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Abstrakt  

 

Technický dokument predstavuje teoreticko-praktický pohľad na implementáciu algoritmov 

a programových techník riadeného paralelizmu v jazyku C# na platforme Microsoft .NET Framework 4.5 

s využitím knižnice Task Parallel Library (TPL).  
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1 Paralelná úloha a jej životný cyklus  

 

Paralelná úloha je základnou funkčnou jednotkou každého paralelného programu. Paralelný program 

chápeme ako množinu paralelných úloh, medzi ktorými ideálne neexistujú žiadne úzke dátové alebo 

funkčné väzby. Paralelným úlohám, ktoré spĺňajú tieto podmienky,  vravíme diskrétne paralelné úlohy. 

V praxi sú paralelné úlohy vykonávané vždy asynchrónne, pričom často majú charakter futurít (teda 

paralelných úloh, ktoré generujú výsledky svojich výpočtov v ľubovoľnom budúcom čase). V teoretickej 
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informatike exitujú rôzne stratégie mapovania paralelných úloh na príslušné programové vlákna 

paralelného programu. Každá paralelná úloha je afinná s  istým vláknom, pričom jedno vlákno môže 

realizovať aj viacero paralelných úloh.  

 

Paralelní vývojári, ktorí vytvárajú svoje programy v programovacom jazyku C#, využívajú pri 

implementácii paralelných algoritmov a techník predovšetkým knižnicu Task Parallel Library (TPL), ktorá 

je zabudovaná do platformy Microsoft .NET Framework (v aktuálnej verzii 4.5). Technicky je paralelná 

úloha reprezentovaná objektom triedy Task z menného systému System.Threading.Tasks. Paralelná 

úloha je stavovým strojom a počas svojho života sa môže vyskytnúť vo všetkých stavoch, ktoré 

podrobnejšie dokumentuje obr. 1.1. 

 

 

Obr. 1.1: Stavový diagram paralelnej úlohy (objektu triedy Task) 

 

Ihneď po svojom vytvorení sa paralelná úloha ocitá v stave Created. Stav Created implikuje fakt úspešnej 

alokácie objektu triedy Task. Paralelná úloha v tejto chvíli okupuje miesto v riadenej halde, pričom 

takmer okamžite sa dostáva do stavu čakania na svoje explicitné spracovanie (WaitingToRun).  

 

Kým paralelná úloha čaká na svoj beh, stroj CLR musí nájsť vhodné pracovné vlákno, do ktorého bude 

táto paralelná úloha vložená. V prípade, keď je k dispozícii adekvátne pracovné vlákno, stroj CLR 

napumpuje preložený natívny kód paralelnej úlohy do tohto vlákna. Za týchto okolností sa stavový stroj 

objektu triedy Task presúva zo stavu WaitingToRun do stavu Running. Vravíme, že paralelná úloha 

beží, pretože na pozadí dochádza k explicitnému spracovaniu jej kódu určeným výpočtovým jadrom 

osadeného mikroprocesora.  

 

Ak stroj CLR usúdi, že neexistuje vhodné pracovné vlákno, ktoré by bolo schopné prijať žijúcu paralelnú  

úlohu, vytvorí zbrusu nové pracovné vlákno a zabezpečí exekúciu paralelnej úlohy v kontexte tohto 

vlákna.  

 

Každá paralelná úloha obsahuje delegátom determinovaný región paralelného kódu, ktorý bude 

predmetom exekúcie pri jej behu. Povedané menej formálne, keď paralelná úloha beží (Running), je 

vykonávaný jej paralelný kód. Samozrejme, cieľom paralelných vývojárov je navrhnúť paralelné úlohy 

a s nimi asociované sekcie paralelného kódu tak, aby ich explicitná exekúcia maximalizovala alokáciu 
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celkovej výpočtovej kapacity počítačového systému. Na druhej strane, optimálne implementovaná 

paralelná úloha beží len tak dlho, ako je to naozaj potrebné. Ihneď potom, ako dôjde ku kompletnej 

realizácii paralelnej úlohy, sa jej stav prepína zo stavu Running do stavu RanToCompletion. Tento 

finálny stav znamená úspešné spracovanie paralelnej úlohy.  

