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1 Implicitné generovanie a spracovanie paralelných úloh 

 

Pri vývoji paralelných programov v programovacom jazyku C# s podporou paralelnej knižnice Task 

Parallel Library (TPL) dokážeme implicitne vytvárať a spúšťať paralelné úlohy prostredníctvom statickej 

metódy Invoke triedy Parallel z menného priestoru System.Threading.Tasks. Implicitná tvorba 

paralelných úloh predstavuje techniku, pri ktorej paralelné úlohy (čiže objekty triedy Task) 

nezískavame explicitnou inštanciáciou triedy Task, ale správnou inicializáciou množiny formálnych 

parametrov statickej metódy Parallel.Invoke.   

 

Statická metóda Invoke je preťažená, pričom sa vyskytuje v dvoch syntaktických definíciách. 

Jednoduchšia verzia parametrickej metódy Invoke má nasledujúci prototyp:  

 

// Prototyp prvej verzie preťaženej metódy Invoke triedy Parallel.  
public static void Invoke(params Action[] actions); 

 

Metóda Invoke triedy Parallel implicitne generuje množinu paralelných úloh, ktoré súbežne 

spracúvajú kolekciu cieľových paralelných metód. Odkazy na tieto paralelné metódy sú zapuzdrené do 

objektov delegátov typu Action a títo delegáti sú integrovaní do príslušných paralelných úloh. Kľúčové 

slovo params v signatúre metódy Invoke implikuje skutočnosť, že táto metóda dokáže prijať 

variabilný počet argumentov, teda inštancií delegátov typu Action.  

 

Pracovný postup klienta statickej metódy Invoke triedy Parallel je nasledujúci:  

 

 Klient formuluje aktivačný príkaz metódy Parallel.Invoke v jednej z jej preťažených verzií. 

 

 Namiesto toho, aby klient špecifikoval paralelné úlohy, definuje iba lambda-výrazy, ktorými 

zavedie do zdrojového textu programu výpočtovú logiku cieľových paralelných metód.  

 

 Klient množinu definovaných beznávratových a bezparametrických lambda-metód buď 

hromadne, alebo jednotlivo prepojí s objektovým poľom delegátov typu Action.  

 

 Keďže klient inicioval skonštruovanie, spustenie a spracovanie paralelných úloh, tieto paralelné 

úlohy sú okamžite po aktivácii metódy Invoke naplánované na explicitnú exekúciu. Od tohto 

okamihu sa paralelné úlohy správajú rovnako ako všetky ostatné paralelné úlohy, s ktorými 

sme sa už stretli v prvej časti tejto publikácie. Za predpokladu, že celkové časy spracovania 

paralelných úloh sú rozdielne, môžeme konštatovať, že výsledky ich činnosti budú vypočítané 

a doručené asynchrónne, v rôznych momentoch v blízkej budúcnosti.  

 

Poznámka: Pri malom počte implicitne vytváraných paralelných úloh (objektov triedy Task) 

platí, že prostredie CLR produkuje rovnaký počet inštancií delegátov typu Action. Medzi 

počtom paralelných úloh a počtom s nimi asociovaných delegátov existuje relácia typu 1:1. 

Avšak, pri väčšom počte paralelných úloh sa môže táto relácia typu 1:1 zmeniť na reláciu typu M:N, 

pričom N < M. Povedané inými slovami, jedna inštancia delegáta dokáže obsluhovať i viacero 

paralelných úloh.    
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V prvom hotovom riešení upotrebíme techniku implicitného generovania a spracovania paralelných 

úloh použitím statickej metódy Invoke triedy Parallel z menného priestoru System.Threading.Tasks.  

 

V hotovom riešení sa budeme zaoberať realizáciou týchto akcií:  

 

1. Vytvoríme jednorozmerné pole celých čísel, ktoré inicializujeme pseudonáhodnými číslami 

z vopred stanoveného intervalu.  

 

2. Zostavíme množinu cieľových statických metód, ktoré budú (v tomto poradí) vykonávať 

s prvkami celočíselného poľa nasledujúce výpočty:  

 

 výpočet súčtu všetkých prvkov poľa,  

 výpočet jednoduchého aritmetického priemeru zo všetkých prvkov poľa,  

 detekcia extremálnych prvkov poľa, ktoré obsahujú minimálnu a maximálnu hodnotu.   

 

3. Statickou metódou Parallel.Invoke nariadime implicitnú inštanciáciu paralelných úloh a rýchle 

spustenie a spracovanie cieľových statických metód. Na tento účel použijeme lambda-metódy, 

ktoré vytvoríme syntaxou lambda-výrazov zasadených do signatúry metódy Invoke triedy 

Parallel.  

 

Kompletný zdrojový kód hotového riešenia
1
:  

 

// Definícia hlavnej metódy paralelného programu jazyka C#. 
static void Main(string[] args) 
{ 
    const int size = 10; 
    // Tvorba jednorozmerného celočíselného poľa. 
    int[] dataArray = new int[size]; 
    Random generator = new Random(); 
     
    // Inicializácia poľa. 
    for (int i = 0; i < size; i++) 
    { 
        dataArray[i] = generator.Next(1, 11);                 
    } 
 
    // Rýchle spustenie paralelných úloh.  
    Parallel.Invoke( 
        () => 
        { 
            // Aktivácia statickej metódy na sumáciu prvkov poľa. 
            int sum = Sum(dataArray); 
            Console.WriteLine("Sum: {0}.", sum); 
        }, 
        () => 
        { 
            // Aktivácia statickej metódy na výpočet aritmetického priemeru prvkov poľa. 
            double avg = Average(dataArray); 
            Console.WriteLine("Average: {0}.", avg); 
        }, 

                                                      
1
 Pri uvádzaných zdrojových textoch hotových riešení predpokladáme, že sú zavedené všetky implicitné menné 

priestory (System, System.Collections.Generic, System.Linq, System.Text a System.Threading.Tasks). Ak bude 

z titulu analyzovaného problému v hotovom riešení potrebné zaviesť komplementárne menné priestory, uvedieme 

túto skutočnosť vždy priamo vo výkladovom texte.   
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        () => 
        { 
            // Aktivácia statickej metódy na nájdenie maxima v poli. 
            int max = Max(dataArray); 
            Console.WriteLine("Max: {0}.", max); 
        }, 
        () => 
        { 
            // Aktivácia statickej metódy na detekciu minima v poli. 
            int min = Min(dataArray); 
            Console.WriteLine("Min: {0}.", min); 
        }); 
} 
 
// Definícia statickej metódy na výpočet súčtu všetkých prvkov poľa. 
static int Sum(int[] dataArray) 
{ 
    var sum = (from dataItem in dataArray 
               select dataItem).Sum(); 
    return sum; 
} 
 
// Definícia statickej metódy na výpočet aritmetického priemeru zo všetkých prvkov poľa. 
static double Average(int[] dataArray) 
{ 
    var average = (from dataItem in dataArray 
                   select dataItem).Average(); 
    return average; 
} 
 
