přetížení, které akceptují parametr 

TaskCreationOptions. Specifikováním jedné z těchto možností sdělujeme plánovači úloh, jak 

má plánovat úlohu ve fondu vláken. Možnosti také mohou být kombinovány pomocí bitové 

operace OR, která se v kódu značí znakem |. Tyto možnosti jsou: 

 

 None – výchozí hodnota, pokud není specifikována žádná jiná. Plánovač tak používá 

výchozí heuristiky k naplánování úlohy, 
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 PreferFairness – specifikuje, že úloha by měla být naplánována tak, že úlohy 

vytvořené dříve by měly být vykonány dříve a úlohy vytvořené později by měly být 

vykonány později, 

 

 LongRunning – specifikuje, že úloha reprezentuje dlouho běžící operaci, 

 

 AttachedToParent – specifikuje, že úloha by měla být vytvořena jako připojený 

potomek aktuální úlohy, pokud taková existuje. 

 

Metoda Task.ContinueWith a Task<TResult>.ContinueWith nám umožňuje specifikovat 

úlohu, která má být spuštěna poté, co je dokončena předcházející úloha. Delegát pokračování 

úlohy je předán předcházející úloze, takže může být prozkoumán její status. Navíc může být 

předána uživatelem definovaná hodnota z předcházející úlohy její navazující úloze ve vlastnosti 

Result, takže výstup předcházející úlohy může poskytovat vstup pro navazující úlohu. Metody 

ContinueWhenAll a ContinueWhenAny nám umožňují pokračování z více úloh[1]. 

 

Když kód, který má spuštěnou úlohu, vytvoří novou úlohu a nespecifikuje 

možnost AttachedToParent, nová úloha není synchronizována s vnější úlohou vůbec žádným 

způsobem. Tyto úlohy se nazývají oddělené vnořené úlohy. Uvědomme si, že vnější úloha 

nečeká na dokončení vnořené úlohy[6]. 

 

Když kód, který má spuštěnou úlohu, vytvoří novou úlohu a specifikuje 

možnost AttachedToParent, nová úloha je potom známá jako potomek původní úlohy, která je 

zase známá jako rodič. Můžeme použít možnost AttachedToParent k vytváření strukturovaného 

úlohového paralelizmu, protože rodičovská úloha implicitně čeká na dokončení provádění všech 

potomků[6]. 

 

Typ System.Threading.Tasks.Task a System.Threading.Tasks.Task<TResult> poskytuje 

několik přetížení metod Task.Wait a Task<TResult>.Wait, které nám umožňují počkat na 

dokončení úlohy. Přetížení statických metod Task.WaitAll a Task.WaitAny umožňují počkat na 

všechny nebo některé úlohy. Typicky čekáme na dokončení úlohy kvůli jednomu z těchto 

důvodů: 

 

 hlavní vlákno je závislé na konečném výpočtu úlohy, 

 potřebujeme ošetřit výjimky, které mohou nastat v úloze. 

 

Některé přetížení nám dovolí určit čas vypršení, a jiné přijímají volitelný vstupní 

parametr CancellationToken, takže operace čekání může být zrušena buď programově, nebo 

jako reakce na uživatelský vstup. Metoda Task.Wait vrací ihned, když byla úloha dokončena. 

Jakékoliv výjimky spuštěné úlohou budou vyvolány metodou Wait, i když byla metoda Wait 

zavolána po dokončení úlohy[7]. 

 

Když úloha vyvolá jednu nebo více výjimek, výjimky jsou vloženy 

do AggregateException. Tato výjimka je propagována zpět k vláknu, které se spojuje s úlohou, 

což je typicky to vlákno, které čeká na dokončení úlohy nebo se snaží přistoupit k vlastnosti 

Result dané úlohy. Toto chování slouží k prosazování politiky .NET Frameworku tak, že 

všechny neošetřené výjimky způsobí pád procesu. Volající kód může zpracovat výjimky, za 

použití metod Wait, WaitAll nebo WaitAny nebo vlastností Result úlohy nebo skupiny úloh, a 

obalit metodu Wait do try-catch bloku[1, 7]. 
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Třída Task podporuje zrušení, které je plně integrováno ve 

třídě System.Threading.CancellationTokenSource a System.Threading.CancellationToken, jež 

jsou nově uvedeny v .NET Frameworku 4. Mnoho konstruktorů třídy Task 

přijímá CancellationToken jako vstupní parametr. Spousta přetížení metody StartNew také 

přijímá CancellationToken. Můžeme vytvořit token a zažádat o zrušení někdy později pomocí 

třídy CancellationTokenSource. Můžeme také předat token třídě Task jako argument a zároveň 

odkazovat ten stejný token v našem delegátovi, který provede práci na základě reakce žádosti o 

zrušení[1]. 

 

Algoritmus pro hledání prvočísel bychom mohli pomocí úloh naprogramovat například 

takto: 

 
int count = 0; 

int initialCount = 30000000; 

stopwatch.Start(); 

var tasks = new Task[dictionary.Count]; 

int ctr = 0; 

foreach (var dic in dictionary) 

{ 

    KeyValuePair<int, int> dic1 = dic; 

    var task = Task.Factory.StartNew(() => 

    { 

        for (int i = dic1.Key; i < dic1.Value; i++) 

        { 

            if (i.IsPrime()) 

            { 

                Interlocked.Increment(ref count); 

            } 

        } 

    }); 

    tasks[ctr] = task; 

    ctr++; 

} 

Task.WaitAll(tasks); 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms using Tasks 

method.", count, stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

V tomto kódu opět můžeme zpozorovat podobnost s předchozí implementací pomocí 

metody Parallel.Invoke. Na tomto místě jsme také nevypisovali prvotní datovou dekompozici, 

ale i zde je třeba ji provést, protože se se slovníkem intervalů pracuje i v tomto případě. Rozdíl 

oproti paralelnímu zpracování pomocí metody Parallel.Invoke je v použití pole úloh místo pole 

delegátů. Dále pomocí třídy Factory vytvoříme jednoduchou úlohu, kterou přidáme do pole 

úloh určenému ke zpracování. Nakonec zavoláme metodu WaitAll, která nám specifikuje, že se 

nemá provádět další část kódu do té doby, dokud všechny úlohy nedokončí svou práci. 

 

Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 
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Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto paralelním způsobem trval 4 831 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný a zrychluje program zhruba 3,42 krát. 

 

4.3 PLINQ 
LINQ[8] byl poprvé zaveden v .NET Frameworku 3.0. Charakterizuje 

sjednocený model pro dotazování se na libovolné datové zdroje 

implementující System.Collections.IEnumerable nebo System.Collections.Generic.IEnumerable

<T>, a to typově bezpečným způsobem. Například LINQ to Objects je název pro LINQ dotazy 

nad kolekcemi, které jsou uložené v paměti. Jde například o List<T> nebo pole[8]. 

 

Paralelní verze LINQ (PLINQ) je paralelní implementace vzoru LINQ. PLINQ dotaz se 

velmi často podobá neparalelní verzi dotazu LINQ to Objects. PLINQ dotazy, stejně jako 

sekvenční LINQ dotazy, operují na libovolných datových zdrojích v paměti, implementujících 

rozhraní IEnumerable nebo IEnumerable<T>. Tyto dotazy mají taktéž odložené spuštění (líné 

načítání), což znamená, že nejsou vykonány, dokud není výsledek dotazu procházen. Základní 

rozdíl je v tom, že PLINQ se snaží využít veškeré procesory a jádra, které jsou k dispozici. Toto 

dělá podobně jako paralelní smyčky, kdy rozdělí data na malé segmenty, a pak spouští dotaz 

paralelně na každém segmentu zvlášť. Zaměstnává tak jednotlivá jádra procesoru. Ve většině 

případů to znamená, že dotaz běží mnohem rychleji, než jeho sekvenční verze[8]. 

 

PLINQ se velmi hodí pro paralelizaci skvěle paralelních problémů, stejně jako tomu je 

u paralelních smyček. Proto pro něj také platí stejná pravidla a omezení vůči paralelizaci, jako je 

správná dekompozice, vyvážení zátěže, minimalizování režie atd. 

 

Kvůli paralelnímu vykonávání může PLINQ dosáhnout značného nárůstu výkonnosti, a 

to často jen díky přidání metody AsParallel do datového zdroje dotazu. Paralelizmus však 

zavádí nové komplexnosti, a proto ne všechny dotazy s použitím PLINQ poběží rychleji. Ve 

skutečnosti paralelizace některých dotazů jejich vykonávání spíše zpomaluje. Proto bychom 

měli rozumět alespoň základním faktorům, které ovlivňují rychlost paralelního vykonávání 

dotazů. Mezi tyto faktory patří zejména: 

 

 výpočetní náročnost celého dotazu (musíme mít k dispozici dostatek skvěle paralelní 

práce, aby mohl PLINQ dobře vyvážit režii), 

 počet jader systému (stupeň paralelizmu), 

 počet a druh operací, 

 způsob vykonání dotazu, 

 typ slučovacích možností, 

 druh dělení. 

 

Existuje také mnoha faktorů ovlivňující dotaz takovým způsobem, že kdyby jej PLINQ 

vykonal paralelně, ještě by se jeho vykonání zpomalilo. Proto se v takových případech rozhodne 

provést dotaz sekvenčně. 

 

Podobně jako u paralelních smyček, i PLINQ na rozdíl od LINQ, podporuje zrušení 

provádění dotazu pomocí CancellationToken. Podobně se chová i propagování výjimek, kde 

jsou opět všechny výjimky vloženy do třídy AggregateException. 
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Třída System.Linq.ParallelEnumerable poskytuje téměř všechnu funkcionalitu, jako 

LINQ. Tato třída zahrnuje implementace všech standardních operátorů pro dotazy, které 

podporuje LINQ to Objects, ačkoli se nesnaží paralelizovat každý z nich. Oproti standardním 

operátorům pro dotazy obsahuje třída ParallelEnumerable několik metod, které umožňují 

nastavovat chování specifické pro paralelní vykonávání[8]: 

 

 AsParallel – specifikuje, že dotaz by měl být paralelizován, pokud je to možné, 

 

 AsSequential<TSource> – specifikuje, že dotaz by měl být spuštěn sekvenčně, 

 

 AsOrdered – specifikuje, že výsledek dotazu by měl zachovat původní seřazení 

položek před provedením dotazu, 

 

 AsUnordered<TSource> – specifikuje, že výsledek dotazu nemusí zachovat původní 

seřazení položek před provedením dotazu, 

 

 WithCancellation<TSource> – specifikuje, že by PLINQ měl během vyhodnocování 

dotazu průběžně kontrolovat stav poskytnutého tokenu zrušení a zrušit provádění 

dotazu, pokud je to požadováno, 

 

 WithDegreeOfParallelism<TSource> – specifikuje maximální počet procesorů, které 

má PLINQ využít pro paralelizaci dotazu. Defaultně využívá PLINQ všechny procesory 

cílového počítače, maximálně však 64 procesorů. Můžeme PLINQ 

nařídit, aby nepoužil více než specifikovaný počet procesorů pomocí 

metody WithDegreeOfParallelism<TSource>. To je užitečné v případě, kdy chceme 

zajistit, aby další procesy běžící v systému měly k dispozici určité množství času 

procesoru, 

 

 WithMergeOptions<TSource> – poskytuje PLINQ jakýsi náznak k tomu, jak má, 

pokud je to možné, sloučit paralelní výsledky zpět do jedné sekvence na hlavním 

vlákně, 

 

 WithExecutionMode<TSource> – specifikuje, zda má PLINQ vykonat dotaz 

paralelně i přes to, že výchozí nastavení by jej vykonalo sekvenčně, 

 

 ForAll<TSource> – metoda, která umožňuje více vláknům zpracovávat výsledky 

paralelně namísto toho, aby vlákna posílala výsledek zpět hlavnímu vláknu, které by je 

pak sloučilo dohromady. 