 

Poznámka: Je zrejmé, že celkový čas na spracovanie paralelnej úlohy vieme vymedziť aj 

intervalom spotreby strojového času, ktorý uplynie, kým sa paralelná úloha dostane zo stavu 

Running do stavu RanToCompletion. Podotknime, že prechod Running  

RanToCompletion je jednosmerný: ak sa paralelná úloha už raz vyskytne vo finálnom stave, je ukončená 

a jej stavová charakteristika je nemenná.       

 

Okrem zdarného skončenia môže byť paralelná úloha počas svojho behu konfrontovaná aj 

s nasledujúcimi externými udalosťami, na ktoré je nutné reagovať:  

 

 Plánované predčasné ukončenie paralelnej úlohy (prechod Running   Canceled). 

Z externého prostredia paralelnej úlohy, najčastejšie od finá lneho používateľa, môže prísť 

správa, ktorej výsledkom bude plánované predčasné ukončenie paralelnej úlohy. Tento scenár 

typicky nastáva vtedy, keď je paralelná úloha výpočtovo intenzívna a  napriek začlenenému 

paralelizmu jej spracovanie zaberie niekoľko desiatok sekúnd či minút.  

 

Paralelná úloha pôsobí ako reaktívny objekt, a  preto by mala disponovať hladkým ukončovacím 

mechanizmom, ktorý bude za týchto okolností uvedený do činnosti. Ako vieme, plánované 

predčasné ukončenie paralelnej úlohy sa uskutočňuje generovaním špeciálnej chybovej výnimky 

OperationCanceledException. Paralelná úloha sama kontroluje, či počas jej behu nebola 

generovaná spomínaná chybová výnimka. Ak sa výnimka OperationCanceledException objaví, 

paralelná úloha ju zachytí a sama sa hladko ukončí (pochopiteľne, s možnosťou realizácie 

reťazca finalizačných akcií).    

    

 Neplánované predčasné ukončenie paralelnej úlohy (prechod Running   Faulted). Počas 

spracovania paralelnej úlohy sa môžu vyskytnúť rozličné neplánované udalosti, ktoré spôsobia 

vznik jednej alebo aj viacerých chybových výnimiek v riadenom kóde paralelných regiónov. Za 

predpokladu, že vzniknutá chybová výnimka bude zachytená lokálnym spracovateľom 

chybových výnimiek, sa uskutoční jej štandardné ošetrenie.  

 

Avšak, pri absencii spracovateľa chybových výnimiek je situácia komplikovanejšia, pretože 

paralelná úloha absolvuje prechod zo stavu Running do stavu Faulted. Chybová výnimka je 

transportovaná čoraz vyššie v zásobníku volaní metód (angl. call-stack) a každá z dostupných 

metód dostane šancu, aby predmetnú výnimku ošetrila. Ak by výnimka nenašla svojho 

spracovateľa ani po kompletnom prechode zásobníkom volaní metód, bude spracovaná strojom 

CLR. To znamená okamžitú termináciu paralelnej úlohy s hrozbou narušenia dátovej integrity 

objektov, s ktorými paralelná úloha manipulovala.         
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2 Modely konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy  

 

Algoritmus konštrukcie paralelnej úlohy sa skladá z týchto krokov: 

 

1. Vytvorenie objektu triedy Task. Spomínaný objekt získame najčastejšie buď explicitnou 

inštanciáciou triedy Task, alebo zavolaním metódy StartNew objektu triedy TaskFactory, ku 

ktorému získame prístup cez statickú vlastnosť Factory. Zatiaľ čo prvá možnosť spôsobí 

vygenerovanie paralelnej úlohy s inicializačným stavom Created, druhá alternatíva (spoliehajúca 

sa na známy návrhový vzor Factory) zabezpečí produkciu paralelnej úlohy v stave 

WaitingToRun.   