// Definícia statickej metódy na vyhľadanie prvku poľa s maximálnou hodnotou.  
static int Max(int[] dataArray) 
{ 
    var max = (from dataItem in dataArray 
               select dataItem).Max(); 
    return max; 
} 
 
// Definícia statickej metódy na vyhľadanie prvku poľa s minimálnou hodnotou.  
static int Min(int[] dataArray) 
{ 
    var min = (from dataItem in dataArray 
               select dataItem).Min(); 
    return min; 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu hotového riešenia: Úkony, súvisiace s vytvorením a inicializáciou 

jednorozmerného poľa, sú dobre zrozumiteľné. Keďže s dátami v poli zamýšľame vykonať základné 

aritmetické operácie, pripravíme si súpravu parametrických statických metód, ktoré na tento účel 

použijeme. Každá zo statických metód (Sum, Average, Max, Min) prijíma na vstupe odkaz na dátové 

pole, ktoré následne analyzuje a zistí požadovanú číselnú štatistiku. Presná mechanika výpočtu číselnej 

štatistiky je riadená vhodne skonštruovaným dopytovacím výrazom jazyka LINQ.  

 

Poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že mohutnosť analyzovaného poľa 

pseudonáhodných čísel nie je veľká, generujeme LINQ-výrazy v sekvenčnej implementácii. 

Ak by sme však experimentovali s väčším dátovým poľom, investovali by sme do použitia 

paralelných PLINQ-výrazov.  
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Paralelné úlohy determinuje volanie statickej metódy Invoke triedy Parallel. Zo syntaktického obrazu 

aktivačného príkazu tejto metódy je zrejmé, že jej formálnemu parametru poskytujeme 4-prvkové pole 

lambda-výrazov (spojených s objektmi delegáta typu Action), ktorými definujeme cieľové paralelné 

metódy.  

 

Hotové riešenie: Kompletný projekt s hotovým riešením sa volá ParallelInvoke a je 

uložený v adresári Projekt1 balíčka projektov, ktorý je súčasťou tohto technického 

dokumentu.  

 

 

2 Paralelné návrhové vzory: paralelná redukcia      

 

Paralelná redukcia patrí k najčastejšie používaným paralelným návrhovým vzorov, ktoré využívame pri 

paralelizácii výpočtu zvolenej kumulatívnej štatistiky vybratého dátového súboru. Predstavme si, že 

našou úlohou je paralelizovať proces výpočtu súčtu všetkých prvkov jednorozmerného poľa. 

Štandardný sekvenčný algoritmus, ktorý nás určite ihneď napadne, bude pracovať takto:  

 

1. Sekvenčný algoritmus zabezpečí vytvorenie jednorozmerného poľa a jeho inicializáciu.  

 

2. Sekvenčný algoritmus vytvorí špeciálnu akumulátorovú premennú (seqAcc), ktorú inicializuje 

nulovou hodnotou.  

 

3. Sekvenčný algoritmus vytvorí sekvenčnú iteratívnu konštrukciu (cyklus), ktorá bude prechádzať 

všetkými prvkami jednorozmerného poľa. V tele cyklu bude dochádzať k opätovnej aktualizácii 

hodnoty akumulátorovej premennej seqAcc, a to spočítaním i-tého a i+1-vého prvku poľa, pre 

i<0, n-1), kde n predstavuje veľkosť poľa. Akumulátorová premenná bude zabezpečovať 

perzistenciu dosiaľ vypočítanej kumulatívnej štatistiky.  

 

4. Keď sekvenčný algoritmus dokončí svoju prácu, akumulátorová premenná seqAcc bude 

obsahovať žiadanú kumulatívnu štatistiku.    

 

Sekvenčný algoritmus je synchrónne vykonávaný, dátovo bezpečný a lineárne závislý od počtu prvkov 

uložených v poli. Vo svojom jadre je algoritmus založený na postupnom zisťovaní hodnoty i-tého 

a i+1-vého prvku poľa s výpočtom ich súčtu a s presunom vypočítanej medzisúčtovej hodnoty do 

akumulátorovej premennej.   

 

V záujme paralelizácie sekvenčného algoritmu na výpočet kumulatívnej súčtovej číselnej charakteristiky 

zhotovíme paralelný algoritmus, ktorý implementujeme s návrhovým vzorom paralelnej redukcie.  

 

Tip: Softvéroví vývojári v praxi niekedy návrhový vzor paralelnej redukcie označujú termínom 

paralelná agregácia. Z hľadiska čistej terminológie považujeme za správne poukázať na 

skutočnosť, že termíny „paralelná redukcia“ a „paralelná agregácia“ sú v oblasti paralelného 

programovania ponímané za synonymické.  
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Nový paralelný algoritmus bude vykonávať tieto činnosti:  

 

1. Paralelný algoritmus rozdelí pole na menšie segmenty, tzv. podpolia. Pri paralelizme, ktorý 

pracuje s paralelnými úlohami (teda v jazyku C# s objektmi triedy Task z menného priestoru 

System.Threading.Task) bude vhodné, keď bude každá paralelná úloha mapovaná na práve 

jedno podpole.  

 

2. Paralelný algoritmus vytvorí toľko podpolí, koľko logických procesorov obsahuje počítač, na 

ktorom je paralelný program spustený. (Implicitne predpokladáme, že počet podpolí sa 

zhoduje s počtom paralelných úloh, s ktorými paralelný algoritmus operuje.) 

 

3. Paralelný algoritmus vytvorí pre každú paralelnú úlohu lokálnu akumulátorovú premennú. 

Tento lokálny akumulátor bude pre paralelný algoritmus plniť rovnakú funkciu, akú zastával 

pre už vysvetlený sekvenčný algoritmus.    

 

4. Každá paralelná úloha vypočíta parciálny súčet prvkov daného podpoľa a uloží ho do svojho 

lokálneho akumulátora.    

 

5. Lokálne akumulátory paralelných úloh budú po prvýkrát redukované do parciálnych súčtových 

lokálnych akumulátorov programových vlákien, v ktorých kontexte sú spracúvané príslušné 

paralelné úlohy. Ako vieme, každé vlákno obsahuje súkromnú dátovú sekciu TLS (angl. Thread 

Local Storage, TLS), v ktorej sú situované objekty patriace výhradne danému vláknu.  

 

6. Paralelný algoritmus uskutoční paralelnú redukciu po druhýkrát: v tejto situácii využije všetky 

parciálne súčtové lokálne akumulátory programových vlákien a z nich získané hodnoty 

redukuje do finálnej súčtovej kumulatívnej štatistiky, ktorá je uložená v globálnom 

akumulátore. 

 

Vizualizáciu procesu paralelnej redukcie znázorňuje obr. 2.1.   
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Obr. 2.1: Paralelný algoritmus s implementovanou 2-vrstvovou paralelnou redukciou 

 

Komentár k obr. 2.1: Architektonický stav paralelného programu tvoria tri vlákna s identifikátormi V1, 

V2 a V3. Výpočet kumulatívnej súčtovej charakteristiky realizuje dovedna 6 paralelných úloh (T1...T6). 