 

Náš algoritmus pro hledání prvočísel v zadaném intervalu naimplementujeme například 

takto, nejprve sekvenčně: 

 
stopwatch.Start(); 

int[] testArray = Enumerable.Range(0, initialCount + 

1).ToArray(); 

var results = (from p in testArray where p.IsPrime() select 

p).ToArray(); 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms using LINQ 

method.", results.Length, stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 
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Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. Stejně tak tomu bude i u paralelní verze. Výpočet 

tohoto sekvenčního algoritmu trval 16 713 ms, což je zanedbatelně více, než u původní 

sekvenční verze uvedené jako výchozí sekvenční algoritmus. Rozdíl oproti původní sekvenční 

verzi je v tom, že na počátku si vytvoříme pole hodnot, které budeme testovat oproti 

prvočíselnosti. Rozdíl je také v tom, že se používá volání metod v enumerátoru. Nebudeme tedy 

procházet interval ve smyčce, kde máme v paměti uloženou pouze jednu hodnotu. Dále 

vytvoříme LINQ dotaz na kolekci (pole), kde máme uloženy hodnoty. Dotaz nám projde 

všechny hodnoty v poli a otestuje na prvočíselnost. Výsledky ukládá opět do pole čísel, takže je 

možné si snadno prohlédnout nalezená prvočísla. Vzhledem k tomu, že vyhodnocování dotazů 

LINQ je líné, vyhodnocují se skutečně až tehdy, jsou-li volány například enumerátorem. My, 

abychom nemuseli výsledky vypisovat, protože nás zajímá pouze počet nalezených prvočísel, za 

LINQ dotaz vložíme metodu ToArray, která nám zajistí, že se dotaz ihned po zavolání 

vyhodnotí a výsledky se uloží do pole. Kdybychom totiž použili místo našeho sekvenčního 

kódu tento kód, výsledky by byly jiné: 

 
stopwatch.Start(); 

int[] testArray = Enumerable.Range(0, initialCount + 

1).ToArray(); 

var results = (from p in testArray where p.IsPrime() select p); 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms using LINQ 

method.", results.ToArray().Length, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Jaký je zde rozdíl? Rozdíl je v tom, že jsme nezavolali metodu ToArray už při zadávání 

dotazu, ale až při výpisu hodnoty počtu nalezených prvočísel. To znamená, že skutečný LINQ 

dotaz se vyhodnotí až v případě zavolání metody ToArray při vypisování počtu prvočísel na 

konzoli aplikace. Výpočet tedy bude opravdu trvat nějakých 16 000 ms, ale začne se počítat až 

po ukončení časovače. Ten vypíše na konzoli něco kolem 400 ms. Proto je třeba si dávat pozor 

na to, kdy skutečně chceme vyhodnotit LINQ dotaz. 

 

Paralelní algoritmus by mohl vypadat například takto: 

 
stopwatch.Start(); 

int[] testArray = Enumerable.Range(0, initialCount + 

1).ToArray(); 

var resultsParallel = (from p in testArray.AsParallel() where 

p.IsPrime() select p).ToArray(); 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using parallel LINQ method.", resultsParallel.Length, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Rozdíl oproti sekvenčnímu algoritmu spočívá v použití magického slovíčka (metody) 

AsParallel aplikované na pole hodnot určených k testování prvočíselnosti, popsané již dříve. 

V našem případě metoda AsParallel zajistí plné využití výkonu testovacího procesoru, i když 

určitá vyšší režie je zde zřetelná. 
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Prvočísla jsme testovali pouze na prvním testovacím stroji uvedeném v kapitole 4.6. 

V našem případě tedy výpočet tímto paralelním způsobem trval 5 137 ms a bylo nalezeno 

1 857 859 prvočísel. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný a zrychluje program zhruba 3,22 krát. 

 

Jinou možností, jak naimplementovat tento paralelní algoritmus, je použití kolekce 

ConcurrentBag<T>, která by nám měla ušetřit určitý čas. Při našem původním paralelním 

zpracování totiž musely proběhnout paralelně jednotlivé výpočty, pak ale ovšem hlavní vlákno 

muselo počkat na dokončení výpočtu všech vláken a zavolat metodu ToArray, aby se dotaz 

vyhodnotil a my mohli získat počet prvočísel v kolekci. Použití ConcurrentBag<T> nám ušetří 

něco málo času, protože nečekáme na všechna vlákna, až dokončí svůj výpočet, a pak slučujeme 

výsledky, ale naopak provádíme operaci na každém pracovním vlákně. Operace je v tomto 

smyslu přidání prvočísla do kolekce s neseřazenými prvky ConcurrentBag<T>, které se 

provede zavoláním metody Add na všech vláknech pomocí metody ForAll. Nakonec vypíšeme 

pouze počet prvků v této kolekci a získáme tak počet nalezených prvočísel. Zdrojový kód by 

mohl vypadat takto: 

 
stopwatch.Start(); 

int[] testArray = Enumerable.Range(0, initialCount + 

1).ToArray(); 

var resultsParallel = (from p in testArray.AsParallel() where 

p.IsPrime() select p); 

var concurrentBag = new ConcurrentBag<int>(); 

resultsParallel.ForAll(concurrentBag.Add); 

stopwatch.Stop(); 

Console.WriteLine("Found {0} prime numbers in {1} ms 

using parallel LINQ method.", concurrentBag.Count, 

stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds); 

 

Výpočet je skutečně o něco rychlejší a trval 4 902 ms. Nárůst výkonnosti je zde zřetelný 

a zrychluje program zhruba 3,37 krát. 

 

4.4 Vláknově bezpečné kolekce v .NET Frameworku 4 
.NET Framework 4 zavádí nové datové struktury, které jsou specificky navrženy 

k tomu, aby zjednodušovaly vláknově bezpečný přístup ke sdíleným datům a zvýšily výkon a 

škálovatelnost paralelních aplikací. V následujících částech textu si popíšeme nové vláknově 

bezpečné kolekce, jako jsou BlockingCollection(T), ConcurrentQueue(T), ConcurrentStack(T), 

ConcurrentBag(T) a ConcurrentDictionary(TKey, TValue)[9]. 

 

Kolekce BlockingCollection(T) 

BlockingCollection(T) poskytuje blokovací a mezní sémantiky pro jakýkoliv 

typ IProducerConsumerCollection(T). To je rozhraní, ze kterého BlockingCollection(T) dědí. 

Díky tomu může BlockingCollection(T) přidat nebo odstranit elementy na základě politiky 

implementované kolekce. Zároveň poskytuje mechanismus pro blokování pokusů o odstranění 

elementu z prázdné kolekce a pokusů o přidání, pokud byla specifikována určitá mez. Před 

.NET Frameworkem 4 bychom se mohli pokusit tuto funkcionalitu naprogramovat například 

pomocí třídy Monitor a kolekce Queue(T). Skutečná síla typu BlockingCollection(T) však 

spočívá v tom, že implementuje všechnu tuto funkcionalitu, další funkcionalitu navíc a ještě 

k tomu je velmi rychlá a bezpečná. Je proto vhodné použít BlockingCollection(T) všude tam, 

kde je potřeba sémantika blokování a mezí. 
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Vzhledem k tomu, že jde o kolekci, mohly by nás zajímat operace získání počtu 

elementů v kolekci, procházení elementů nebo kopírování elementů do jiných datových struktur. 

Získání počtu prvků závisí na synchronizačním mechanismu BlockingCollection(T) a skutečně 

vrací reálný počet prvků kolekce. BlockingCollection(T) také poskytuje metodu 

GetConsumingEnumerable() pro procházení kolekce. Oproti běžnému procházení kolekce se 

však na kolekci opakovaně volá metoda Take. To znamená, že pokud se zavolá 

metoda MoveNext výčtu a kolekce je prázdná, bude se blokovat do té doby, dokud se nepřidají 

nové položky. Abychom bezpečně zastavili výčet, můžeme zavolat metodu CompleteAdding 

nebo zrušit výčet pomocí přetížení GetConsumingEnumerable(CancellationToken 

canellationToken). 

 

Kolekce ConcurrentQueue(T) 

ConcurrentQueue(T) je struktura, která poskytuje vláknově bezpečný přístup k FIFO 

(fronta – First-In First-Out) seřazeným elementům. ConcurrentQueue(T) ve skutečnosti 

implementuje několik malých polí, které neobsahují operace se zámky při práci s počátečními a 

koncovými poli. Proto je tento přístup zcela odlišný od Queue(T), která obsahuje pole a spoléhá 

na externí použití monitorů kvůli synchronizaci. ConcurrentQueue(T) je naprosto jistě více 

bezpečná a vhodná, než manuální zamykání fronty Queue(T). 

 

Členové Count, ToArray a GetEnumerator získají snímky počátku a konce, a tedy celé 

kolekce. Získání snímku je operace bez použití zámků. 

 

Protože fronta udržuje index pro každou položku podle toho, jak byla přidána do fronty, 

tak poté, co vlastnost Count vytvoří snímek, jednoduše vrátí výsledek odečtením počátečního 

indexu od koncového indexu. 

 

Poté, co metoda ToArray vytvoří snímek, zkopíruje všechny položky do pole. Metoda 

GetEnumerator deleguje metodu ToArray a vrací výčet výsledného pole, takže nemění snímek 

položek. 

 

Kolekce ConcurrentStack(T) 

ConcurrentStack(T) je implementací klasické struktury LIFO (zásobník – Last-In First-

Out), která poskytuje vláknově bezpečný přístup k jednotlivým elementům bez nutnosti externí 

synchronizace. ConcurrentStack(T) by se měl používat ve scénářích, kde více vláken spravuje 

několik skupin položek a chtějí je zpracovat v LIFO pořadí. Je užitečný v případě, kdy chceme 

zpracovat nová data před starými, jako je třeba vícevláknové prohledávání do hloubky. Další 

příklady by mohly být, když existují penalizace za to, že jsme nezpracovali data včas. 

V takových situacích mohou být celkové postihy minimalizovány zpracováním nejprve nových 

položek. U položek, které nebyly včas zpracovány tak můžeme naplánovat jejich další zdržení. 

Pokud potřebujeme naimplementovat takovýto scénář, LIFO je k tomu velmi vhodný. 

 

V některých případech můžeme chtít přidat nebo odebrat položky zároveň. Například 

pokud má LIFO určené pořadí, které ale není striktně vyžadováno, může vlákno zpracovat   

položek zároveň oproti zpracovávání jedné položky za druhou. Pokud v tomto případě zavoláme 

metodu Push nebo TryPop opakovaně několikrát, projeví se zde určitá cena za synchronizaci. 

Metody PushRange a TryPopRange v takovýchto případech výrazně redukují režii 

synchronizace, protože použijí jednu operaci pro vložení nebo odstranění více položek. 

 



 
 

 
 

36 

ConcurrentStack(T) je oproti ConcurrentQueue(T), která je implementována poli, 

implementován spojovým seznamem, u kterého vždy platíme určitou cenu za alokaci paměti pro 

každý uzel. 

 

Kolekce ConcurrentBag(T) 
ConcurrentBag(T) je nový typ, který v předchozích verzích .NET Frameworku nemá 

svého přímého předchůdce. Položky mohou být přidány a odstraněny z ConcurrentBag(T) 

stejně jako z ConcurrentQueue(T) nebo ConcurrentStack(T) nebo jakéhokoliv typu 

IProducerConsumerCollection, ale položky nejsou seřazeny žádným specifickým způsobem. 

Tento nedostatek seřazování je přijatelný v situacích, kde jediným požadavkem je práce se 

všemi daty. V takových situacích můžeme použít i seřazené struktury, jako jsou třeba fronty 

nebo zásobníky, avšak za cenu seřazování, která nese svá omezení ve škálovatelnosti kvůli 

nutné synchronizaci. 

 

ConcurrentBag(T) je postaven na novém typu System.Threading.ThreadLocal(T), což 

znamená, že každé vlákno přistupující ke ConcurrentBag(T) má svůj vlastní soukromý seznam 

položek. Tímto způsobem může být přidávání a odebírání položek prováděno lokálně vláknem 

s velmi nízkou synchronizační režií. Zároveň ale musí ConcurrentBag(T) obsahovat celkový 

pohled na všechna data, takže pokud se vlákno pokusí odebrat položku, ale zjistí, že jeho lokální 

seznam je prázdný, ukradne položku jinému vláknu, pokud toto vlákno vlastní nějaké položky. 

Vzhledem k tomu, že ConcurrentBag(T) má velmi malou režii při vkládání a odebírání položek 

vlákny, je to velmi dobrý typ kolekce ve scénářích, kde nás netrápí seřazování položek. 

 

Prohledání stromu je ideálním scénářem pro použití ConcurrentBag(T), pokud pro nás 

není důležité specifické seřazování při prohledávání. Pokud je strom vyvážený, je zde vysoká 

pravděpodobnost, že vlákno, které produkuje uzel, jej také zpracuje. To znamená, že se zde 

nebude uplatňovat operace kradení položky jiného vlákna a ušetří se tak spousta režie. 

 

ConcurrentBag(T) je mírně těžkopádná vzhledem k paměti, protože neimplementuje 

rozhraní IDisposable, ale místo toho obsahuje uvolnitelné ThreadLocal(T) objekty. 

Tyto ThreadLocal(T) objekty, i když už nebudou dále používány, nemohou být uvolněny do té 

doby, dokud není celá kolekce ConcurrentBag(T) uvolněna a posbírána Garbage Collectorem. 

Členové IsEmpty, Count, ToArray a GetEnumerator zamykají celou datovou strukturu, takže 

mohou poskytnout snímek celé kolekce. I proto jsou tyto operace neodmyslitelně drahé a 

způsobují blokování souběžných operací Add a Take. Zatímco se zpracovává zavolání 

metody ToArray nebo GetEnumerator, globální zámek už je uvolněný, takže původní kolekce 

se už v té době mohla změnit. 

 

Kolekce ConcurrentDictionary(TKey, TValue) 

Typ ConcurrentDictionary(TKey, TValue) poskytuje vláknově bezpečnou implementaci 

silně typového slovníku. V dřívějších verzích .NET Frameworku bylo možné dosáhnout 

vláknově bezpečného přístupu k silně typovému slovníku použitím zámku k ochraně vstupů do 

klasického slovníku Dictionary(TKey, TValue). 