 

2. Vytvorenie objektu delegáta, ktorý bude prepojený s cieľovou paralelnou metódou. Každá 

paralelná úloha spracúva istý paralelný kód, ktorý je umiestnený práve v cieľovej paralelnej 

metóde. Táto cieľová metóda môže byť inštančná alebo statická, bezparametrická alebo 

parametrická a s návratovou hodnotou alebo bez nej. Je však dôležité, aby sa signatúra cieľovej 

paralelnej metódy zhodovala so signatúrou použitého delegáta. Pri paralelnom programovaní 

pracujeme s dvomi delegátmi:  

 

 Delegát typu Action, respektíve Action<T>, asociovaný s cieľovými paralelnými 

metódami bez návratových hodnôt.  

 Delegát typu Func<TResult> asociovaný s cieľovými paralelnými metódami 

s návratovými hodnotami.  

 

Keď je paralelný kód uložený v cieľovej paralelnej metóde bez návratovej hodnoty, programátori 

inštanciujú delegáta typu Action, a to buď v konkrétnej (Action), alebo v generickej 

(Action<T>) implementácii.  Naopak, ak cieľová paralelná metóda generuje návratovú hodnotu, 

používame funkčného delegáta Func<TResult> v generickej implementácii s typovým 

parametrom. Podotknime, že použitie funkčného delegáta vždy implikuje skutočnosť, že 

zhotovená paralelná úloha sa správa ako futurita.      

 

3. Spracovanie paralelnej úlohy. Spracovaním chápeme v tomto kontexte explicitnú exekúciu 

programového kódu cieľovej paralelnej metódy, ktorá je zapuzdrená v paralelnej úlohe. Pri 

štandardnej inštanciácii triedy Task sa jej spracovanie začne vo chvíli aktivácie metódy Start. Ak 

na získanie objektu triedy Task použijeme objekt typu TaskFactory, na ktorom voláme metódu 

StartNew, spracovanie paralelnej úlohy začne ihneď po jej inštanciácii (bez nutnosti volania 

metódy Start).  

 

V nasledujúcich podkapitolách predstavíme praktické príklady generovania, inicializácie a spracovania 

paralelných úloh v jazyku C#. Pritom budeme pracovať s rôznymi cieľovými paralelnými metódami.  
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2.1 Model konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy 1  

 

// Explicitná inštanciácia triedy Task.  
Task task1 = new Task(new Action(TargetMethod1)); 

 

Paralelná úloha je vytvorená priamou inštanciáciou triedy Task. Inicializáciu paralelnej úlohy vykonáva 

parametrický konštruktor, ktorý prijíma odkaz na negenerického delegáta typu Action.  

 

Delegát Action špecifikuje cieľovú paralelnú metódu (TargetMethod1), ktorá bude spracovaná po 

zavolaní metódy Start:  

 

// Naštartovanie spracovania paralelnej úlohy.  
task1.Start();   

 

Keď vytvárame paralelnú úlohu priamou inštanciáciou triedy Task, získavame typovo silný objekt. Tento 

objekt obsahuje podobjekt delegáta, ktorý je nasmerovaný na cieľovú paralelnú metódu 

TargetMethod1. Táto metóda je statickou metódou primárnej triedy konzolového programu (Program) 

jazyka C#:  

 

class Program 
{ 
    // Definícia statickej cieľovej paralelnej metódy. 
    static void TargetMethod1() 
    { 
        Console.WriteLine("42"); 
    } 
     
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Konštrukcia paralelnej úlohy. 
        Task task1 = new Task(TargetMethod1); 
        // Začatie spracovania paralelnej úlohy. 
        task1.Start(); 
        // Čakanie na dokončenie spracovania paralelnej úlohy.  
        task1.Wait();  

    } 
} 

 

V momente, keď zavoláme metódu Start paralelnej úlohy, dôjde k zmene jej interného stavu 

(WaitingToRun → Running). Preto hovoríme, že paralelná úloha je aktívna  a zaneprázdnená realizáciou 

programového kódu cieľovej paralelnej metódy. Celkový čas spracovania paralelnej úlohy je variabilne 

dlhý. Hlavným kritériom, ktoré ovplyvňuje rýchlosť spracovania paralelnej úlohy, je výpočtová zložitosť 

implementovaného paralelného algoritmu.   