Ako vyplýva z ilustrácie, dve paralelné úlohy (T1 a T2) sú realizované vo vlákne V1, tri paralelné úlohy 

(T3 – T5) bežia v kontexte vlákna V2 a jednu paralelnú úlohu (T6) spracúva vlákno V3. Každá 

z paralelných úloh spravuje konkrétny segment dátového poľa. Všetky paralelné úlohy disponujú 

lokálnymi akumulátorovými premennými s identifikátormi locAcc(TX), kde X je ordinálne číslo 

paralelnej úlohy. Lokálne akumulátory paralelných úloh sú užitočné, pretože ich redukciou v TLS-

sekciách jednotlivých vlákien sum1...3(locAcc[...]) inicializujeme TLS-akumulátory parciálnymi 

medzisúčtovými hodnotami. Nakoniec aplikujeme paralelnú redukciu aj na TLS-akumulátory 

ParRed(sum1...sum3), čím vygenerujeme finálnu kumulatívnu dátovú štatistiku, ktorú ukladáme do 

globálneho akumulátora (totalSum).  

 

Kompletný zdrojový kód hotového riešenia:  

 

// Import potrebného menného priestoru.  
using System.Threading; 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
    int total = 0; 
    // Generovanie dátového poľa s číselnou sekvenciou. 
    int[] numbers = Enumerable.Range(0, 10).Select(x => x * x * x).ToArray(); 
    // Výpočet kontrolného súčtu. 
    int totalCheck = Enumerable.Range(0, 10).Select(x => x * x * x).Sum(); 



Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (2. časť) 

Technický dokument z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ 

8 

 

    // Paralelná redukcia sa uskutočňuje v paralelnom cykle. 
    Parallel.For(0, numbers.Length, () => 0, (x, loopState, locAcc) => 
    { 
        locAcc += numbers[x]; 
        return locAcc; 
    }, 
    (locAcc) => 
    { 
        // Redukovaná hodnota smeruje do globálneho akumulátora.  
        // Keďže ten je zdieľaný, jeho aktualizáciu realizujeme atomicky. 
        Interlocked.Add(ref total, locAcc); 
    }); 
 
    // Výpis číselnej sekvencie z dátového poľa. 
    Console.WriteLine("Sequence of numbers: "); 
    foreach(var number in numbers) 
    { 
        Console.WriteLine(number); 
    } 
    // Verifikácia korektnosti paralelného súčtu. 
    if (total == totalCheck) 
    { 
        Console.WriteLine("Total sum: {0}.", total); 
    } 
    else 
    { 
        Console.WriteLine("Computation error occured."); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu hotového riešenia: Zdrojové jednorozmerné pole (numbers) 

vytvárame parametrickým lambda-výrazom, ktorým je riadený LINQ-dopyt. Zmyslom tejto operácie je 

získať celočíselnú sekvenciu desiatich prvkov (0...9) a následne vykonať kubickú projekciu hodnoty 

každého prvku tejto sekvencie. Pred spracovaním paralelnej redukcie vypočítame kontrolný súčet 

(totalCheck), ktorý použijeme neskôr pri overení správnosti výstupu agregovanej paralelnej operácie. 

Najkomplikovanejšou časťou paralelného programu je algoritmus paralelnej redukcie, ktorý sa 

uskutočňuje v paralelnom cykle for.  

 

Technicky presne používame nasledujúcu preťaženú definíciu statickej metódy Parallel.For:  

 

// Použitá preťažená verzia statickej metódy For triedy Parallel.  
public static ParallelLoopResult For<TLocal> 
( 
    int fromInclusive,  
    int toExclusive,  
    Func<TLocal> localInit,  
    Func<int, ParallelLoopState, TLocal, TLocal> body,  
    Action<TLocal> localFinally 
); 

 

Hoci sme v teoretickom modeli algoritmu paralelnej redukcie manipulovali s 2-vrstvovou redukciou, pri 

praktickom programovaní v jazyku C# s knižnicou TPL pracujeme explicitne s paralelnou redukciou len 

vo vrstve paralelných úloh. Jednotlivé paralelné úlohy obsahujú svoje vlastné lokálne akumulátorové 

premenné (locAcc), ktoré sú explicitne inicializované a priebežne aktualizované, až kým nenadobudnú 

parciálne medzisúčtové hodnoty. Po dokončení spracovania všetkých paralelných úloh sú výstupy ich 

lokálnych akumulátorov redukované (alebo tiež agregované) do globálneho akumulátora (total). 

Vzhľadom na to, že globálny akumulátor je zdieľaný množinou paralelných úloh, je prístup k nemu 
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synchronizovaný atomickou operáciou (volaním parametrickej metódy Add triedy Interlocked 

z menného priestoru System.Threading).   

 

Poznámka: V signatúre uvedenej preťaženej statickej metódy For triedy Parallel sú 

prítomní dvaja funkční delegáti:  

 

 Funkčný delegát Func<TLocal> s identifikátorom localInit. Objekt tohto delegáta 

zabezpečuje prvotnú inicializáciu lokálnych akumulátorových premenných, ktoré patria 

paralelným úlohám.  

 

 Funkčný delegát Func<int, ParallelLoopState, TLocal, TLocal> s identifikátorom body. 

Objekt tohto delegáta vykonáva paralelný výpočet medzisúčtových hodnôt z podpolí.  

 

Aj keď sa pri implementácii paralelnej redukcie nevyhneme realizácii synchronizačných akcií, ich počet 

sme účinne minimalizovali, čo pozitívne vplýva na výkon celého paralelného algoritmu.  

 

Hotové riešenie: Kompletný projekt s hotovým riešením sa volá ParallelIReduction a je 

uložený v adresári Projekt2 balíčka projektov, ktorý je súčasťou tohto technického 

dokumentu.  

 

 

3 Spracovanie rastrových transformácií s futuritnými paralelnými úlohami 

 

V paralelnom programovaní často pracujeme s futuritnými paralelnými úlohami (alebo skrátene 

s futuritami). Ako vieme, futurita je každá paralelná úloha, ktorá generuje výstup paralelného 

výpočtového procesu v istom budúcom čase. Pri stavbe futurít nám pomôže trieda Task<TResult>, 

ktorá je priamou podtriedou triedy Task z menného priestoru System.Threading.Tasks. Samozrejme, 

futurita poskytujúca budúci výsledok musí byť prostredníctvom inštancie funkčného delegáta 

(Func<TResult>) spojená s cieľovou paralelnou metódou, ktorá produkuje výsledok práce futurity.   