 

Typ ConcurrentDictionary(TKey, TValue) poskytuje vláknově bezpečný slovník, který 

nespoléhá na běžné zámky. ConcurrentDictionary(TKey, TValue) spíše vnitřně spravuje 

množinu zámků k poskytnutí bezpečných souběžných aktualizací a využívá algoritmus bez 

zámku k povolení čtení, které žádné zámky vůbec nepotřebuje. 
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ConcurrentDictionary(TKey, TValue) je aplikovatelný na jakýkoliv problém zahrnující 

souběžný přístup ke slovníku, kde je možné aktualizovat. Avšak pokud bychom chtěli 

přistupovat ke slovníku v režimu pouze pro čtení, kde se nachází pevné množství dat, je lepší 

použít klasický slovník  Dictionary(TKey, Value), protože ten má menší režii, než 

ConcurrentDictionary(TKey, TValue). 

 

Členové Count, Keys, Values a ToArray() slovníku ConcurrentDictionary(TKey, 

TValue) zcela zamykají datovou strukturu za účelem poskytnutí přesného snímku. To serializuje 

všechna volání a zasahuje do výkonnosti operací přidání a aktualizací. Proto by měly být tyto 

metody a vlastnosti použity střídmě. 

 

Metoda GetEnumerator poskytuje enumerátor, který může procházet páry klíč/hodnota, 

které jsou uložené ve slovníku. Metoda GetEnumerator nepoužívá zámky, ale i tak zaručuje, že 

enumerátor je bezpečný pro využití i v případě souběžných aktualizací. To je sice skvělé vůči 

rychlosti, ale nevytváří se žádný snímek, takže enumerátor může poskytovat mix dat z původní 

podoby, kdy byl enumerátor zavolán a zároveň i nějaké změny, které byly mezitím provedeny. 

Pokud potřebujeme, aby enumerátor vytvořil snímek slovníku ConcurrentDictionary(TKey, 

TValue), měli bychom nejprve pozastavit aktualizace před samotným výčtem hodnot nebo 

zavolat metodu ToArray k získání dat, zatímco jsou drženy všechny vnitřní zámky. 

 

4.5 Experimenty 
Všechny hlavní experimenty probíhaly postupně s vyvíjením stále efektivnější paralelní 

verze algoritmu pro násobení hustých matic. Výkonnost paralelní implementace jsme vždy 

porovnávali s implementací klasického sekvenčního násobení matic, které jsme rozdělili na dva 

základní typy. První typ je naimplementován pomocí multidimenzionálních polí a druhý typ 

pomocí pole polí (jagged arrays). U všech způsobů paralelizace jsme využívali prakticky jen 

metody Parallel.For a Parallel.ForEach. Ještě před započetím experimentů jsme předpokládali, 

že pole polí budou rychlejší než multidimenzionální pole, ale jak jsme v průběhu 

experimentování zjistili, není to jednoznačné. Záleží totiž na určitých podmínkách. Výkonnost 

jednotlivých experimentů jsme porovnávali při násobení shodně velkých matic 2000x2000. 

 

Jak již bylo řečeno, základní dělení implementace experimentů mělo dva typy a bylo 

zapotřebí zjistit, který typ je rychlejší a který se k čemu více hodí. Dalším způsobem 

implementace pak byla snaha naprogramovat co nejefektivnější paralelní verzi násobení matic. 

 

Multidimenzionální pole vs. pole polí 

Během experimentů jsme se snažili zjistit, jak pracují multidimenzionální pole a jak 

pole polí. Zjistili jsme, oproti původnímu očekávání, že pole polí nejsou vždy rychlejší, než 

multidimenzionální pole. Výsledky experimentů se také docela podstatně liší při použití 

různých testovacích procesorů. U nových procesorů dosahujeme jiných poměrů výsledků mezi 

multidimenzionálními poli a poli polí a je docela viditelné, že přístup k multidimenzionálním 

polím byl u nových procesorů velmi optimalizován. Jak nám experimenty potvrdily, pro 

klasické násobení velkých matic uložených v paměti, se na nových procesorech více hodí použít 

multidimenzionální pole. Jde totiž hlavně o to, že velké matice musí být celé uložené v hlavní 

paměti. Přístup do takové paměti je velmi rychlý, ale není to nejrychlejší přístup do paměti, 

kterého bychom mohli dosáhnout. Jedna z možností, jak tedy násobení matic zrychlit, je využít 

rychlé paměti cache procesoru. Jak toho ale docílit? Musíme matice rozdělit tak vhodně, aby se 

jejich malé kousky (bloky) vlezly do malé, ale rychlé paměti cache[17, 18]. V tomto případě jde 

o velmi značnou optimalizaci, a to hlavně při paralelním násobení. Při implementaci blokového 
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násobení matic zjistíme, že se zde konečně projevuje námi očekávaná rychlost pole polí oproti 

multidimenzionálním polím. Pole polí jsou v tomto případě opravdu znatelně rychlejší. Opět se 

ptáme, jak je to možné. Pole polí sice potřebují jeden krok navíc, čímž je inicializace polí, ale na 

druhou stranu na pozadí (v IL kódu) nevolají metody Address a Get tak, jako 

multidimenzionální pole. Jde totiž o surové bloky v paměti, ke kterým se přistupuje zcela jinak 

a v případě, že se vlezou do paměti cache procesoru, protože jsou dostatečně malé, je rychlost 

přístupu k nim o poznání větší[16]. 

 

Strassenův algoritmus 

Druhou možností optimalizace násobení matic je implementace některého z efektivních 

algoritmů. Efektivnějších, než klasické násobení matic pomocí tří cyklů, které má 

asymptotickou složitost  (  ). Jako výrazně efektivní násobení matic se prokázal Strassenův 

algoritmus. Tento algoritmus násobí matice zcela jinak, než klasický algoritmus. Klasický 

algoritmus násobí matice tím způsobem, že spotřebuje 8 násobení bloků matic a 4 krát musí 

mezi nimi sčítat. Strassenův algoritmus ale definuje 7 nových matic, které působí jako malé 

bloky původních matic. Ty mezi sebou násobí a sčítá jiným způsobem, než při klasickém 

násobení matic a vzniká tak produkt, který ke svému dokončení potřebuje sice 18 krát sčítat, ale 

zato jen 7 krát násobit. Násobení bloků matic probíhá rekurzivně do té doby, dokud se to ještě 

vyplatí, což znamená do určitého řádu. Toto způsobí, že výsledná asymptotická složitost 

algoritmu je  (      )[14, 15]. Může se to zdát jako nepatrný rozdíl. Jde však o exponent a při 

vyšších řádech matic je tento algoritmus o dost rychlejší. Jak bylo již ověřeno, operace sčítání je 

výpočetně mnohem méně náročná, než operace násobení. 

 

Strassenův algoritmus s sebou bohužel přináší své podstatné zápory, které je třeba 

zvážit. Zaprvé algoritmus násobí pouze čtvercové matice. To znamená, že pokud nejsou matice 

čtvercové, musí se doplnit nulami tak, aby čtvercové byly. Toto samozřejmě zpomaluje samotný 

algoritmus, pokud nevložíme rovnou čtvercové matice k násobení. Dále můžeme násobit pouze 

matice řádu   , což je bohužel podmínka pro fungování samotného algoritmu. Jak můžeme 

vypozorovat, jde už o podstatnější problém. Představme si, že máme k dispozici matici o 

velikosti 8192x8192. Jde o čtvercovou matici s řádem   . Algoritmus bude v tomto případě 

velmi efektivní a velmi rychlý. Co když ale musíme vynásobit matici o velikosti 8192x8193 

s nějakou další maticí? Zde nastává podstatný problém, protože musíme matici doplnit nulami 

na řád    a matice se tak podstatně zvětší a my ztratíme dost času. Je zde ještě minimálně jeden 

podstatný problém, díky kterému jsme usoudili, že se implementace Strassenova algoritmu 

nehodí pro naše účely paralelního násobení matic. Implementace tohoto algoritmu by se pro 

naše účely musela ještě hodně upravovat. Problém je následující. V paměti držíme celé dvě 

matice. Abychom ale vypočítali jejich součin, musíme rekurzivně vytvářet jejich bloky, které 

budeme také držet v paměti. A zde je právě kámen úrazu v případě paralelizace, jelikož při více 

jádrech nedej bože při více procesorech s více jádry máme ještě více bloků v paměti a tím 

pádem je násobení sice extrémně rychlé, ale zároveň zabírá tolik paměti, že jej nelze použít pro 

násobení vyšších řádů. A navíc efektivita paralelizace sekvenčního Strassenova algoritmu není 

až tak vysoká, protože vytváření bloků matic s sebou nese celkem dost velkou režii. 

 

Efektivní násobení matic 

Potřebovali jsme tedy vymyslet algoritmus, který by byl velmi rychlý a nebyl paměťově 

příliš náročný. Abychom se rychlostí alespoň přiblížili Strassenovu algoritmu, rozhodli jsme se 

naimplementovat algoritmus blokového násobení matic[16], který rozdělí první matici na bloky 

už při jejím vytváření a nemusí tak alokovat další paměť pro jednotlivé bloky. Přesně tento 

způsob blokového násobení matic se nám totiž bude později hodit i při násobení matic na 

Windows HPC Clusteru. Nemusí jít nutně o čtvercové matice. Matice se rozdělí na počet bloků 
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určených počtem jader procesoru. Pokud máme tedy matici 2000x2000 a 8 jader na procesoru, 

matice se rozdělí na 250 bloků o velikosti 8x2000. Tyto bloky po řádcích se vynásobí se sloupci 

druhé matice a výsledky se tak po blocích uloží do výsledné matice. Paměťová náročnost se na 

jednom počítači téměř neliší od klasické paralelní implementace. Zde se konečně projevila 

očekávaná rychlost pole polí oproti multidimenzionálním polím. 

 

Poslední věc, kterou je třeba zvážit, je to, že jde sice o velmi efektivní násobení matic, 

ale musíme se vypořádat i s maticemi vyšších řádů, které by se nemusely vlézt do paměti ani při 

jejich inicializaci a vůbec bychom tak nemohli začít se samotným násobením. Vezměme si 

jednoduchý příklad, kdy násobíme husté matice o velikosti 10000x10000 * 10000x10000, kde 

každý prvek v matici je číslo datového typu double, které zabírá v paměti 8 bytů. Máme tedy 

celkem 3 matice o dané velikosti, jelikož i výslednou matici uchováváme v paměti. Celkem i tak 

relativně malé husté matice zabírají v paměti zhruba 2 400 MB. To je poměrně dost místa. Co 

když ale potřebujeme vynásobit například matice s řádem milion? Jak se s tímto problémem 

efektivně vypořádat i na stroji s více procesory, si ukážeme v další kapitole. 

 

Výsledky, kterých jsme dosáhli na prvním testovacím stroji, jsou v Obrázku 6: 

 

 

Obrázek 6: Graf 1: První testovací stroj 
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Výsledky, kterých jsme dosáhli na druhém testovacím stroji, jsou v Obrázku 7: 

 

 

Obrázek 7: Graf 2: Druhý testovací stroj 

 

Z těchto grafů lze už letmým pohledem vyčíst, že paralelizace na procesoru se dvěma 

jádry nedosáhne nikdy tak vysoké efektivity, jako paralelizace na procesoru s více jádry. Cena 

za synchronizaci, dělení práce a spravování vláken se projeví u dvou jader poměrně ve velké 

míře. Nicméně i tak jsme dosáhli nezanedbatelného zrychlení u dvoujádrového procesoru. 

 

Shrnutí výsledků prvního testovacího stroje 

Kvantifikace nárůstu výkonnosti klasického sekvenčního násobení matic s 

multidimenzionálními poli oproti klasickému paralelnímu násobení matic s 

multidimenzionálními poli: 

 

   
  

  
  

     

     
      

 

Nárůst výkonnosti je sublineární. 

Efektivita výpočetních zdrojů: 

 

  
  

 
        

    

 
       

 

Pomocí výše zmíněného postupu budeme kvantifikovat nárůst výkonnosti a určovat 

efektivitu výpočetních zdrojů i u dalších algoritmů. Stejným způsobem budeme provádět shrnutí 
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výsledků druhého testovacího stroje. V Tabulce 1 shrnujeme výsledky prvního testovacího 

stroje: 

 

Algoritmus 

Klasický 

s multidimenzio-

nálními poli 

Klasický s poli 

polí 

Blokový 

s multidimenzio-

nálními poli 

Blokový s poli 

polí 

Čas 

sekvenčního 

zpracování 

65788 ms 115865 ms 30839 ms 11180 ms 

Čas paralelního 

zpracování 
18372 ms 32605 ms 6883 ms 3151 ms 

Nárůst 

výkonnosti 
3,58 3,55 4,48 3,55 

Typ nárůstu 

výkonnosti 
sublineární sublineární superlineární sublineární 

Efektivita 89,5% 88,8% 112% 88,8% 

Tabulka 1: Shrnutí výsledků prvního testovacího stroje 

 

Z výsledků klasického paralelního násobení matic pomocí multidimenzionálních polí a 

poli polí můžeme vypozorovat, že paralelizace byla velmi úspěšná v obou případech, jelikož se 

její efektivita pohybuje kolem hranice 90%. Jak ale vidíme, v tomto případě byly 

multidimenzionální pole téměř dvakrát rychlejší, než pole polí. 