 

Paralelná úloha beží dovtedy, dokiaľ je realizovaná logika cieľovej paralelnej metódy. Za predpokladu, 

že nenastanú žiadne (či už plánované, alebo neplánované) udalosti, ktoré by spôsobili predčasné 

ukončenie spracovania paralelnej úlohy, sa exekúcia paralelnej úlohy úspešne dokončí (s realizáciou 

stavového prechodu Running → RanToCompletion).  
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Dôležité: Technicky je nutné, aby stroj CLR priradil novej paralelnej úlohe pracovné vlákno. 

Pri programovaní v jazyku C# s knižnicou TPL sú paralelným úlohám štandardne poskytované 

pracovné vlákna z fondu vlákien (angl. ThreadPool). Vlákna z fondu sú vláknami v pozadí (angl. 

background threads) a na rozdiel od vlákien v popredí (angl. foreground threads) neumožnia udržať 

riadený program pri živote.  

 

Poznámka: Povedané inými slovami, aby mohla exekúcia programu pokračovať, musí sa 

v jeho kolekcii vlákien vyskytovať aspoň jedno vlákno v popredí, ktoré je v aktívnom stave 

(Running). Keby bol program zložený iba z vlákien v pozadí, stroj CLR by jeho beh okamžite 

ukončil. Logickou úvahou preto prichádzame k zisteniu, že pri vývoji paralelných programov vždy 

pracujeme s dvomi kolekciami vlákien. Kým prvá kolekcia združuje vlákna v popredí, druhá kolekcia 

zahŕňa vlákna v pozadí. Optimálne je, keď sme schopní všetky výpočtovo intenzívne operácie dedikovať 

na vlákna v pozadí, zatiaľ čo jedno vlákno v popredí (obvykle je to primárne vlákno programu), ošetruje 

používateľské vstupy.  

 

Programový kód cieľovej paralelnej metódy paralelnej úlohy je napumpovaný do pracovného vlákna. Ak 

sa predtým program správal ako sekvenčný (a teda disponoval len primárnym vláknom), akcia použitia 

nového pracovného vlákna zmení jeho exekúciu na paralelnú. Poznamenajme, že paralelná úloha 

vykonávaná v pracovnom vlákne je asynchrónna. To znamená, že spracovanie paralelnej úlohy nijakým 

spôsobom neblokuje realizáciu iných algoritmických operácií na primárnom vlákne , prípadne aj na 

ďalších existujúcich pracovných vláknach.  

 

Vychádzame z premisy, že uvedený zdrojový kód explicitnej inštanciácie paralelnej úlohy sa nachádza 

v hlavnej metóde Main. Potom možno konštatovať, že kód hlavnej metódy Main beží na primárnom 

vlákne programu a kód paralelnej úlohy beží na sekundárnom (pracovnom) vlákne programu.  

 

Ak chceme, aby metóda Main počkala na kompletné spracovanie paralelnej úlohy, použijeme metódu 

Wait objektu triedy Task:  

 

// Čakanie na dokončenie spracovania paralelnej úlohy.  
task1.Wait(); 

 

Použitie metódy Wait zapríčiní dočasnú blokáciu primárneho vlákna programu. Menej formálne to 

znamená, že primárne vlákno čaká na dokončenie spracovania paralelnej úlohy, ktorá je vykonávaná 

v pracovnom vlákne.  

 

 

2.2 Model konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy 2  

 

// Explicitná inštanciácia triedy Task. 
Task task2 = new Task(TargetMethod1); 
// Začatie spracovania paralelnej úlohy. 
task2.Start(); 
// Čakanie na dokončenie spracovania paralelnej úlohy. 

task2.Wait();  
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Tento fragment zdrojového kódu jazyka C# prezentuje syntakticky kompaktný spôsob explicitnej 

inštanciácie triedy Task. Ako si môžeme povšimnúť, lexikálne to vyzerá naozaj tak, ako keby sme 

preťaženému parametrickému konštruktoru odovzdávali cieľovú paralelnú metódu. V  skutočnosti ide 

iba o syntaktickú skratku, no na pozadí sa odohrávajú všetky dôležité deje, teda:  

 

 Vytvorenie objektu triedy Task (paralelnej úlohy) na riadenej halde.  