 

Futuritné paralelné úlohy môžeme s výhodou nasadiť pri návrhu a implementácii paralelného 

programu, ktorý realizuje výkon transformačných algoritmov z oblasti dvojrozmernej počítačovej 

grafiky. Veľmi obľúbenými príkladmi sú tie, ktoré prezentujú základné grafické transformácie 

zdrojových rastrových bitových máp, ako je napríklad invertovanie rastra a jeho prevod do sivotónovej 

formy. V tomto hotovom riešení si ukážeme, ako uskutočniť rastrové transformácie súbežne, a to s 

pomocou kolekcie futuritných paralelných úloh.  

 

Kompletný zdrojový kód hotového riešenia:  

 

// Import dodatočných menných priestorov. 
using System.Diagnostics; 
using System.Drawing; 
 
class Program 
{ 
    // Cieľová transformačná metóda na inverziu rastra. 
    static long GT_Inversion(string sourceBitmap, string targetBitmap,  
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    bool verboseMode = false) 
    { 
        Bitmap bitmap = new Bitmap(sourceBitmap); 
        Color oldColorPixel, newColorPixel; 
        Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
 
        int bitmapHeight = bitmap.Height; 
        int bitmapWidth = bitmap.Width; 
 
        sw.Start(); 
        if (verboseMode) 
        { 
            Console.WriteLine("Bitmap {0} inversion started: [{1}].", 
                sourceBitmap, DateTime.Now); 
        } 
 
        // Transformácia 2D rastra.  
        for (int i = 0; i < bitmapWidth; i++) 
        { 
            for (int j = 0; j < bitmapHeight; j++) 
            { 
                oldColorPixel = bitmap.GetPixel(i, j); 
                newColorPixel = Color.FromArgb( 
                    255 - oldColorPixel.R, 
                    255 - oldColorPixel.G, 
                    255 - oldColorPixel.B); 
                bitmap.SetPixel(i, j, newColorPixel); 
            } 
        } 
        sw.Stop(); 
 
        if (verboseMode) 
        { 
            Console.WriteLine("Bitmap {0} inversion finished: [{1}].", 
                targetBitmap, DateTime.Now); 
        } 
        // Uloženie transformovaného rastra do nového súboru. 
        bitmap.Save(targetBitmap); 
        bitmap.Dispose(); 
        return sw.ElapsedMilliseconds; 
    } 
 
    // Cieľová transformačná metóda na sivotónovanie rastra. 
    static long GT_Grayscale(string sourceBitmap, string targetBitmap,  
    bool verboseMode = false) 
    { 
        Bitmap bitmap = new Bitmap(sourceBitmap); 
 
        Color oldColorPixel, newColorPixel; 
        int intensity; 
        Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
 
        int bitmapHeight = bitmap.Height; 
        int bitmapWidth = bitmap.Width; 
 
        sw.Start(); 
        if (verboseMode) 
        { 
            Console.WriteLine("Bitmap {0} tranformation to grayscale started: [{1}].", 
               sourceBitmap, DateTime.Now); 
        } 
        // Transformácia 2D rastra.  
        for (int i = 0; i < bitmapWidth; i++) 
        { 
            for (int j = 0; j < bitmapHeight; j++) 
            { 
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                oldColorPixel = bitmap.GetPixel(i, j); 
                intensity = (int)(0.299 * oldColorPixel.R + 
                    0.587 * oldColorPixel.G + 0.114 * oldColorPixel.B); 
                newColorPixel = Color.FromArgb(intensity, intensity, intensity); 
                bitmap.SetPixel(i, j, newColorPixel); 
            } 
        } 
        sw.Stop(); 
 
        if (verboseMode) 
        { 
            Console.WriteLine("Bitmap {0} transformation to grayscale finished: [{1}].", 
                targetBitmap, DateTime.Now); 
        } 
        // Uloženie transformovaného rastra do nového súboru. 
        bitmap.Save(targetBitmap); 
        bitmap.Dispose(); 
        return sw.ElapsedMilliseconds; 
    } 
 
    // Hlavná metóda paralelného programu. 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        string currentDirectory = Environment.CurrentDirectory; 
        // Konštrukcia kolekcie futurít.  
        // Poznámka: Pred spustením programu upravte cestu k vašim testovacím obrázkom. 
        Task<long>[] transformationTasks = new Task<long>[]  
        { 
            new Task<long> 
            (  
                () => GT_Inversion(currentDirectory + @"\Pictures\bitmap1.jpg",  
                    currentDirectory + @"\Pictures\bitmap1_GT.jpg", true) 
            ),  
            new Task<long> 
            (  
                () => GT_Inversion(currentDirectory + @"\Pictures\bitmap2.jpg",  
                    currentDirectory + @"\Pictures\bitmap2_GT.jpg", true) 
            ), 
            new Task<long> 
            (  
                () => GT_Inversion(currentDirectory + @"\Pictures\bitmap3.jpg",  
                    currentDirectory + @"\Pictures\bitmap3_GT.jpg", true) 
            ), 
            new Task<long> 
            (  
                () => GT_Inversion(currentDirectory + @"\Pictures\bitmap4.jpg",  
                    currentDirectory + @"\Pictures\bitmap4_GT.jpg", true) 
            ), 
        }; 
 
        // Naplánovanie futurít na spracovanie.  
        foreach (var task in transformationTasks) 
        { 
            task.Start(); 
        } 
         
        // Stanovenie explicitnej bariéry v paralelnom kóde.  
        Task.WaitAll(transformationTasks); 
 
        // Dolovanie výsledkov z futurít. 
        long inversionTime1 = transformationTasks[0].Result; 
        long inversionTime2 = transformationTasks[1].Result; 
        long grayscaleTime1 = transformationTasks[2].Result; 
        long grayscaleTime2 = transformationTasks[3].Result; 
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        // Zobrazenie výsledkov futurít na výstupe. 
        Console.WriteLine("Inversion time 1: {0} ms.", inversionTime1); 
        Console.WriteLine("Inversion time 2: {0} ms.", inversionTime2); 
        Console.WriteLine("Grayscale time 1: {0} ms.", grayscaleTime1); 
        Console.WriteLine("Grayscale time 2: {0} ms.", grayscaleTime2); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu hotového riešenia: Logiku grafických transformácií zdrojových 

rastrových obrazov sme zatavili do samostatne stojacich statických parametrických metód 

s návratovými hodnotami. Zatiaľ čo jedna metóda (GT_Inversion) uskutočňuje inverziu bitovej mapy, 

druhá metóda (GT_Grayscale) sa koncentruje na vypočítanie sivotónovej transformácie. Keď 

transformačné metódy dokončia spracovanie obrazových bodov bitmáp, ukladajú novo získané 

rastrové obrazy do samostatných grafických súborov. Obe metódy fungujú buď v tichom, alebo v 

rečníckom móde, pričom v druhom prípade komunikujú s finálnym používateľov prostredníctvom 

informačných správ odosielaných do okna príkazového riadka. Významným faktom je, že metódy 

GT_Inversion a GT_Grayscale generujú návratové hodnoty, ktorými sú celkové časy spracovania 

príslušných transformácií (merané v milisekundách).  