 

U optimalizovaného blokového násobení matic se už dostáváme k velmi zajímavým 

výsledkům. U multidimenzionálních polí máme oproti klasickému násobení superlineární nárůst 

výkonnosti a přitom je tento přístup pomalejší, než přístup pomocí pole polí. Výsledky tedy 

máme zcela obráceně, než při klasickém násobení matic. Jak lze vypozorovat z výsledků, 

opravdu se prokázalo, že při použití malých bloků polí se do paměti lépe ukládají a vybírají pole 

polí. Další věc, která stojí za zmínku, je to, že nejhorší sekvenční implementace se liší od 

nejlepší sekvenční implementace téměř desetinásobkem rychlosti. Kdybychom porovnali 

nejhorší sekvenční implementaci a nejlepší paralelní implementaci, zjistili bychom, že paralelní 

implementace je téměř 37 krát rychlejší. 

 

U Strassenova algoritmu zase můžeme vypozorovat, že nárůst výkonnosti paralelní 

implementace oproti sekvenční je pouze 2,92. To je způsobeno velkou režií při vytváření 

nových bloků matic během počítání, což už bylo vysvětleno dříve. 

 

Z grafu lze vyčíst ještě spoustu zajímavých údajů a je na každém, aby se zamyslel nad 

tím, které porovnání údajů ho zajímá. 
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Shrnutí výsledků druhého testovacího stroje 

V Tabulce 2 stejným způsobem jako u prvního testovacího stroje shrnujeme výsledky 

druhého testovacího stroje: 

 

Algoritmus 

Klasický 

s multidimenzio-

nálními poli 

Klasický s poli 

polí 

Blokový 

s multidimenzio-

nálními poli 

Blokový s poli 

polí 

Čas 

sekvenčního 

zpracování 

128619 ms 136564 ms 124439 ms 52367 ms 

Čas paralelního 

zpracování 
74296 ms 66710 ms 66112 ms 28490 ms 

Nárůst 

výkonnosti 
1,73 2,05 1,88 1,84 

Typ nárůstu 

výkonnosti 
sublineární superlineární sublineární sublineární 

Efektivita 86,5% 103% 94% 92% 

Tabulka 2: Shrnutí výsledků druhého testovacího stroje 

 

Na druhém testovacím stroji pozorujeme, že rychlost sekvenčních algoritmů se až tolik 

neliší, jako u prvního testovacího stroje. Jde o starý procesor, který evidentně s poli pracuje 

jinak, než procesor nový. Navíc se nám opět povedlo dosáhnout superlineárního nárůstu 

výkonnosti, tentokrát u pole polí, což ale může být také způsobeno nepřesností měření v podobě 

například zatížení procesoru jinak, než samotným výpočtem. 

 

Optimalizované algoritmy potvrdily svou velkou a stálou efektivitu. Jak už bylo 

zmíněno a nyní i prokázáno, u tohoto staršího procesoru se optimalizace v podobě blokového 

násobení matic u multidimenzionálních polí téměř vůbec neprojevila. Zato ale u pole polí 

optimalizace zrychlila jak sekvenční, tak paralelní algoritmus více než dvakrát. 

 

U Strassenova algoritmu můžeme naopak vypozorovat větší efektivitu, než u prvního 

testovacího stroje. Ta činí 88%. Důvodem je to, že náročnost vytváření nových bloků matic 

během počítání se snižuje s počtem jader procesoru. Jinak řečeno, čím více máme jader 

procesoru k dispozici, tím více se bude vytvářet bloků matic a tím více budou růst nároky na 

toto rozdělování a počítání a o to více bude klesat efektivita a nárůst výkonnosti. 

 

Z grafu lze vyčíst ještě spoustu údajů a zajímavé by mohlo být i srovnání některých 

údajů z prvního a druhého testovacího stroje a sledování, jak se u kterých strojů projevil nárůst 

výkonnosti u určité implementace. 
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4.6 Testovací stroje 
Ne na všech testovacích strojích byly vždy provedeny všechny testy, ale pro přehlednost 

si každou testovací sestavu uvedeme: 

 

1)  

 PC s operačním systémem Windows 7 Professional x64. 

 4 GB DDR3 paměti RAM. 

 Procesor QuadCore Intel Core i7 860, 2800 MHz (4 fyzických, 8 logických HTT 

jader, 8 MB L3 Cache). 

 

2)  

 Notebook s operačním systémem Windows XP Professional x86. 

 2,5 GB DDR2 paměti RAM. 

 Procesor Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5500, 1666 MHz (2 fyzických 

jader, 2 MB L2 Cache). 

 

 

3)  

 HPC server s operačním systémem Windows HPC Server 2008 R2 x64. 

 12 GB DDR3 paměti RAM. 

 2x procesor QuadCore Intel Xeon E5520, 2266 MHz (2x4 fyzických jader, 

8 MB L3 Cache). 

 Síťové propojení pomocí dvou 1 Gb/s linek a jedné 20 Gb/s linky. 

 Systém HPC obsahuje celkem 6 výpočetních uzlů s výše uvedenými parametry. 
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5 Paralelní programování pomocí WCF na HPC 
Clusteru 

Abychom mohli vyvíjet paralelní aplikace pomocí WCF na Microsoft HPC Clusteru, 

měli bychom nejprve znát alespoň v základní podobě pojmy, jako jsou SOA, WCF a HPC[21, 

22]. Pokud nám všechny tyto pojmy něco říkají a víme, že dokážeme vyvinout jednoduchou 

aplikaci pomocí WCF a rozumíme základním konceptům Windows HPC, můžeme začít 

programovat paralelní aplikace pro Windows HPC[19]. Pokud nám však tyto pojmy nic 

neříkají, navrhujeme si o nich nejprve něco nastudovat, jelikož se dále v tomto textu počítá 

s jejich mírnou znalostí a je nad rámec tohoto textu všechny tyto technologie vysvětlovat. 

Vysvětlení důležitých pojmů jako jsou job, session, broker uzel a další lze nalézt v [19]. 

 

Vývoj SOA řešení 

Na Windows HPC se pomocí technologie WCF hodí programovat skvěle paralelní 

aplikace, protože jde o model, kde se ve velké rychlosti zasílá mnoho zpráv. Vývoj samotného 

SOA řešení spočívá v několika krocích. Vývojáři vytvoří knihovnu služby (DLL), konfigurační 

soubor služby a klientskou aplikaci. Administrátoři zkopírují knihovnu služby na všechny 

výpočetní uzly a zaregistrují službu umístěním konfiguračního souboru služby do sdíleného 

konfiguračního adresáře na hlavním uzlu. Administrátoři nebo koncoví uživatelé pak nainstalují 

a používají klientskou aplikaci na svých počítačích. Klientská aplikace poskytuje rozhraní pro 

koncové uživatele. Jakmile koncový uživatel spustí aplikaci, ta odešle job služby na cluster, 

založí session s broker uzlem, posílá požadavky a přijímá odpovědi. Tento průběh shrnuje 

následující obrázek. 

 

 

Obrázek 8: Vývoj SOA řešení – převzato z [20] 
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 Shrňme si celý vývoj SOA řešení v následující kapitole do několika kroků. 

5.1 Vytvoření paralelního SOA řešení 
Podrobný návod, jak vytvořit paralelní SOA řešení, popisují následující části textu, 

které jsou umístěny v příloze: 

 

 vytvoření služby, 

 nasazení služby, 

 vytvoření klientské aplikace. 

 

Klientská aplikace pracuje tak, že nejprve nechá uživatele zadat hodnoty, kterými jsou 

číslo, do kterého se mají hledat prvočísla, a počet jader, na kolika se má výpočet provést. 

Parametry se předají konstruktoru třídy PrimeNumbers. Konstruktor se postará o načtení 

důležitých údajů z konfiguračního souboru, vyžádá po uživateli heslo a vytvoří kanál pro proxy, 

založí spojení pomocí session a nechá spustit job na HPC Clusteru. Poté zavolá metodu pro 

výpočet. Tato metoda udělá práci podobnou, jakou jsme dělali při datové dekompozici 

například u třídy ThreadPool. Opět se musí vytvořit intervaly, se kterými se bude pracovat, ve 

kterých se bude vyhledávat. Tyto rozsahy se poté rozešlou zprávami WCF službě, která je získá 

a předá jednotlivým jádrům ke zpracování. Při každém zaslání zprávy přičítáme počítadlo 

zpráv, ať pak víme, kdy je výpočet dokončen. Jakmile některé jádro dokončí výpočet, odešle 

klientovi zpět zprávu, která obsahuje počet nalezených prvočísel. Klientská aplikace 

asynchronně čeká na zprávy, a proto, když jí zpráva dorazí, sníží stav počítadla zpráv a zpracuje 

počet přijatých prvočísel. Tímto způsobem funguje prakticky celá komunikace a výpočet mezi 

službou a klientem. 

 

Program nám na konzoli aplikace vypíše počet nalezených prvočísel v zadaném 

intervalu a dobu, jakou tento výpočet trval. 

 

Prvočísla jsme tímto způsobem testovali pouze na třetím testovacím stroji uvedeném 

v kapitole 4.6. Sekvenční výpočet bez použití WCF aplikace trval 27 263 ms. Sekvenční 

výpočet s použitím WCF aplikace trval 23 728 ms. Ve všech případech bylo nalezeno 1 857 859 

prvočísel. Paralelní WCF aplikaci jsme spustili na osmi fyzických jádrech hlavního výpočetního 

uzlu. Jak si lze všimnout, rychlost programu velmi ovlivňuje režie výpočetního prostředí a 

zavádění WCF při tak krátkých výpočtech, jako je hledání prvočísel. Nicméně i tak se nám 

dostalo celkem zřetelnému nárůstu výkonnosti, který činí paralelní program 5,32 krát rychlejší, 

jelikož doba výpočtu byla 4 462 ms. Pravý rychlostní potenciál Windows HPC si popíšeme a 

názorně předvedeme v kapitole s experimenty. 

 

5.2 Problémy a chyby 
Jak je u technologie WCF a obecně u správy a vývoje aplikací známo, neobejdeme se 

bez komplikací, různých problémů a chyb, které se projeví nejen na základě námi špatně 

naprogramované aplikace, ale například kvůli nedostatkům cílového stroje. 

 

Při přemýšlení o prvním a asi i nejdůležitějším nedostatku Windows HPC Server 2008 

R2, je třeba si uvědomit, že je to už několik let, co byl tento operační systém vydán. Podstata 

problému je v tom, že tento systém má ve výchozím nastavení nainstalován pouze .NET 

Framework 3.5. .NET Framework 4 není oficiálně podporován a nebyl důkladně testován. .NET 

Framework 3.5 však pro naše účely rozhodně nestačí. My totiž potřebujeme vyvíjet aplikace 
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nad v současnosti nejnovější verzí Frameworku, kterou je verze 4. Problém se dá vyřešit tím 

způsobem, že na všechny výpočetní uzly doinstalujeme .NET Framework 4. Potřebujeme 

k tomu ovšem administrátorská práva, jinak nebudeme moct instalovat. Tím, že nainstalujeme 

.NET Framework 4 na všechny výpočetní uzly, se ale problém nevyřeší. Když totiž zkusíme 

spustit nějakou WCF službu využívající .NET Framework 4, pravděpodobně nám její běh selže 

a z chybové hlášky se dozvíme akorát, že má kód -1073741515. Musíme tedy hledat řešení, kde 

nás napadne. Naštěstí jedno takové řešení existuje[23]. Musíme totiž prostředí pro hostování 

služby sdělit, že má načíst nově nainstalovaný Framework místo svého výchozího. To 

provedeme tak, že vytvoříme soubor s názvem hpcservicehost.exe.config a vložíme do něj 

následující kód: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

  <startup> 

    <supportedRuntime version="v4.0" 

sku=".NETFramework,Version=v4.0"/> 

  </startup> 

</configuration> 

 

Tento soubor musíme opět jako administrátoři zkopírovat na všechny uzly do adresáře 

%CCP_HOME%bin. Pokud jsme vše provedli správně, měly by nám naše služby fungovat tak, 

jak mají. 

 

Zajímavý problém, se kterým jsme se setkali hned na začátku, byl ten, že jako běžný 

uživatel jsme nemohli vůbec spouštět službu na více uzlech, než na hlavním uzlu. Chybová 

hlášení vypisovala, že nemáme dostatečná práva na komunikaci s ostatními uzly. Tento problém 

se nám nepodařilo vyřešit, proto jsme se uchýlili k dočasnému řešení, přidělení 

administrátorských práv. Koneckonců se tato práva hodila více, než bychom si dříve pomysleli. 

 

Další nevýhodou spíše nežli chybou nebo problémem je to, že musíme registrovat 

službu. To samo o sobě není problém, jenže ve výchozím nastavení je vytvořen pouze jeden 

adresář, kde se služby registrují. Ten je, jak už bylo uvedeno, 

%CCP_HOME%ServiceRegistration. Tato cesta však odkazuje do složky Program Files na 

disku C, kde běžný uživatel přístup nemá. Opět tedy potřebujeme administrátorská práva 

k tomu, abychom službu zaregistrovali. Ještě nás možná napadne, proč prostě konfigurační 

soubor služby nenahrát přímo do adresáře, kde máme knihovnu služby. Jenže hostování služby 

automaticky nenajde tento adresář. Hledá se vždy jen ten, který je určený pro registraci. Těch 

může být samozřejmě více a může tam být i ten, kde máme umístěnou knihovnu služby, ale to 

opět potřebujeme administrátorská práva k tomu, abychom tento adresář určili ke sdílení. 