 Vytvorenie objektu delegáta typu Action a jeho dynamické prepojenie s cieľovou paralelnou 

metódou (TargetMethod1).  

 Vygenerovanie odkazu na objekt triedy Task (paralelnú úlohu) a jeho perzistovanie do 

odkazovej lokálnej premennej (task2).  

 

Opäť počítame s tým, že cieľová paralelná metóda TargetMethod1 je statická voči primárnej triede 

programu jazyka C# (Program).  

 

 

2.3 Model konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy 3 

 

// Explicitná inštanciácia triedy Task a jej inicializácia odkazom  
// na inštančnú metódu pomocou lambda-výrazu. 
X e = new X(); 
Task task3 = new Task(() => e.TargetMethod2()); 
task3.Start(); 
task3.Wait(); 

 

Tento variant konštrukcie paralelnej úlohy je špecifický v nasledujúcich ohľadoch:  

 

 Keďže plánujeme paralelnú úlohu prepojiť s  cieľovou paralelnou metódou konkrétnej 

objektovej inštancie, deklarujeme podpornú triedu X, z ktorej táto inštancia vzíde. Syntaktický 

skelet triedy X má túto podobu:  

 

// Deklarácia podpornej triedy. 
internal class X 
{ 
    // Definícia automaticky implementovanej vlastnosti.  

    public int AIP { get; set; } 
    // Definícia cieľovej paralelnej metódy. 
    public void TargetMethod2() 
    { 
        Console.WriteLine("Day and time of method execution: {0}.", 
            DateTime.Now); 
    } 
} 

 

V tele triedy sa vyskytuje jedna automaticky implementovaná vlastnosť (AIP) a jedna inštančná 

metóda (TargetMethod2), na ktorú cielime pri generovaní paralelnej úlohy.  

 

 Inštanciácia a inicializácia delegáta typu Action je realizovaná definíciou bezparametrického 

lambda-výrazu s jeho zacielením na inštančnú metódu TargetMethod2 objektu triedy X.  
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Dôležité: Lambda-výraz je syntakticko-sémantická konštrukcia jazyka C#, ktorá dovoľuje 

vývojárom kompaktnou formou vytvoriť nový objekt typu delegát s  požadovanými 

vlastnosťami a lokalizáciou na cieľovú anonymnú lambda-metódu. Lambda-výrazy preto 

predstavujú kvalitatívne vyšší stupeň práce s delegátmi v jazyku C#.  

  

Zvyšné aktivity, ktoré sa v zdrojovom kóde odohrávajú, sú nám už dobre známe: metódou Start 

uvádzame paralelnú úlohu do aktívneho stavu a  metódou Wait blokujeme primárne vlákno programu 

dovtedy, kým nie je práca paralelnej úlohy hotová.  

 

Samozrejme, do tela lambda-výrazu môžeme namiesto volania príslušnej metódy umiestniť aj konkrétny 

algoritmus:  

 

// Implementácia algoritmu priamo do tela lambda-výrazu.  
Task task3 = new Task( 
    () =>  
    {  
        int n = 6; 
        const double pi = Math.PI; 

        const double e = Math.E; 
        double f = (Math.Sqrt(2 * pi * n) * Math.Pow(n / e, n)); 
        Console.WriteLine("{0}! je {1}.", n, f); 
    } 
); 
task3.Start(); 
task3.Wait(); 

 

Algoritmus, ktorý sme vložili do tela lambda-výrazu, sa venuje aproximačnému výpočtu faktoriálu pre 

zadaný člen.  

 

Na pozadí sa dejú tieto akcie:  

 

 Prekladač vloží algoritmus do tela automaticky vygenerovanej lambda-metódy. Táto lambda-

metóda je anonymná, bezparametrická a  nevracia žiadnu návratovú hodnotu.  

 Prekladač zhotoví inštanciu delegáta typu Action.  