 

Zdrojový kód v tele hlavnej metódy Main paralelného programu vykonáva tieto akcie:  

 

 Generovanie kolekcie futurít. Technicky je každá futurita reprezentovaná objektom triedy 

Task<TResult>. Celkovo zhotovujeme 4 futurity, ktoré prepájame funkčnými delegátmi 

(Func<TResult>) s cieľovými paralelnými metódami s návratovými hodnotami. Typovým 

argumentom pre futurity a funkčných delegátov je primitívny typ long. (Je to tak preto, že 

hodnota uložená vo futurite predstavuje celkový čas spracovania transformačného algoritmu, 

ktorého metrikou sú milisekundy reprezentované typom long.) 

 

 Naštartovanie a priame spracovanie futurít.  

 

 Položenie explicitnej bariéry, ktorá zjednotí čas dokončenia futurít.  

 

 Získanie výsledkov výpočtových procesov, ktoré sú uložené vo futuritách. Každý objekt triedy 

Task<TResult> obsahuje vlastnosť Result, ktorú použijeme na vyzdvihnutie vygenerovaného 

výsledku paralelného algoritmu. Vlastnosť Result je určená len na čítanie. Ak je v momente 

aktivácie vlastnosti Result futurita naplnená požadovanou hodnotou, táto je okamžite 

poskytnutá klientovi.   

 

 Zobrazenie celkových časov exekúcie grafických transformácií v okne príkazového riadka.  

 

Paralelný program odporúčame preložiť v ostrom režime (Release) a spustiť mimo vývojového 

prostredia produktu Microsoft Visual Studio 2013. Alokáciu výpočtových uzlov počítačového systému 

môžeme rýchlo otestovať v programe Správca úloh (obr. 3.1). 
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Obr. 3.1: Maximalizácia využitia výpočtových uzlov počítača paralelným programom 

 

V prostredí programu Správca úloh sa prepneme na záložku Výkon, kde môžeme v procesorovej sekcii 

pozorovať alokáciu výpočtovej kapacity počítačového systému, na ktorom beží paralelný program. 

Našu testovaciu metriku sme získali na počítači s nasledujúcou hardvérovou a softvérovou 

konfiguráciou:  

 

 Hardvérová konfigurácia: procesor Intel Core i3-3220 s 2 fyzickými výpočtovými jadrami 

s podporou virtualizačnej technológie Intel HT (4 logické CPU), 4 GB internej operačnej pamäte 

a 500-gigabajtový pevný disk.  

 

 Softvérová konfigurácia: 64-bitový operačný systém Microsoft Windows 8.1, vývojová 

platforma Microsoft .NET Framework 4.5.   

   

Testovacie zdrojové rastrové obrazy mali rozlíšenie 1920x1200 obrazových bodov a 24-bitovú farebnú 

hĺbku. Spracovanie grafických transformácií bolo dokončené za približne 6,3 sekundy.  

 

Hotové riešenie: Kompletný projekt s hotovým riešením sa volá Futures a je uložený 

v adresári Projekt3 balíčka projektov, ktorý je súčasťou tohto technického dokumentu.  

 

 

4 Implementácia modelu producent-konzument s konkurenčným frontom  

 

Výpočtový model producent-konzument sa v teoretickej a aplikovanej informatike používa pri riešení 

problémov z rôznych aplikačných domén. V tomto hotovom riešení si ukážeme, ako vyvinúť paralelný 

program, ktorý implementuje model producent-konzument v spojení s konkrétnou konkurenčnou 

dátovou štruktúrou, a síce s konkurenčným frontom, teda objektom triedy ConcurrentQueue<T> 

z menného priestoru System.Collections.Concurrent.  

 

Paralelná knižnica TPL podporuje priamu prácu s konkurenčnými dátovými štruktúrami. Ako 

konkurenčné označujeme také dátové štruktúry, ktorých inštancie môžu byť priamo nasadené 

v paralelných algoritmoch bez nutnosti explicitného použitia špeciálnych synchronizačných techník 

alebo primitív. Často vravíme, že konkurenčné dátové štruktúry sú vláknovo bezpečné. Podotknime, že 
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knižnica TPL deklaruje (v mennom priestore System.Collections.Concurrent) nasledujúce užitočné 

konkurenčné dátové štruktúry:  

 

 ConcurrentStack<T>. Konkurenčný zásobník pracujúci podľa organizačného modelu LIFO.  

 

 ConcurrentQueue<T>. Konkurenčný front fungujúci podľa organizačného modelu FIFO.  

 

 ConcurrentDictionary<TKey, TValue>. Konkurenčný slovník pracujúci ako asociatívne pole a 

združujúci objekty dostupné pomocou definovaného kľúča.  

 

 ConcurrentBag<T>. Konkurenčný ruksak, ktorý združuje neusporiadanú kolekciu objektov aj 

s podporou výskytu ich duplikátov.  

 

My sme si pre potreby tohto hotového riešenia vybrali konkurenčný front ConcurrentQueue<T>, 

ktorý bude pôsobiť ako dátový repozitár objektov. Objekty budú do konkurenčného frontu paralelne 

pridávať desiati producenti. Po naplnení konkurenčného frontu sa k slovu dostane jeden konzument, 

ktorý vyberie z frontu všetky uskladnené objekty. Nakoniec bude konkurenčný front opäť prázdny. 

Opísaný algoritmus je vizualizovaný na obr. 4.1.  

 

 

Obr. 4.1: Výpočtový model producent-konzument pri manipulácii s konkurenčným frontom 
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Kompletný zdrojový kód hotového riešenia:  

 

// Importovanie dodatočných menných priestorov. 
using System.Diagnostics; 
using System.Collections.Concurrent; 
 
// Deklarácia podpornej triedy, z ktorej vzniknú objekty s dátami a časovou značkou. 
internal class TimeData 
{ 
    public double Data { get; set; } 
    public DateTime TimeStamp { get; set; } 
} 
 
class Program 
{ 
    // Hlavná metóda paralelného programu.  
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Vytvorenie konkurenčného frontu ako objektového repozitára. 
        ConcurrentQueue<TimeData> concQueue = new ConcurrentQueue<TimeData>(); 
 
        // Stanovenie počtu paralelných producentov.  
        const int producersCount = 10; 
        // Určenie počtu pridávaných objektov do frontu na jedného producenta. 
        const int itemsCount = 1000000; 
        Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
 
        // Vytvorenie kolekcie paralelných producentov. 
        Task[] producers = new Task[producersCount]; 
        Random generator = new Random(); 
        Console.WriteLine("Starting producers and queuing the concQueue [{0}].",  
            DateTime.Now); 
 
        sw.Start(); 
        // Definovanie logiky paralelných producentov a ich naštartovanie.  
        Parallel.For(0, producersCount, i => 
        { 
            producers[i] = new Task(() => 
            { 
                Parallel.For(0, itemsCount, p => 
                { 
                    concQueue.Enqueue(new TimeData() 
                    { 
                        Data = generator.Next(1, 11), 
                        TimeStamp = DateTime.Now 
                    }); 
                }); 
            }); 
            producers[i].Start(); 
        }); 
             