Musíme si také dávat pozor na to, aby se konfigurační soubor služby jmenoval stejně, jako 

název knihovny služby, jinak se služba korektně nezaregistruje. 

 

Jak jsme se již zmínili, abychom mohli vůbec službu používat, musíme ji 

rozdistribuovat. K tomu máme tři možnosti: 

 

 Centrální nasazení: Knihovna služby se umístí do sdíleného adresáře. To usnadňuje a 

zrychluje vývoj, jelikož máme jen jedno místo, kam musíme knihovnu nahrávat. Pokud 

je však knihovna příliš velká, nebo je knihoven více, může se zase zpomalit výkon, 

jelikož to chvíli potrvá, než se služby rozkopírují a načtou. 
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 Lokální nasazení: Knihovna služby se musí rozkopírovat na všechny výpočetní uzly. 

Toto řešení přináší nejlepší výkon, avšak pokud vyvíjíme službu a testujeme ji, jde o 

velmi časově náročnou operaci. Knihovnu totiž musíme po každé změně znovu 

překopírovat, a pokud máme velmi mnoho uzlů, kde navíc některé nemusí být 

přístupné, máme zbytečnou práci navíc. 

 

 Hybridní nasazení: Jde o kombinaci dvou předchozích nasazení, kde v případě, že 

máme k dispozici více knihoven, tak některé zkopírujeme na všechny výpočetní uzly a 

některé často měněné necháme v jednom sdíleném adresáři. 

 

V případě s nasazením knihovny služby jsme se setkali se zajímavým problémem. 

Vzhledem k tomu, že jsme službu vyvíjeli a často ji měnili, nechtěli jsme ztrácet čas a rozhodli 

se využít centrálního nasazení[20]. Z dosud nezjištěných příčin toto nebylo možné. Pokud jsme 

službu spustili na výpočetních uzlech, kde se knihovna služby fyzicky nenacházela, obdrželi 

jsme chybové hlášení, že knihovnu služby nelze nalézt. Centrální nasazení nás tedy zklamalo a 

byli jsme nuceni použít lokální nasazení, které už fungovalo bez problémů. 

 

5.3 Experimenty 
Jak jsme se již zmínili v předchozí kapitole, potřebujeme naimplementovat co 

nejefektivnější násobení hustých matic. To se nám povedlo pomocí knihovny TPL tak, že jsme 

klasické násobení matic transformovali na násobení blokových matic. Zrychlení bylo velmi 

značné, avšak vyvstal na povrch jeden podstatný problém, a tím je paměťová náročnost. 

Vzhledem k tomu, že násobíme vždy husté matice s každým číslem datového typu double, které 

v paměti zabírá 8 bytů, nevynásobíme nikdy „libovolně“ velké matice. Násobení velmi velkých 

hustých matic by se nám zkrátka nevlezlo do paměti počítače. Bylo třeba tedy tento problém 

opět co nejefektivněji vyřešit. 

 

Pro vyřešení našeho problému jsme využili již existující implementace blokového 

násobení matic. Upravili jsme ji ale tak, aby matice nemusely být celé uloženy v paměti, nýbrž 

na pevném disku. Je sice zcela jasné, že ukládání a načítání matic z pevného disku určitě značně 

zpomalí výpočet, ale dostaneme se tak alespoň k vynásobení téměř libovolně velkých matic. To 

je pro nás směrodatné. Matice jsou tedy na pevném disku uloženy v binárních souborech po 

blocích, kde jeden blok reprezentuje jeden řádek či sloupe. Během násobení jsou tyto bloky 

načítány a výsledný blok matice je opět uložen na pevný disk. 
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Obrázek 9: Klientský program pro násobení matic 

 

Na obrázku 6 můžeme vidět, jak náš klientský program pro násobení matic vypadá. 

V horní části programu jsou textová pole určená pro vytvoření nové matice. Jakmile zadáme 

rozměry a klikneme na tlačítko Generate, vytvoří a uloží se nám na pevný disk binární bloky 

dvou matic s náhodnými hodnotami datového typu double. Každý binární soubor reprezentuje 

jeden řádek či sloupec. Pokud stiskneme tlačítko Copy, celé matice uložené na pevném disku se 

nám rozkopírují na výpočetní uzly tak, abychom s nimi pak mohli provádět výpočet a nemuseli 

se zdržovat během výpočtu nadměrnou komunikací v síti a čtením pouze z jednoho pevného 

disku. V druhé části programu je vidět ovládací prvek Progress Bar, který nám znázorňuje 

průběh výpočtu. Do většího bílého pole na levé straně se během násobení matic vypisují 

průběžné časy, jak dlouho jednotlivým uzlům trvá, než vypočtou svůj výsledný blok matice. 

Tlačítko Compute slouží samozřejmě pro spuštění násobení matic. Rovněž můžeme pomocí 

textových polí nad tímto tlačítkem nastavit počet uzlů, na kterých se bude výpočet provádět, a 

také velikost bloku výsledné matice, která se bude ukládat na pevný disk. Stejně tak můžeme 

pomocí přepínače určit, zda se budou bloky uvnitř násobit paralelně nebo sekvenčně. Poslední 

tlačítko Harvest slouží po dokončení výpočtu k posbírání všech výsledných bloků matice 

z jednotlivých výpočetních uzlů na hlavní uzel, kde všechny tyto bloky budou na jednom místě 

a jsou schopny tak tvořit celou výslednou matici. 
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Shrňme si nyní výsledky, kterých jsme dosáhli, v následujících grafech. První graf je o 

násobení matic 4000x4000 s velikostí bloku 8x4000 na Obrázku 10: 

 

 

Obrázek 10: Graf 1: 4000x4000 * 4000x4000 

 

  

  



 
 

 
 

50 

Druhý graf je o násobení matic 10000x10000 s velikostí bloku 8x10000 na obrázku 11: 

 

 

Obrázek 11: Graf 2: 10000x10000 * 10000x10000 

 

 U obou grafů si můžeme velmi jednoduše spočítat, že pokaždé, když jsme zvýšili počet 

výpočetních uzlů, nárůst výkonnosti byl přesně takový, jaký bychom očekávali. Toto zrychlení, 

neboli kolikrát byl výpočet rychlejší, uvádíme v závorce za každou hodnotou doby trvání 

výpočtu. Oproti malým experimentům na testování prvočísel zde můžeme konstatovat, že 

několika sekundová režie v podobě inicializace WCF, komunikace atd. je v tomto případě 

naprosto zanedbatelná. V tomto ohledu Windows HPC splnilo velmi přesvědčivě naše 

požadavky. 
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6 Úskalí paralelního programování 

Určitě nás napadne, že paralelní program s sebou nese určitá úskalí, která se 

v ekvivalentním sekvenčním programu nevyskytují. Ať už se zaměříme přímo na paralelní 

programování pomocí knihovny TPL či nikoliv, musíme si dát vždy pozor na několik věcí. 

Velká část problémů nastává se synchronizací, s tím spojenými deadlocky (uváznutí) a 

livelocky či sdílenými stavy. Pokud se v paralelním programování bavíme o sdílených stavech, 

kterým se v podstatě nelze vyhnout, musíme si dobře promyslet všechny problémy, které by 

mohly nastat[10]. 

 

Vypořádání se se sdílenými stavy je jeden z nejtěžších aspektů programování 

paralelních aplikací, se kterým se musíme vypořádat. Zároveň je to jeden z hlavních zdrojů 

výkonnostních problémů. Máme několik možností, jak se se sdílenými stavy vypořádat. 

Například jde o synchronizaci, neměnitelnost a izolaci. V případě synchronizace je sdílený stav 

chráněný mechanismy, jako jsou vzájemné vyloučení. To zaručuje konzistenci dat i v případě, 

že více vláken ke sdílenému stavu přistupují a mění jej. V případě neměnitelnosti jsou sdílená 

data pouze ke čtení. Když je tedy nemusíme měnit, nemáme pak problém s jejich sdílením. 

V případě izolace se vyhýbáme sdílení, protože každé vlákno má svůj vlastní izolovaný stav, 

který není přístupný ostatním vláknům[10]. 

 

6.1 Synchronizace 
Ve většině explicitně paralelních aplikací, nezávisle na tom, jak moc se snažíme, se 

pravděpodobně stejně nevyhneme sdíleným stavům. Jedna z možností, jak se se sdílenými stavy 

vypořádat, je implementace synchronizačních mechanizmů k zajištění konzistence dat. Nástroje, 

které k tomu můžeme během implementace použít, se nazývají synchronizační primitiva. 

Synchronizační primitiva jsou prostředky v operačním systému umožňující souběžně běžícím 

procesům ošetřit současný přístup ke sdíleným prostředkům. Ve smyslu algoritmu se jedná o 

rozhraní a jeho implementace pro nás není důležitá[12]. 

 

Asi nejzákladnější synchronizační primitivum je zámek (lock). Můžeme jej rozdělit na 

tři části: Mutex, semafor a monitor. 

 

 Mutex (MUTual EXclusion – vzájemné vyloučení) je označení pro kritickou sekci, kde 

může být v jeden okamžik pouze jedno vlákno. Mutex má dva stavy. Buď je odemčený, 

když v něm žádné vlákno není, nebo je zamčený, když je některé vlákno uvnitř[12]. 

 

 „Semafor je synchronizační primitivum obsahující celočíselný čítač, který si lze 

představit například jako počítadlo volných prostředků. Poskytuje dvě základní 

atomické operace, kterými jsou „nahoru“ a „dolů“. Operace „dolů“ sníží čítač o 

jedničku. V případě, že už je čítač nulový (nejsou k dispozici další prostředky), se 

vlákno zablokuje a přidá do fronty vláken čekajících na daný semafor. Operace 

„nahoru“ zkontroluje frontu a v případě, že je neprázdná, vybere jedno vlákno čekající 

ve frontě a odblokuje jej (to pak pokračuje operací „dolů“). Je-li fronta prázdná, zvýší 

hodnotu čítače o jedničku. Semafory se používají pro podobný účel jako mutexy, a to 

pro kontrolování vstupu do kritických sekcí. Na rozdíl od mutexu, kdy v sekci může být 
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pouze jedno vlákno, můžeme se semafory docílit, že v sekci bude více vláken. Semafor 

si můžeme představit jako počítadlo s počáteční hodnotou, kterou nastaví uživatel. 

Vždy při vstupu do kritické sekce se čeká, dokud není hodnota semaforu větší než nula. 

Pokud je, pak se hodnota zmenší o jednu a vstoupí se do kritické sekce. Na konci sekce 

se hodnota semaforu o jedničku zvedne.“[12] 

 

 „Monitor je synchronizační primitivum, které se používá pro řízení přístupu ke 

sdíleným prostředkům. Jeho zvláštností je, že jde o speciální konstrukci 

programovacího jazyka (musí ho tedy implementovat překladač). Výhodou monitoru 

oproti jiným primitivům je jeho vysokoúrovňovost – snadněji se používá a je 

bezpečnější. Při jeho použití je méně pravděpodobné, že programátor udělá chybu. 

Monitor se skládá z dat, ke kterým je potřeba řídit přístup, a množiny funkcí, které nad 

těmito daty operují.“[12] Představme si například libovolný objekt, ke kterému je třeba 

přistoupit individuálně. Pokud jej obalíme zamykací sekci monitoru, před přístupem 

k objektu se zamkne zámek spojený s tímto objektem, čímž je zajištěna synchronizace. 

„Monitor se podobá třídě z objektově orientovaného programování. Odlišností je to, že 

překladač doplní monitor o zámek, díky němuž se dosáhne vzájemného vyloučení – v 

jednu chvíli může být uvnitř monitoru jen jedno vlákno. Když chce vlákno vstoupit do 

monitoru, musí nejdříve získat zámek. Pokud zámek v tu chvíli drží jiné vlákno, tak se 

proces zablokuje a čeká, dokud se zámek neuvolní (tj. dokud jiné vlákno neopustí 

monitor nebo nezačne čekat na podmíněnou proměnnou). Celý proces zamykání je pro 

programátora transparentní. V programu se funkce monitoru volají stejně jako ostatní 

funkce. Kód, který provádí zamykání a odemykání, vygeneruje překladač.“[12] 

 

.NET Framework 4.0 zavádí několik nových synchronizačních primitiv navržených 

primárně pro jeden ze tří důvodů: zjednodušit psaní kódu pro synchronizaci mezi vlákny, zlepšit 

výkon během synchronizace mezi vlákny, nebo obojí. Tato nová synchronizační primitiva jsou 

například ManualResetEventSlim, SemaphoreSlim, SpinLock, CountdownEvent a Barrier[10, 

11]. První tři tato primitiva jsou vylepšené verze původních primitiv zahrnutých ve dřívějších 

verzích .NET Frameworku, mezi které patří ManualResetEvent, Semaphore a Monitor, zatímco 

další dvě primitiva dosud neměla ekvivalent v dřívějších verzích .NET Frameworku. Všechny 

tyto nové typy jsou definovány v rozhraní System.Threading: 

 

Synchronizační primitivum ManualResetEventSlim 

ManualResetEventSlim je odlehčená synchronizační událost, která poskytuje 

synchronizační možnosti uvnitř procesu podobně jako ManualResetEvent. Zatímco 

ManualResetEvent je velmi tenký wrapper pro základní jádro objektu události, 

ManualResetEventSlim spravuje stav v uživatelském režimu, který tak umožňuje konfiguraci 

této události. Toto umožňuje třídě ManualResetEventSlim provést určité operace beze změn 

jádra a v některých případech dokonce i bez nutnosti alokovat jádro objektu. Takovéto vyhnutí 

se jak změnám jádra, tak jeho alokací, vede k přízvisku „Slim“[10, 11]. 