 Prekladač odovzdá odkaz na lambda-metódu parametrickému konštruktoru delegáta typu 

Action.   

 Po inicializácii delegáta typu Action poskytne prekladač odkaz na neho parametrickému 

konštruktoru triedy Task.  

 Po inicializácii objektu triedy Task (paralelnej úlohy) vloží prekladač odkaz naň do príslušnej 

odkazovej premennej triedy Task.  

  

Keď sa vykonajú všetky uvedené akcie, paralelná úloha je riadne skonštruovaná a  inicializovaná.   

 

 

2.4 Model konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy 4 

 

// Generovanie novej paralelnej úlohy pomocou návrhového vzoru Factory.  
Task task4 = Task.Factory.StartNew((new X()).TargetMethod2); 
// Čakanie na dokončenie spracovania paralelnej úlohy. 
task4.Wait(); 
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Statická vlastnosť Factory triedy Task pracuje ako továrenská vlastnosť, ktorá nám na požiadanie 

poskytne prístup k užitočným metódam triedy TaskFactory na účel generovania stavových objektov 

triedy Task.  

 

V našom prípade používame statickú metódu StartNew triedy TaskFactory s nasledujúcim prototypom:  

 

// Prototyp statickej metódy StartNew triedy TaskFactory.  

public Task StartNew(Action action); 

 

Metóda StartNew vytvára novú paralelnú úlohu (objekt triedy Task), pričom ju inicializuje odkazom na 

objekt delegáta typu Action s konkrétnou cieľovou metódou (inštančná metóda TargetMethod2). 

Dôležitou inováciou voči štandardnej inštanciácii triedy Task je okamžité uvedenie paralelnej úlohy do 

stavu WaitingToRun.  

 

Dôležité: Niekedy vývojári zvyknú vravieť, že použitie továrenskej metódy StartNew spôsobí 

získanie paralelnej úlohy v aktívnom stave (Running). Zo stavového diagramu paralelnej 

úlohy vyplýva, že je žiaduce, aby sa paralelná úloha dostala zo stavu WaitingToRun do stavu 

Running čo možno najrýchlejšie. Za bežných prevádzkových podmienok je časová latencia minimálna, 

a preto sa stavový transport WaitingToRun  Running udeje takmer okamžite. Ak prijmeme túto 

abstrakciu, môžeme súhlasiť aj s konštatovaním, že metóda StartNew nám poskytne bežiacu (Running) 

paralelnú úlohu. 

 

Praktickí programátori často preferujú použitie továrenskej metódy StartNew, pretože nemusia 

následne volať metódu Start paralelnej úlohy. Ako si môžeme všimnúť, absencia volania metódy Start 

paralelnej úlohy je viditeľná aj v predchádzajúcom fragmente zdrojového kódu jazyka C#. To je 

prirodzené, pretože metóda StartNew nám poskytne aktívnu paralelnú úlohu. Ak chceme vyčkať na 

dokončenie jej spracovania, aktivujeme v súvislosti s ňou metódu Wait.  

 

 

2.5 Model konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy 5  

 

// Konštrukcia paralelnej úlohy pomocou statickej metódy Run triedy Task. 
Task task5 = Task.Run( 
    () => 
    { 
        Random gen = new Random(); 
        int diceNumber = gen.Next(1, 7); 
        Console.WriteLine("Dice number: {0}.", diceNumber); 
    } 
); 
task5.Wait(); 

 

Podobne, ako pri použití metódy StartNew, aj aktivácia statickej metódy Run triedy Task spôsobí 

vytvorenie paralelnej úlohy a jej okamžité naplánovanie na explicitné spracovanie. Cieľová paralelná 

metóda zhotovenej paralelnej úlohy je reprezentovaná anonymnou lambda -metódou. Algoritmus 

situovaný v tele lambda-metódy simuluje hádzanie s virtuálnou hracou kockou. Keďže paralelná úloha 

je okamžite podrobená explicitnému spracovaniu, nepotrebujeme v súvislosti s ňou aktivovať metódu 