        // Čakanie na dokončenie práce paralelných producentov.  
        Task.WaitAll(producers); 
        sw.Stop(); 
             
        Console.WriteLine("Total time for queuing: {0} ms.", sw.ElapsedMilliseconds); 
 
        // Vytvorenie konzumenta.  
        Task consumer = new Task(() => 
        { 
            int dequeuedItemsCount; 
            while (!concQueue.IsEmpty) 
            { 
                dequeuedItemsCount = 0; 
                TimeData result; 
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                concQueue.TryDequeue(out result); 
                dequeuedItemsCount++; 
            } 
        }); 
 
        Console.WriteLine("Starting consumer and dequeuing the concQueue [{0}].",  
            DateTime.Now); 
        sw.Restart(); 
        // Aktivácia konzumenta.  
        consumer.Start(); 
        // Čakanie na dokončenie práce konzumenta. 
        consumer.Wait(); 
        sw.Stop(); 
 
        Console.WriteLine("Total time for dequeuing: {0} ms.", sw.ElapsedMilliseconds); 
        Console.WriteLine("Is ConcQueue empty? {0}.", concQueue.IsEmpty ? "Yes" : "No"); 
        Console.ReadLine(); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu hotového riešenia: V hotovom riešení budeme využívať konkurenčný 

front ako objektový repozitár, do ktorého budeme vkladať inštancie podpornej triedy TimeData. 

V deklarácii tejto triedy sa vyskytujú dve skalárne automaticky implementované vlastnosti (Data 

a TimeStamp), ktoré sú určené na čítanie a zápis hodnôt implicitne vytvorených (a typovo silných) 

dátových členov. Každý objekt typu TimeData bude zapuzdrovať svoje dáta opatrené časovou 

značkou.  

 

V tele hlavnej metódy paralelného programu jazyka C# najskôr zostrojujeme konkurenčný front. Na 

získanie tohto vláknovo bezpečného objektu používame generickú triedu ConcurrentQueue<T>, 

ktorá je v našom prípade špecializovaná objektovým typovým argumentom (triedou TimeData). Po 

svojom vytvorení je konkurenčný front prázdny, a preto potrebujeme čím skôr zostaviť kolekciu 

paralelných producentov, ktorí ho začnú napĺňať konkrétnymi objektmi. Títo producenti budú súbežne 

pumpovať dáta a posielať ich do konkurenčného frontu na uskladnenie.  

 

V zdrojovom texte programu sme stanovili 10 paralelných producentov, pričom každý z nich vloží do 

frontu 1 milión položiek (objektov triedy TimeData). Technicky presne sú paralelní producenti 

v syntaktickej vrstve reprezentovaní paralelnými úlohami (objektmi triedy Task). Program definuje 10-

prvkové jednorozmerné pole producers objektov triedy Task, ktoré následne inicializuje v tele 

paralelného cyklu for (teda pri volaní statickej metódy For triedy Parallel). Inicializačný algoritmus 

vykonáva dve hlavné aktivity:  

 

1. Vytvorenie kolekcie paralelných úloh. Generovanie paralelných úloh sa uskutočňuje 

explicitnou inštanciáciou triedy Task s využitím preťaženého konštruktora, ktorému je dodaná 

logika prostredníctvom definovaného bezparametrického lambda-výrazu.   

 

2. Naprogramovanie logiky kolekcie paralelných úloh. Každá paralelná úloha v skutočnosti 

pracuje ako samostatný a nezávislý paralelný producent. Zmyslom existencie paralelného 

producenta je generovať nové objekty triedy TimeData a situovať ich do spoločného 

konkurenčného frontu. Keďže konkurenčný front je vláknovo a aj úlohovo bezpečná dátová 

štruktúra, máme garanciu správneho uskladnenia všetkých objektov s časovými známkami. 

Nový objekt do konkurenčného frontu umiestnime volaním parametrickej metódy Enqueue.   
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Hoci paralelných producentov je desať, konzument je len jeden, no rovnako má formu paralelnej úlohy 

(consumer). Výpočtový model producent-konzument jednoznačne predpisuje roly oboch aktérov: 

zatiaľ čo producent plní konkurenčný front, konzument ho vyprázdňuje. To sa deje aj v našom 

paralelnom programe, keď konzument vyberá objekty z frontu volaním parametrickej metódy 

TryDequeue. Práca konzumenta je sekvenčná, lebo objekty sú z frontu vynímané postupne. Pracovný 

model paralelných producentov a konzumenta je synchrónny, pretože konzument začína svoju prácu 

až po naplnení frontu producentmi.  

 

Tip: V reálnom prostredí sa môžeme stretnúť aj s požiadavkou na asynchrónne fungovanie 

paralelných producentov a konzumentov. Povedané inými slovami, konzument nemusí 

v praxi čakať na to, kým producenti dokončia plnenie konkurenčného frontu. Keď uvážime, 

že na jednej strane do konkurenčného frontu neustále prichádzajú objekty od paralelných 

producentov, úlohou asynchrónne pôsobiaceho paralelného konzumenta je na druhej strane výberom 

objektov z frontu maximalizovať mieru voľných prvkov frontu, ktoré môžu byť použité na uschovanie 

budúcich objektov.  

 

Konzument sa zastaví až vo chvíli, keď je konkurenčný front prázdny. Paralelný program vypisuje 

štatistiky, ktoré determinujú časy naplnenia a vyprázdnenia konkurenčného frontu.  

 

Hotové riešenie: Kompletný projekt s hotovým riešením ParallelProducersConsumer je 

uložený v adresári Projekt4 balíčka projektov, ktorý je súčasťou tohto technického 

dokumentu.  

 

 

5 Meranie výkonnosti paralelného programu v prostredí Visual Studio 

2013  

 

Problematika analyzovania, diagnostikovania a vyhodnocovania výkonnosti paralelných programov je 

náročnou oblasťou teoretickej a aplikovanej informatiky. Dobrou správou pre paralelných vývojárov 

však je, že v prostredí Visual Studio 2013 môžu vďaka nástroju Concurrency Vizualizer realizovať rýchle 

výkonnostné metriky svojich programov.  

 

Predpokladajme variáciu paralelného programu z predchádzajúcej kapitoly s nasledujúcim 

syntaktickým obrazom:  

 

// Import dodatočných menných priestorov. 
using System.Diagnostics; 
using System.Collections.Concurrent; 

 

// Deklarácia podpornej triedy. 

internal class DataRecord 

{ 

    public DateTime Time { get; set; } 

    public double Data { get; set; }  

} 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        // Detekcia logických mikroprocesorov počítača. 

        int logicalCPUs = Environment.ProcessorCount; 

        int tasksCount = logicalCPUs; 

        // Tvorba kolekcie futurít. 