 

ManualResetEvent vyvolává funkcionalitu jádra a blokuje přímo, pokud je jeho metoda 

WaitOne zavolána, zatímco Wait funkcionalita třídy ManualResetEventSlim nejprve rotuje 

v uživatelském módu a ověřuje stav události uživatelského režimu, zda neobdržela signál. 

Pokud během rotující části nebyl obdržen signál, ManualResetEventSlim se pak vloží do 

skutečného čekání z jádra tak, jak to dělá ManualResetEvent. Avšak rotující část je velmi 

důležitá v případech, kde se očekává, že čekací čas bude velmi krátký. ManualResetEventSlim 

rovněž poskytuje různé vychytávky, jako je například konstruktor bez parametru a velmi 

nenáročná vlastnost IsSet, která opravdu rychle zjistí, jestli událost byla nastavena nebo nikoliv. 
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S ManualResetEvent toto provedeme pouze tehdy, pokud zavoláme metodu WaitOne s časem 

vypršení nastavenou na hodnotu nula[10, 11]. 

 

Defaultně metoda Wait třídy ManualResetEventSlim rotuje deset iterací před 

blokováním. To však můžeme změnit v konstruktoru uvedením počtu iterací, kolik budeme chtít 

rotovat. Abychom správně určili, kolik je vhodné nastavit iterací pro rotování, je třeba dobře a 

individuálně prozkoumat výkonnostní charakteristiky takového scénáře[10, 11]. 

 

Přístup k vlastnosti WaitHandle třídy ManualResetEventSlim vynutí inicializaci 

WaitHandle objektu, což vytvoří určitou režii a paměťové zatížení navíc. Je to však nutné, 

pokud potřebujeme synchronizovat skrze více instancí třídy ManualResetEventSlim, jako 

například s funkcí WaitHandle.WaitAll[10, 11]. 

 

Synchronizační primitivum SemaphoreSlim 

SemaphoreSlim je typ podobný typu System.Threading.Semaphore a může být použit 

k omezení počtu současných přístupů ke sdílenému prostředku. Stejně jako u 

ManualResetEvent, Semaphore vždy spolupracuje s jádrem. Oproti tomu byl SemaphoreSlim 

stejně jako ManualResetEventSlim navržen k setrvání v uživatelském režimu tak dlouho, jak je 

to možné. To typicky vede k lepší výkonnosti a škálovatelnosti komunikace vláken uvnitř 

procesu. SemaphoreSlim neblokuje přímo, když je jeho metoda Wait zavolána, dokud je počet 

na semaforu roven hodnotě nula. Místo toho nejprve krátce rotuje a během rotování kontroluje 

počet. Pokud je počet stále nastaven na hodnotu nula po rotující fázi, pak teprve blokuje. 

SemaphoreSlim také poskytuje vlastnost CurrentCount, která nám dává přístup k hodnotě počtu, 

což se typicky používá během ladění[10, 11]. 

 

Stejně jako u ManualResetEventSlim, přístup k vlastnosti AvailableWaitHandle třídy 

SemaphoreSlim vynutí inicializaci objektu jádra. To přidá režii do dalších volání metod Wait a 

Release, které musí nyní spravovat stav WaitHandle[10, 11]. 

 

Všimněme si, že název této vlastnosti, AvailableWaitHandle, se liší od názvu vlastnosti 

WaitHandle třídy ManualResetEventSlim. Je to z důvodu různé funkcionality vrácené vlastností 

WaitHandle. Čekání na ManualResetEvent nebo ManualResetEventSlim nezmění signalizovaný 

stav události. Avšak čekání na semaforu může změnit semafor, což může snížit vnitřní počet 

semaforu[10, 11]. 

 

Určité synchronizační operace možné u třídy Semaphore nejsou proveditelné se třídou 

SemaphoreSlim. Například se třídou Semaphore je možné použít metodu WaitHandle.WaitAll 

k atomickému získání prostředků z více semaforů, což však není možné se třídou 

SemaphoreSlim, jelikož takovou funkcionalitu neobsahuje[10, 11]. 

 

Synchronizační primitivum SpinLock 

Rotující zámek je zamykací primitivum vzájemného vyloučení, kde vlákno snažící se 

získat zámek rotuje ve smyčce a opakovaně se snaží získat zámek do té doby, dokud nebude 

opravdu k dispozici. Pokud vlákno zůstane aktivní a není blokováno, je použití takového zámku 

něco jako aktivní čekání, které spotřebovává prostředky procesoru, aniž by vykonávalo 

opravdovou práci. Rotující zámky však mohou být mnohem účinnější než jiné typy zámků na 

více procesorových strojích, pokud jsou vlákna blokována na velmi krátkou dobu. Tak se 

můžeme vyhnout nechtěnému přepínání kontextu a práci s jádrem, kdy obvykle dochází k větší 

režii, než u rotace[10, 11]. 
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Psaní správného algoritmu pro rotující zámky ale vyžaduje extrémní pečlivost. Špatně 

napsaný algoritmus může způsobit přehození priority a může také znesnadnit práci Garbage 

Collectoru. SpinLock poskytuje použitelné a správné chování rotace[10, 11]. 

 

SpinLock bychom měli preferovat před třídou Monitor nebo zámky založenými na práci 

s jádrem jedině v případech, kde čas, který vlákno potřebuje pro získání zámku a vykonání 

práce chráněné zámkem, je menší, než čas potřebný ke změně kontextu a přenosů v jádru. 

Používejme SpinLock hlavně v případě, kdy už jsme vyzkoušeli jiné zamykací řešení (například 

Monitor) a zjistili jsme pomocí testování výkonnosti, že rotující zámky mají lepší výsledky[10, 

11]. 

 

SpinLock sleduje počet čekajících vláken. Pokud počet čekajících vláken přesáhl počet 

fyzických jader celého stroje, extra vlákna se přenesou přímo a nebudou vůbec rotovat. Tato 

politika více šetří prostředky stroje a dosahuje lepší výkonnosti než použití jednoduchého 

zámku SpinLock, kde každé nové vlákno rotuje, pokud není zámek k dispozici[10, 11]. 

 

Defaultně má SpinLock povoleno sledování vláken, což však existuje primárně pouze 

pro účely ladění, aby vývojáři byli schopni odhalit, které vlákno právě vlastní zámek. To však 

přidává poměrně zřetelně velkou režii. K zakázání sledování vláken stačí konstruktoru třídy 

SpinLock předat parametr hodnoty nepravda[10, 11]. 

 

Synchronizační primitivum CountdownEvent 

CountdownEvent je synchronizační primitivum, které odblokuje čekající vlákna poté, co 

byla signalizována událost určitý počet krát. CountdownEvent je navrženo pro scénáře, ve 

kterých bychom jinak museli použít ManualResetEvent nebo ManualResetEventSlim a museli 

bychom ručně spravovat počet odděleně od události. Například ve scénáři rozděl/sluč (fork/join) 

kde bychom spustili pět asynchronních operací a nechtěli bychom, aby program pokračoval dále 

ve vykonávání bez jejich dokončení, vytvořili bychom CountdownEvent inicializovaný na počet 

pět. Spustili bychom pět operací a nechali bychom každou z nich vykonat metodu Signal po 

skončení operace. Každé zavolání metody Signal sníží počet o jedna. Na hlavním vlákně bude 

volání metody Wait blokovat do té doby, dokud počet nedosáhne nulové hodnoty. Přesně tento 

způsob jsme popisovali a implementovali v praktické ukázce pro testování prvočísel pomocí 

třídy ThreadPool[10, 11]. 

 

Většina synchronizačních primitiv v .NET Frameworku 4.0 byla uvedena spíše kvůli 

vylepšené výkonnosti než kvůli zlepšení použitelnosti již existujících primitiv. Například 

ManualResetEventSlim pokrývá mnoho scénářů, na kterých můžeme použít ManualResetEvent, 

a vykazuje větší výkonnost. Nicméně CountdownEvent byl přidán kvůli zapouzdření společného 

vzoru a k vylepšení programovacího modelu. Ve výsledku tedy není podstatné srovnání 

výkonnosti CountdownEvent oproti jednoduché implementaci, protože CountdownEvent sám o 

sobě je již v podstatě jednoduchá implementace. Analýza výkonnosti by tedy mohla vést 

k nezajímavým výsledkům ve srovnání s vlastní implementací založenou na třídě 

Interlocked[10, 11]. 

 

CountdownEvent je typ, který nepotřebuje zámek k tomu, aby mohl využívat jednu 

proměnnou k udržování počtu. Tato proměnná však může negativně ovlivnit výkonnost, pokud 

je velikost úlohy příliš nízká a počet vláken příliš velký[10, 11]. 
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Synchronizační primitivum Barrier 

Třída Barrier je navržena pro koordinaci zúčastněných vláken tím způsobem, že 

blokuje tato vlákna do té doby, dokud se všechny nedostanou k bariéře. Bariéry se často 

používají ve vyhledávacích algoritmech, distribuovaných operacích a kdekoliv, kde je potřeba 

rozdělení/sloučení. Třída Barrier je v tomto velmi podobná třídě CountdownEvent[10, 11]. 

 

Běžné případy užití zahrnují více vláken pracujících na rozdělených částech dat, které 

se blokují do té doby, dokud všechna vlákna nedokončí svou práci a nejsou připravena pracovat 

dále. Dobrým příkladem je, kdy velké množství souboru dat je možné zpracovávat pouze 

sekvenčně, ale data uvnitř jednotlivých elementů je možné zpracovávat paralelně. Jeden příklad 

je zpracování obrazu, kde řádek     nemůže být zpracován předtím, než je zpracován řádek 

 , ale sloupce v rámci řádku   mohou být zpracovány paralelně. Další příklad je dávkové 

zpracování souboru, kde pořadí řádků musí být striktně zachováno, ale obsah každého řádku 

může být zpracován paralelně[10, 11]. 

 

Chybné použití synchronizačních primitiv může vést k jejich neúčinnosti (tedy k 

prostředku stejně mohou přistoupit dva procesy najednou) nebo k uváznutí. 

 

6.2 Uváznutí (deadlock) 
„Deadlock neboli uváznutí je odborný výraz pro situaci, kdy úspěšné dokončení nějaké 

akce je podmíněno předchozím dokončením jiné akce, přičemž tato jiná akce může být 

dokončena až po dokončení původní akce. Vzniká tak paradox, kdy akce se nikdy nedokončí. V 

počítači se jedná o zablokování procesů (případně vláken) způsobené čekáním na 

synchronizačních primitivech. Obvykle k němu dochází v důsledku chyby při jejich 

programování. Pokud uváznutí nastane, řeší se například zrušením transakce (rollback) nebo 

násilným ukončením procesů.“[12] 

 

Opačným případem k uváznutí (deadlock) je livelock. Jako livelock se označuje situace, 

kdy nějaký proces stále běží, ale je schopen dosáhnout určitých stavů jen v omezené části 

programu, bez možnosti dosáhnout nějakého cílového stavu. Může tím pádem buď stále dokola 

opakovat tytéž kroky, pak jde o nekonečný cyklus, nebo může postupovat i proměnlivou cestou 

bez zacyklení[12]. 

 

K uváznutí dojde jen při splnění všech následujících podmínek[12]: 

 

 Vzájemné vyloučení (Mutual exclusion) – prostředek může v jednom okamžiku 

používat jenom jeden proces (jinak dojde k chybě), 

 

 Drž a čekej (Hold & wait) – proces může žádat o další prostředky, i když už má 

nějaké přiděleny, 

 

 Neodnímatelnost (No preemption) – jakmile proces zmíněný prostředek vlastní, 

nelze mu ho bezpečně odejmout, musí ho sám vrátit, 

 

 Čekání do kruhu (Circular wait) – je možné uzavřít cyklus z procesů čekající 

každý na svého předchůdce – respektive k uváznutí dojde, jakmile je tento cyklus 

uzavřen. 
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Pokud se chceme uváznutí vyhnout, musíme zajistit, abychom nesplnili alespoň jednu 

z výše uvedených podmínek. V reálném světě je nejběžnější snaha vyhnout se uváznutí 

porušením poslední podmínky čekání do kruhu (Circular wait). Jeden z přístupů zahrnuje 

detekci, že může nastat čekání do kruhu. Můžeme si ukládat informace o tom, které vlákna drží 

které zámky a pokud by se některé vlákno chtělo pokusit získat zámek vedoucí k čekání do 

kruhu, můžeme mu v tom zabránit. Další přístup je ve vytváření úrovní zámků. Při vytváření 

úrovní zámků jsou zámkům přiděleny numerické hodnoty a systém sleduje nejnižší hodnotu 

zámku drženou vláknem, přičemž povoluje vláknu získávat zámky pouze s nižší hodnotou, než 

kterou aktuálně drží. Tento mechanismus zabraňuje potenciálnímu výskytu čekání do kruhu. 