Start. Naopak, volanie metódy Wait je stále nutné, pretože chceme, aby primárne vlákno čakalo na 

dokončenie výkonu paralelnej úlohy.  
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2.6 Model konštrukcie a spracovania paralelnej úlohy 6  

 

// Deklarácia podpornej triedy. 
internal class Generator 
{ 
    public int Next() 

    { 
        return new Random().Next(1, 11); 
    } 
} 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Tvorba futurity. 
        Task<int> future = new Task<int>(new Func<int>(new Generator().Next)); 
        future.Start(); 
        future.Wait(); 
        Console.WriteLine("Number generated: {0}.", future.Result); 
    } 

} 

 

Program demonštruje manipuláciu s futuritou – paralelnou úlohou, ktorá poskytuje návratovú hodnotu 

výpočtového procesu v budúcnosti. Syntakticky je futurita inštanciou generickej triedy Task<TResult>, 

kde typový parameter TResult determinuje dátový typ hodnoty, ktorá bude vo futurite uložená. Pri 

inštanciácii futurity využívame preťažený parametrický konštruktor s  nasledujúcim prototypom:  

 

public Task(Func<TResult> function); 

 

Formálny parameter s identifikátorom function očakáva odkaz na inštanciu funkčného delegáta 

Func<TResult>.  

 

Dôležité: Paralelná úloha je prepojená s cieľovou paralelnou metódou, a to buď pomocou 

objektu delegáta typu Action (respektíve Action<T>), alebo pomocou inštancie funkčného 

delegáta typu Func<TResult>. Inštancie delegátov typu Action (respektíve Action<T>) 

bývajú asociované s procedúrami, teda s metódami bez návratovej hodnoty. Naopak, objekty funkčných 

delegátov sú nadviazané na funkcie, teda metódy generujúce svoje návratové hodnoty. Pre  vývojárov 

z uvedeného plynie jasné posolstvo: ak pracujeme s  futuritou, musíme ju prostredníctvom funkčného 

delegáta Func<TResult> spojiť s cieľovou paralelnou metódou s návratovou hodnotou.  

 

Inštanciačný výraz, ktorý odovzdávame parametrickému konštruktoru triedy Task<TResult> vykonáva 

dve činnosti:  

 

1. Inštanciácia funkčného delegáta Func<TResult>.  

2. Inicializácia funkčného delegáta Func<TResult> odkazom na cieľovú paralelnú metódu.  

 

Našou cieľovou paralelnou metódou je metóda Next objektu podpornej triedy Generator, ktorá po 

svojej aktivácii generuje jedno pseudonáhodné celé číslo z intervalu <1, 10>.  

 

V momente, keď je futurita vytvorená, odkaz na ňu ukladáme do pripravenej odkazovej premennej 

future. Vzápätí pracujeme s futuritou ako so štandardnou paralelnou úlohou, a preto voláme jej metódy 
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Start a Wait (v uvedenom poradí s už vysvetleným významom). Futurita však má voči bežnej paralelnej 

úlohe jedno špecifikum: Keď sa skončí spracovanie cieľovej paralelnej metódy futurity, vypočítaný 

výsledok bude automaticky uložený do futurity a prístupný cez jej vlastnosť Result. V našom programe 

pristupujeme k vlastnosti Result futurity a vyzdvihneme si z nej vygenerované pseudonáhodné celé číslo.  

 

 

Záver  

 

V tomto technickom dokumente z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ sme sa zoznámili s tvorbou 

a spracovaním paralelných úloh v jazyku C# s podporou knižnice Task Parallel Library (TPL). Predstavili 

sme si životný cyklus paralelnej úlohy a rôzne varianty konštrukcie a exekúcie paralelných úloh.  

 

 

Príloha A: Priložený projekt hotového riešenia  

 

Súčasťou technického dokumentu „Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1. časť)“ je 

aj kompletný projekt s ukážkami rôznych variantov stavby a spracovania paralelných úloh. Projekt možno 

ihneď preložiť a spustiť z vývojového prostredia produktu Visual Studio 2013.  

 

 

Obr. A.1: Projekt hotového riešenia je dodávaný ako súčasť technického dokumentu 
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