        Task<long>[] tasks = new Task<long>[tasksCount]; 

        // Inštanciácia konkurenčného slovníka. 

        ConcurrentDictionary<long, DataRecord> concDictionary = 

            new ConcurrentDictionary<long, DataRecord>(); 

        Console.WriteLine("Metrics computation started [{0}].", DateTime.Now); 

  

        // Konštrukcia futurít a programovanie ich logiky pri inicializácii  

        // konkurenčného slovníka. 

        Parallel.For(0, tasksCount, i => 

        { 

            tasks[i] = Task.Factory.StartNew<long>( 

                new Func<long>( 

                    () =>  

                        { 

                            Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

                            sw.Start(); 

                            Parallel.For(0, (int)Math.Pow(10, 6), item => 

                            { 

                                concDictionary.TryAdd((new Random()).Next(i, i * 100), 

                                    new DataRecord() { Data = i, Time = DateTime.Now }); 

                            }); 

                            sw.Stop(); 

                            return sw.ElapsedMilliseconds; 

                        }));  

        }); 

        // Stanovenie explicitnej bariéry pre všetky futurity z kolekcie. 

        Task.WaitAll(tasks); 

 

        Console.WriteLine("Metrics computation finished [{0}].", DateTime.Now); 

        Console.WriteLine("Time statistics:"); 

 

        // Iteratívne získanie výsledkov z futurít.  

        foreach(var task in tasks) 

        { 

            Console.WriteLine("Task (ID: {0}) -> Time: {1} ms.", task.Id, task.Result); 

        } 

    } 

} 

 

Komentár k zdrojovému kódu hotového riešenia: Program produkuje toľko paralelne pôsobiacich 

producentov, koľko logických mikroprocesorov je osadených v počítači. Producenti generujú dátové 

objekty, ktoré ukladajú do konkurenčného slovníka (ConcurrentDictionary<TKey, TValue>). Každý 

z paralelných producentov zostrojí 1 milión objektov, ktoré sú so svojimi numerickými identifikátormi 

perzistované do slovníka. Producent meria celkový čas na vygenerovanie nového objektu podpornej 

triedy (DataRecord) a na jeho vloženie do konkurenčného slovníka.  
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Tento paralelný program podrobíme technickej profilácii, pri ktorej diagnostikujeme úroveň jeho 

škálovateľnosti. Presvedčíme sa, ako dobre dokáže paralelný program využiť výpočtový potenciál 

počítača.  

 

Metriky výkonnosti paralelných programov má v prostredí produktu Microsoft Visual Studio 2013 na 

starosti nástroj Concurrency Vizualizer. Tento nástroj však musíme do vývojového prostredia najskôr 

doinštalovať.   

 

Dôležité: Aj keď vo verzii Visual Studio 2010 bol nástroj Concurrency Vizualizer priamo 

zabudovaný do vývojového prostredia, vo vyhotoveniach Visual Studio 2012 a Visual Studio 

2013 vystupuje ako voliteľný externý doplnok. Inštalačný balíček nástroja Concurrency 

Vizualizer nájdeme na nasledujúcej adrese: http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/24b56e51-

fcc2-423f-b811-f16f3fa3af7a. V čase prípravy tejto publikácie (August 2014) bola aktuálna verzia 

konkurenčného vizualizátora 3.0. Po prevzatí získame balíček rozšírení vývojového prostredia 

s extenziou .vsix, ktorý použijeme na inštaláciu. Odporúčame, aby ste pred začatím inštalácie nástroja 

Concurrency Vizualizer zatvorili prostredie Visual Studio 2013 a po inštalácii ho opätovne spustili.   

 

Po úspešnej inštalácii sa položky nástroja Concurrency Vizualizer objavia v ponuke Analyze vývojového 

prostredia Visual Studio 2013.  

 

Tip: Pred začiatkom profilácie odporúčame preložiť analyzovaný paralelný program 

v ostrom režime zostavenia (Release).  

 

Technické profilovanie paralelného programu sa riadi nasledujúcimi inštrukciami:  

 

1. Profilovanie spustíme výberom príkazu Analyze → Concurrency Vizualizer → Start with 

Current Project. Ekvivalentne môžeme upotrebiť klávesovú skratku SHIFT + ALT + F5. Pri 

prvom spustení nástroja Concurrency Vizualizer nás prostredie Visual Studio 2013 informuje 

o nutnosti konfigurácie podporných nástrojov (Microsoft Symbol Servers a lokálna symbolová 

cache-pamäť). Na položenú otázku odpovieme kladne a pokračujeme ďalej (obr. 5.1).  

 

 

Obr. 5.1: Potvrdenie konfigurácie systémových symbolov na podporu paralelnej profilácie 

 

2. V zobrazenom dialógovom okne Options aktivujeme v sekcii Symbols pole Microsoft 

Symbol Servers a klikneme na tlačidlo OK (obr. 5.2). 

 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/24b56e51-fcc2-423f-b811-f16f3fa3af7a
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/24b56e51-fcc2-423f-b811-f16f3fa3af7a
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Obr. 5.2: Pridanie systémových symbolov na podporu paralelnej profilácie 

 

3. Nástroj Concurrency Vizualizer začne profilovanie paralelného programu. Ak je to nutné, bude 

paralelný program opätovne preložený a zostavený. Konkurenčný vizualizátor spustí paralelný 

program a začne s jeho analýzou. V momente, keď je analýza hotová, nástroj zostaví výslednú 

správu (obr. 5.3).  

 

 

Obr. 5.3: Analýza paralelného programu a generovanie výstupnej zostavy 

 

4. Dáta z výstupnej správy sú graficky interpretované v podokne vývojového prostredia (obr. 5.4). 
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Obr. 5.4: Karta Utilization výstupnej správy profilácie paralelného programu 

 

5. Automaticky je zvolená prvá karta Utilization, ktorá dokumentuje celkovú mieru využitia 

výpočtovej kapacity počítačového systému paralelným programom. Na karte Utilization 

vidíme dva dvojrozmerné regióny s nápismi CPU Utilization a GPU Activity (DirectX). Náš 

ďalší výklad sa bude koncentrovať len na prvý región, pretože profilovaný paralelný program 

alokoval len výpočtovú silu osadeného 4-jadrového mikroprocesora.  

 

Poznámka: Región GPU Activity (DirectX) slúži na časovú vizualizáciu využitia 

výpočtového potenciálu grafického akceleračného čipu (GPU). Ak paralelný 

program dokáže okrem sily CPU efektívne využiť aj schopnosti GPU, hovoríme, že 

implementuje tzv. heterogénny paralelizmus. Všetky paralelné programy jazyka C# verzie 5.0, 

ktoré sú poháňané knižnicou TPL, zavádzajú tzv. homogénny paralelizmus. Takto vyvinuté 

programy automaticky alokujú iba výpočtové jadrá n-jadrových mikroprocesorov. Knižnica 

C++ AMP ponúka výpočtový model paralelizmu na úrovni grafického čipu.  