V některých případech se můžeme čekání do kruhu vyhnout jednoduše seřazením zámků podle 

nějakého konzistentního způsobu. Zároveň se ujistíme, že pokud je třeba získat více zámků 

najednou, víme, že jsou udržovány v seřazeném pořadí. To je v podstatě vytváření úrovní 

zámků. Jednoduchý příklad vytváření úrovní zámků uvádí klasický problém obědvajících 

filozofů[7]. 

 

Problém obědvajících filozofů byl na základě příkladů o problémech synchronizace pěti 

počítačů od Edsgera Dijkstry uveden Tony Hoarem v 60. letech 20. století. Základní myšlenka 

problému spočívá v pěti filozofech, kteří sedí kolem stolu. Každý filozof má před sebou talíř 

těstovin a mezi každým párem filozofů je vidlička. Aby se mohl filozof najíst, musí zvednout 

obě vidličky, jak na pravé straně od něj, tak na levé straně od něj. To znamená, že pokud 

filozofův soused zrovna jí, filozof sám jíst nemůže. Filozofové střídají svou činnost v myšlení a 

jezení, typicky po náhodně dlouhou dobu. 

 

 

Obrázek 12: Obědvající filozofové [7] 
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V praxi můžeme vidličku reprezentovat jako zámek. Filozof musí získat oba zámky, 

aby se mohl najíst. Pokud ale každý filozof chce zvednout vidličku po své levici ve stejný 

okamžik, všechny vidličky by tak byly zvednuté. Každý filozof by pak chtěl zvednout vidličku 

po své pravé straně, ale čekal by do nekonečna. Toto je klasický příklad uváznutí, který 

popisuje přesně poslední podmínku uváznutí, tedy čekání do kruhu. Aby se toto nestalo, 

můžeme odstranit čekání do kruhu tím způsobem, že necháme filozofa nejprve zvednout tu 

vidličku, která má nižší ohodnocení, teprve až pak jej necháme zvednout vidličku s větším 

ohodnocením, a to i kdyby to znamenalo, že musí nejprve zvednout vidličku napravo. Dalším 

řešením tohoto problému by mohlo být například obejití druhého bodu podmínky uváznutí, tedy 

drž a čekej. To bychom udělali tak, že bychom využili schopnost jádra operačního systému 

získávat více zámků atomicky[7]. 

 

6.3 Další nástrahy datového a úlohového paralelizmu 
V této části se budeme věnovat nástrahám paralelního programování nejen při používání 

knihovny TPL, ale i obecně. 

 

V mnoha případech mohou metody Parallel.For a Parallel.ForEach poskytnout velmi 

značný nárůst výkonnosti oproti klasickým sekvenčním smyčkám. Avšak to, jak paralelizace 

smyček pracuje, přináší i určitou komplexitu, která nás může zavést do problémů, se kterými 

jsme se u sekvenčního kódu třeba vůbec nesetkali. V následujících bodech si vysvětlíme některé 

z těchto problémů a podíváme se na to, jak se jim vyhnout při psaní paralelních smyček[1]. 

 

Nepředpokládejme, že paralelně vždy znamená rychleji. 

V určitých případech mohou paralelní smyčky běžet pomaleji, než jejich sekvenční 

ekvivalent. Základní pravidlo je, že paralelní smyčky, které mají jen několik málo iterací a 

rychlé delegáty, se určitě mnoho nezrychlí. Avšak vzhledem k tomu, že je vždy třeba zahrnout 

mnoho faktorů, které ovlivňují skutečnou výkonnost aplikace, navrhujeme vždy měřit skutečné 

výsledky. 

 

Pro mnohé z nás by mohla vyvstat otázka: „Proč automaticky nezměnit všechny 

smyčky tak, aby běžely paralelně?“. Odpověď je celkem jednoduchá. Nemůžeme paralelní 

smyčky vkládat bezhlavě všude, kde nás napadne, místo sekvenčních smyček. Nejen, že by 

v určitých případech došlo ke značnému zpomalení oproti sekvenční smyčce, ale představme si 

například následující scénář: Pokud by tělo smyčky záviselo na nějakém sdíleném stavu, nebo 

pokud by každá iterace nebyla nezávislá, mohlo by dojít k problémům spojeným se 

synchronizací a se souběhem (Souběh – race condition – je v počítačových programech 

způsoben chybným současným zpracováním sdílených dat. K tomu dojde ve chvíli, kdy jedno 

vlákno chce měnit v současné době data, která zároveň mění i jiné vlákno. Pokud by byla data 

zpracována postupně, k chybě by nedošlo[13].). Konec konců, právě více vláken vykonává tělo 

paralelní smyčky, takže zde není místo pro sdílený stav bez synchronizace. Je tedy na každém, 

aby si toto sám pohlídal. Pokud se jako vývojáři rozhodneme, že potřebujeme vytvořit paralelní 

smyčku, kde se neobejdeme bez synchronizace, změřme si výkonnost aplikace, protože zámky 

s sebou nesou určitou režii a mohou rapidně snížit výkonnostní výhody paralelizace. Je třeba, 

aby si programátoři rozmysleli použití paralelních smyček, kde a proč je ve svém kódu mít. 

 

Vyhněme se zápisu do sdílené paměti 

V sekvenčním kódu je zcela běžné čtení a zápis do statické proměnné nebo třídních 

členů. Avšak pokud více vláken přistupuje k takovýmto proměnným současně, je zde velké 

riziko souběhu. I když můžeme použít zámky k synchronizaci přístupu do proměnné, režie 
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synchronizace může být příliš vysoká a může tak velmi omezit rychlost paralelního programu. 

Proto navrhujeme, pokud je to alespoň trochu možné, abychom se vyhnuli nebo omezili přístup 

ke sdílenému stavu v paralelní smyčce. Nejlepší způsob, jak toto udělat, je 

použít přetížení metod Parallel.For a Parallel.ForEach, které využívají proměnnou 

System.Threading.ThreadLocal<T> k ukládání lokálního stavu vlákna během provádění 

smyčky. 

 

Vyhněme se pře-paralelizování 

Použitím paralelních smyček vynaložíme vždy určitou cenu za režii tím, že rozdělíme 

kolekci a synchronizujeme pracovní vlákna. Výhody paralelizace jsou velmi limitovány počtem 

procesorů či jader počítače. Zajisté nedosáhneme žádného zrychlení, pokud paralelní program, 

pracující s několika vlákny současně, spustíme na procesoru s jedním jádrem. Tyto problémy 

však mohou nastat i u jednoho procesoru s více jádry. Musíme si proto dávat pozor, aby se 

nestalo, že bychom pře-paralelizovali smyčky v programu. 

 

Nejčastější scénář, kdy dojde k pře-paralelizování, se objevuje při použití vnořených 

smyček. Ve většině případů je dostačující a pravděpodobně i nejlepší paralelizovat pouze vnější 

smyčku, pokud však neplatí jedna nebo více z podmínek: 

 

 U vnitřní smyčky je známo, že je velmi dlouhá, 

 operace, kterou na vnitřní smyčce provádíme, je velmi výpočetně složitá, 

 u cílového systému je známo, že má dostatek procesorů na to, aby byl schopen 

zvládnout velký počet současně běžících vláken. 

 

Vyhněme se volání vláknově nebezpečných metod 

Například zápis dat v paralelní smyčce pomocí vláknově nebezpečné instanční metody 

může vést k porušení dat, které můžeme i nemusíme v programu detekovat. Stejně tak to může 

vést k výjimkám. 

 

Omezme volání vláknově bezpečných metod 

Většina statických metod v rozhraní .NET Framework jsou vláknově bezpečná a mohou 

být volána více vlákny současně. Avšak i v těchto případech při zavedení synchronizace 

pravděpodobně dojde k velkému zpomalení při paralelním zpracování. 

 

Buďme si vědomi problémů spojených s vláknovou afinitou 

Některé technologie, například Windows Forms či Windows Presentation Foundation 

(WPF) ukládají omezení vláknové afinity, které kód potřebuje znát ke spuštění na určitém 

vlákně. Například v obou technologiích Windows Forms i WPF může být k ovládacímu prvku 

přistoupeno pouze z vlákna, pomocí kterého byl prvek vytvořen. To například znamená, že 

nemůžeme přidat hodnoty do ovládacího prvku seznamu v paralelní smyčce do té doby, dokud 

nenakonfigurujeme plánovač vláken pro naplánování práce pouze na vlákně obsluhující 

uživatelské rozhraní. 

 

Buďme opatrní při čekání na delegáty volanými metodou Parallel.Invoke 

V určitých případech se stane, že knihovna TPL vytvoří spřaženou úlohu, což znamená, 

že poběží na právě vykonávajícím vlákně. Tato optimalizace výkonu však může vést k uváznutí. 

Například když dvě úlohy spouští stejný kód delegáta, který signalizuje, že nastala událost, a 

pak čeká na signál další úlohy. Pokud je druhá úloha spřažena na stejném vlákně jako první 

úloha, první se dostane do stavu Wait a druhá nikdy nebude moci signalizovat její událost. 

Abychom se tomuto vyhnuli, můžeme specifikovat vypršení času na operaci Wait nebo použít 
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explicitní vláknové konstruktory, které nám zajistí, že jedna úloha nebude blokovat druhou 

úlohu. 

 

Nepředpokládejme, že iterace For, ForEach a ForAll vždy proběhnou paralelně 

Je důležité mít na paměti, že jednotlivé iterace For, ForEach a ForAll<TSource> se 

nemusí vždy provést paralelně. Proto bychom se měli vyhnout psaní jakéhokoliv kódu, který by 

byl závislý na správném paralelním vykonání iterací nebo vykonání závislém na určitém pořadí. 

Například jedna iterace paralelní smyčky by nikdy neměla čekat na jinou iteraci smyčky, aby 

mohla postoupit dále. Jestliže se paralelní smyčka rozhodne naplánovat iterace sekvenčně, ale 

v obráceném pořadí, než očekáváme, může dojít k uváznutí. 

 

Vyhněme se provádění paralelních smyček na vlákně uživatelského rozhraní 

Je důležité zachovat uživatelské rozhraní naší aplikace ve stavu, kdy je schopno 

reagovat. Pokud potřebujeme vykonat operaci, která obsahuje hodně práce, neměli bychom ji 

provádět na vlákně uživatelského rozhraní. Měli bychom raději snížit zátěž tohoto vlákna a 

operaci spustit na vlákně na pozadí. Například pokud bychom chtěli použít paralelní smyčku 

k vypočítání nějakých dat, které by pak měly být zobrazeny do prvku uživatelského rozhraní, 

měli bychom zvážit vykonání smyčky v instanci paralelní úlohy, než ji přímo spouštět na vlákně 

uživatelského rozhraní. 

 

Pokud spouštíme paralelní smyčky na vlákně uživatelského rozhraní, měli bychom si 

dát pozor na úpravu ovládacích prvků uživatelského rozhraní zevnitř smyčky. Pokus o úpravu 

ovládacích prvků uživatelského rozhraní zevnitř paralelní smyčky, která je vykonávána na 

vlákně uživatelského rozhraní, může vést k porušení stavu, výjimkám, opožděným změnám a 

eventuálně i uváznutí. 
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7 Závěr 

Zpočátku jsme se v této práci věnovali teoretickému rozboru paralelního programování. 

Zjistili jsme, co to vše obnáší, na co si musíme dát pozor a jak bychom vůbec měli přemýšlet, 

když chceme vyvíjet kvalitní a škálovatelný paralelní program. Zcela jistě uznáme, že cesta 

k vývoji takového paralelního programu není vždy jednoduchá a vývojář musí dost značně 

upravit své myšlení oproti tomu, když se snaží vyvíjet sekvenční program. Samozřejmě i 

paralelní programování s sebou nese rizika, která se při implementaci sekvenčních algoritmů 

vůbec nevyskytují. V práci jsme podali návod, co vše by se mělo udělat, aby vznikl efektivní 

paralelní program. Věříme, že tato teoretická část bude sloužit i pro budoucí programátory 

paralelních aplikací jako výchozí bod, neboli seznamu bodů, které je třeba před a během vývoje 

paralelního programu udělat. 

 

V praktické části podrobně popisujeme paralelní algoritmy, které jsme 

naimplementovali. Snažíme se ukázat, že teoretický rozbor a zamyšlení se nad daným 

problémem před samotnou paralelizací se opravdu vyplatí a vyústí ve škálovatelný nárůst 

výkonnosti paralelního programu. Jakási práce navíc se nám tedy zcela určitě vyplatí. Testovali 

jsme výkonnost a možnosti paralelizace v současné době nejnovějších trendů v .NET 

Frameworku. V malých ukázkách, které jsme uvedli, jsme se snažili opět uvést jakýsi nástin 

toho, jak lze pomocí velmi mocných nástrojů paralelizovat. U experimentů pro násobení matic 

uvádíme podrobné grafy, které shrnují, jak byl určitý způsob paralelizace efektivní. 

 

Určitý podíl své pozornosti si zasloužilo i řešení Windows HPC SOA, díky kterému 

jsme mohli efektivní násobení matic promítnout více do reality. V tomto bodě jsme schopni 

násobit matice téměř libovolně velkých řádů. Paralelní zpracování v tomto projektu splnilo naše 

očekávání, jelikož se škálovatelnost projevila při každém přidání výpočetního uzlu. Pracujeme 

zde s binárními soubory, takže je výpočet celkově pomalejší, než při výpočtu, kdy jsou celé 

matice uloženy v paměti. Takovou cenu ale platíme za možnost násobit opravdu obrovské 

matice, protože paměťová náročnost je minimální. Myslíme si, že tento projekt se dá i velmi 

jednoduše přizpůsobit a využít tak pro spoustu dalších účelů, například pro násobení řídkých 

matic a jiné. 

 

Vypracování této diplomové práce nám zanechalo spoustu pozitivních a příjemných 

zkušeností. Věříme, že v paralelním programování je velmi slibná budoucnost, do které jsme se 

my tímto způsobem aktivně zapojili. Získané znalosti umíme nyní využít v praxi a považujeme 

to za velký přínos a výhodu i v zaměstnání. 
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A Vytvoření paralelního SOA řešení 

A.1 Vytvoření služby 
Následující kroky lze použít k vytvoření služby: 

 

1) Spustíme sadu Visual Studio 2010 a vytvoříme nový projekt Class Library. 

Pojmenujeme jej PrimeNumbersService. 

 

2) V panelu Project Explorer klikneme pravým tlačítkem myši na References 

v projektu PrimeNumbersService. Zobrazí se dialog Add Reference. 

 

3) Vyhledáme a přidáme knihovnu System.ServiceModel nutnou k psaní WCF služeb. 

 

4) V průzkumníku řešení najdeme projekt PrimeNumbersService a přejmenujeme třídu 

Class1.cs na PrimeNumbersService.cs. 

 

5) Otevřeme třídu PrimeNumbersService.cs a zkopírujeme do ní následující kód: 

 
using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace PrimeNumbersService 

{ 

    static class Extensions 

    { 

        public static bool IsPrime(this int number) 

        { 

            if ((number % 2) == 0) 

            { 

                return number == 2; 

            } 

            var sqrt = (int)Math.Sqrt(number); 

            for (int t = 3; t <= sqrt; t = t + 2) 

            { 

                if (number % t == 0) 

                { 

                    return false; 

                } 

            } 

            return number != 1; 

        } 

    } 

 

    [ServiceBehavior(IncludeExceptionDetailInFaults = 

true)] 

    public class PrimeNumbersService : 

IPrimeNumbersService 
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    { 

        public int FindPrimeNumbers(int from, int to) 

        { 

            int count = 0; 

            for (int i = from; i < to; i++) 

            { 

                if (i.IsPrime()) 

                    count++; 

            } 

            return count; 

        } 

    } 

 

    [ServiceContract] 

    public interface IPrimeNumbersService 

    { 

        [OperationContract] 

        int FindPrimeNumbers(int from, int to); 

    } 

} 

 

6) Zkompilujme službu v Release verzi, což by nám mělo vygenerovat knihovnu 

služby. 

 

A.2 Nasazení služby 
Následující kroky lze použít k nasazení služby na výpočetní cluster: 

 

1) Zkopírujeme knihovnu služby (PrimeNumbersService.dll) do sdílené složky na 

všech výpočetních uzlech. 

 

2) Zaregistrujeme knihovnu služby na každém výpočetním uzlu vytvořením 

konfiguračního souboru a jeho zkopírováním do složky 

%CCP_HOME%ServiceRegistration. Konfigurační soubor v našem případě vypadá 

takto: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

 <configSections> 

  <sectionGroup 

name="microsoft.Hpc.Session.ServiceRegistration" 

                    

type="Microsoft.Hpc.Scheduler.Session.Configuration.Serv

iceRegistration,  

                      Microsoft.Hpc.Scheduler.Session,  

                      Version=2.0.0.0,  

                      Culture=neutral,  

                      PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> 

   <section name="service" 
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type="Microsoft.Hpc.Scheduler.Session.Configuration.Serv

iceConfiguration,  

                    Microsoft.Hpc.Scheduler.Session,  

                    Version=2.0.0.0,  

                    Culture=neutral,  

                    PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 

                  allowDefinition="Everywhere" 

                  

allowExeDefinition="MachineToApplication" /> 

  </sectionGroup> 

 </configSections> 

 <microsoft.Hpc.Session.ServiceRegistration> 

  <service 

assembly="C:\WCF\data\lar026\PrimeNumbersService.dll" 

               

contract="PrimeNumbersService.IPrimeNumbersService" 

               

type="PrimeNumbersService.PrimeNumbersService" /> 

 </microsoft.Hpc.Session.ServiceRegistration> 

</configuration> 

 

Cesta k souboru knihovny se může pochopitelně lišit. My uvádíme pouze cvičný 

příklad toho, jak jsme službu vyvíjeli a postupovali. 

 

A.3 Vytvoření klientské aplikace 
Před vytvořením klientské aplikace si musíme nainstalovat minimálně Microsoft® HPC 

Pack 2008 Client Utilities. Následující kroky lze použít k vytvoření klientské aplikace: 

 

1) Spustíme Visual Studio Command Prompt například přes nabídku Start a otevřeme 

si v něm složku, kde máme knihovnu služby. 

 

2) Zadáme a potvrdíme příkaz svcutil PrimeNumbersService.dll. To nám vygeneruje 

WSDL a XSD soubory pro službu. 

 

3) Zadáme a potvrdíme příkaz svcutil *.wsdl *.xsd /async /language:C# 

/out:PrimeNumbersProxy.cs. 

 

4) Spustíme sadu Visual Studio 2010 a vytvoříme novou konzolovou aplikaci, kterou 

pojmenujeme PrimeNumbersClient. 

 

5) V průzkumníku řešení klikneme pravým tlačítkem myši na References a přidáme 

reference na soubory Microsoft.Hpc.Scheduler.dll, 

Microsoft.Scheduler.Properties.dll a Microsoft.Hpc.Scheduler.Session.dll (tyto 

soubory jsou v adresáři C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 SDK\bin). 

 

6) Podobným způsobem přidáme referenci na System.ServiceModel. 
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7) Do konzolové aplikace PrimeNumbersClient přidáme existující soubor 

PrimeNumbersProxy.cs. 

 

8) Vytvoříme konfigurační soubor aplikace, který bude sloužit pro přihlašování na 

Windows HPC a vypadá následovně: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

  <appSettings> 

    <add key="ServiceName" value="PrimeNumbersService" 

/> 

    <add key="ClusterBrokernode" value="mshpcs1" /> 

    <add key="RunAsUserName" value="DOM460HPC2\lar026" 

/> 

    <add key="RunAsPassword" value="" /> 

  </appSettings> 

</configuration> 

 

Uživatelské jméno i doména se mohou lišit podle uživatele, který službu spouští. 

Opět zde jde jen o názorný příklad. 

 

9) Do souboru Program.cs přidáme následující kód, který nám vytvoří logiku klientské 

aplikace: 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Configuration; 

using System.ServiceModel; 

using System.Threading; 

using Microsoft.Hpc.Scheduler.Properties; 

using Microsoft.Hpc.Scheduler.Session; 

 

namespace PrimeNumbersClient 

{ 

    internal class PrimeNumbers 

    { 

        private int _startTime; 

        private Session _session; 

        private PrimeNumbersServiceClient _proxy; 

        private int _jadra; 

        private int _cislo; 

        private long _asyncCallsOutstanding; 

        private static int _count; 

 

        public static int Count 

        { 

            get { return _count; } 

            set { _count = value; } 

        } 

 

        public PrimeNumbers(int cislo, int jadra) 
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        { 

            try 

            { 

                string broker = 

ConfigurationManager.AppSettings["ClusterBrokernode"]; 

                string service = 

ConfigurationManager.AppSettings["ServiceName"]; 

 

                var info = new SessionStartInfo(broker, 

service); 

 

                String runAsUser = 

ConfigurationManager.AppSettings["RunAsUserName"]; 

                String runAsPwd = 

ConfigurationManager.AppSettings["RunAsPassword"]; 

                if (runAsPwd == "") // force prompt if 

there's no password: 

                    runAsPwd = null; 

                info.Username = runAsUser; 

                info.Password = runAsPwd; 

 

                info.ResourceUnitType = 

JobUnitType.Core; 

                info.MinimumUnits = jadra; 

                info.MaximumUnits = jadra; 

                info.JobTemplate = "Pracovni"; 

 

                _jadra = jadra; 

                _cislo = cislo; 

 

                info.BrokerSettings.ClientIdleTimeout = 

int.MaxValue; 

 

                Session.SetInterfaceMode(true, (IntPtr) 

null /*no parent*/); 

 

                _session = Session.CreateSession(info); 

 

                _proxy = new PrimeNumbersServiceClient( 

                    new 

NetTcpBinding(SecurityMode.Transport, false), 

                    _session.EndpointReference); 

 

                _proxy.InnerChannel.OperationTimeout = 

TimeSpan.MaxValue; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                string msg = string.Format("Error in 

constructor: {0} \n\nInner: {1}", 
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                                           ex.Message, 

ex.InnerException == null ? "N/A" : 

ex.InnerException.Message); 

 

                Console.WriteLine(msg); 

                Console.WriteLine(@"NOTE: 

'PrimeNumbersService' jobs may be running on cluster, 

use Cluster/Job Manager to cancel jobs before running 

client again."); 

                Environment.Exit(1); 

            } 

 

        } 

 

        public void Calculate() 

        { 

            try 

            { 

                _asyncCallsOutstanding = 0; 

 

                _startTime = Environment.TickCount; 

 

                int division = _jadra; 

                int parts = _cislo / division; 

                var dictionary = new Dictionary<int, 

int>(); 

                for (int i = 0; i < division; i++) 

                { 

                    dictionary.Add(parts - (_cislo / 

division), i == division - 1 ? _cislo + 1 : parts); 

                    parts += (_cislo / division); 

                } 

 

                int stav = 0; 

                foreach (var rozsah in dictionary) 

                { 

                    Interlocked.Increment(ref 

_asyncCallsOutstanding); 

 

                    

_proxy.BeginFindPrimeNumbers(rozsah.Key, rozsah.Value, 

PrimeNumbersCallback, stav); 

                    stav++; 

                } 

 

                while (Interlocked.Read(ref 

_asyncCallsOutstanding) > 0) 

                    Thread.Sleep(200); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 
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                Console.WriteLine(@"Error in Calculate: 

" + ex.InnerException.Message); 

                Console.WriteLine(@"NOTE: 

'PrimeNumbersService' jobs may be running on cluster, 

use Cluster/Job Manager to cancel jobs before running 

client again."); 

                Environment.Exit(1); 

            } 

        } 

 

        public double TimeTaken() 

        { 

            int curTime = Environment.TickCount; 

            double time = (curTime - _startTime) / 

1000.0; 

 

            return time; 

        } 

 

        private void PrimeNumbersCallback(IAsyncResult 

result) 

        { 

            if (_proxy.State == 

CommunicationState.Closed) 

                return; 

 

            int values = 

_proxy.EndFindPrimeNumbers(result); 

 

            _count += values; 

 

            Interlocked.Decrement(ref 

_asyncCallsOutstanding); 

        } 

 

        public void Close() 

        { 

            try 

            { 

                _proxy.Close(); 

                _session.Dispose(); 

            } 

            catch 

            { /*ignore*/ } 

        } 

    } 

 

    class Program 

    { 

        private static PrimeNumbers _primeNumbers; 
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        static void Main() 

        { 

            AppDomain.CurrentDomain.ProcessExit += 

CurrentDomain_ProcessExit; 

            Console.Write("Napiste cislo, do ktereho 

budete chtit spocitat vsechna prvocisla: "); 

            string read = Console.ReadLine(); 

            int cislo = 0; 

            if (read != null) 

            { 

                cislo = int.Parse(read); 

            } 

            Console.Write("Napiste, na kolikati jadrech 

chcete provest vypocet (1-48): "); 

            read = Console.ReadLine(); 

            int jadra = 0; 

            if (read != null) 

            { 

                jadra = int.Parse(read); 

            } 

 

            if (_primeNumbers == null) 

                _primeNumbers = new PrimeNumbers(cislo, 

jadra); 

 

            _primeNumbers.Calculate(); 

 

            Console.WriteLine("Nalezeno {0} prvocisel za 

{1} sekund.", PrimeNumbers.Count, 

_primeNumbers.TimeTaken().ToString("F4")); 

 

            Console.ReadKey(); 

        } 

 

        static void CurrentDomain_ProcessExit(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            if (_primeNumbers != null) 

            { 

                _primeNumbers.Close(); 

                Thread.Sleep(500);  // give service time 

to shutdown 

            } 

        } 

    } 

} 