 

Ak by sme chceli tento výpočtový model zaviesť aj do paralelného programu jazyka C#, 

postupovali by sme nasledujúcim spôsobom:  

 

 Analýza paralelných algoritmov a ich segmentácia na algoritmy, ktoré budú 

poháňané mikroprocesorom (CPU) a algoritmy, ktorých spracovanie zabezpečí 

grafický čip (GPU).  

 Implementácia výpočtovej knižnice s GPU-pozitívnymi algoritmami v jazyku C++ 

s podporou knižnice C++ AMP.  

 Implementácia výpočtovej knižnice s CPU-pozitívnymi algoritmami v jazyku C# 

s podporou knižnice TPL.  

 Implementácia heterogénneho paralelného programu v jazyku C# s pomocou 

pripravených výpočtových knižníc.  

 

Z uvedeného vyplýva, že vývoj programu so začleneným heterogénnym paralelizmom je 

realizovateľný aj v jazyku C#, aj keď nepriamo, v kooperácii s jazykom C++.    
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V sekcii CPU Utilization vidíme dvojrozmernú súradnicovú sústavu. Na vertikále je ciachovaná 

početnosť logických mikroprocesorov počítačového systému. V našom prípade sme pracovali 

s CPU Intel Core i3 s dvomi fyzickými výpočtovými jadrami a s technológiou Hyper-Threading 

(HT), ktorá dvojnásobne multiplikuje počet fyzických jadier CPU. Dovedna má preto paralelný 

program k dispozícii 4 virtuálne mikroprocesorové jadrá. Horizontálna os predstavuje časovú 

os, ktorej základnými dielikmi sú sekundy.  

 

Konkurenčný vizualizátor analyzuje mieru časovej škálovateľnosti paralelného programu 

v súvislosti s virtuálnymi jadrami mikroprocesora a zostavuje 2D-graf, v ktorom zelenou farbou 

znázorňuje aktívnu alokáciu výkonu CPU. V prípade nášho paralelného programu pozorujeme 

veľmi dobrú mieru priameho paralelizmu – program využíva takmer stále všetky jadrá CPU. 

V grafe sa však vyskytujú aj plochy vyplnené inou, ako zelenou farbou. Svetlo sivá farba patrí 

iným bežiacim programom (a ich fyzickým procesom) a tmavo sivá farba je príznačná pre 

systémové fyzické procesy. Práve na karte CPU Utilization vieme rýchlym testom overiť 

stupeň paralelizmu programu: čím viac zelenej farby vidíme, tým viac paralelizmu extrahuje 

program z počítačového stroja.   

 

6. Prepnutím na kartu Threads zobrazíme komplexný pohľad na programové vlákna, ktoré sídlia 

v rôznych fyzických procesoch. Aj keď nás najviac interesujú vlákna profilovaného paralelného 

programu, nástroj Concurrency Vizualizer nám poskytuje pohľad tiež na systémové vlákna a 

vlákna stroja CLR (obr. 5.5). 

 

 

Obr. 5.5:  Karta Threads výstupnej správy profilácie paralelného programu 

 

V záujme zacielenia sa na aktívne vlákna paralelného programu odporúčame ihneď zvoliť 

filtrovanie vlákien podľa času ich maximálnej aktivity (možnosť Execution v otváracom 

zozname Sort by). Aktívne vlákna aj s ich číselnými identifikátormi nájdeme na karte Profile 

Report v spodnej časti podokna Threads. Stĺpcové grafy, objavujúce sa v tomto kontexte, 

podávajú informáciu o tom, koľko času strávilo vlákno v príslušnom stave. Pripomeňme, že 

okrem aktivity môže vlákno vykazovať aj iné stavy: vlákno smie spať (Sleep), čakať na získanie 
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prístupu k synchronizovanému objektu (Synchronization), realizovať vstupno-výstupné 

operácie (I/O), či byť preemptované operačným systémom (Preemption).    

 

7. Mieru alokácie jednotlivých logických jadier mikroprocesora vláknami paralelného programu 

zbadáme na karte Cores (obr. 5.6).  

 

 

Obr. 5.6:  Karta Cores výstupnej správy profilácie paralelného programu 

 

Karta Cores zobrazuje mieru využitia logických jadier CPU vláknami paralelného programu. 

Okrem toho je veľmi cennou informáciou tiež miera realizácie zmien kontextov naprieč 

vláknami paralelného programu. Paralelní vývojári chcú často vedieť, aká je miera afinity 

vlákien v ich paralelnom programe. Dodajme, že afinita predpisuje mapovanie vlákna na 

konkrétne výpočtové jadro mikroprocesora. Vlákno je slabo afinné vtedy, keď je miera jeho 

afinity nízka. Za týchto okolností nie je vlákno pevne spojené so žiadnym konkrétnym jadrom 

CPU, takže má tendenciu častejšie migrovať naprieč viacerými výpočtovými jadrami. Na druhej 

strane, vlákno s vysokou afinitou je fixne mapované na konkrétne jadro CPU a neopúšťa ho. 

Každý prechod vlákna z jedného jadra na iné vyžaduje realizáciu zmeny kontextu tohto vlákna. 

Preto nie je žiaduce, aby mali vlákna vysoký migračný koeficient.    

 

Nástroj Concurrency Vizualizer sprístupňuje viaceré variantné pohľady na základnú metriku výkonnosti 

paralelného programu. Prostredníctvom konkurenčného vizualizátora dokážeme vykonať tieto akcie:  

 

 Zistiť, aká je škálovateľnosť paralelného programu. 

 Zistiť, aký maximálny stupeň paralelizmu je paralelný program schopný dosiahnuť.  

 Zistiť, koľko vlákien paralelný program obsahuje a aké sú stavové charakteristiky týchto vlákien 

v celkovom čase spracovania paralelného programu. 

 Zistiť, či sú vlákna paralelného programu nízko, stredne, alebo vysoko afinné vo vzťahu 

k výpočtovým jadrám mikroprocesora.  

 Zistiť, aká je tendencia vlákien meniť svoje kontexty migráciou z jedného jadra CPU na iné.   
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Hotové riešenie: Kompletný projekt s hotovým riešením sa volá ParallelMetrics a je 

uložený v adresári Projekt5 balíčka projektov, ktorý je súčasťou tohto technického 

dokumentu.  

 

 

Záver  

 

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

s pokročilejšími algoritmami a technikami riadeného paralelného programovania v jazyku C# 

s podporou knižnice Task Parallel Library (TPL). Predstavili sme implicitné generovanie a spracovanie 

paralelných úloh, paralelnú redukciu, prácu s futuritami a implementáciu výpočtového modelu 

producent-konzument s konkurenčným frontom. Okrem toho sme prezentovali aj pracovný postup 

získania výkonnostných metrík riadených paralelných programov v prostredí produktu Microsoft Visual 

Studio 2013.   

 

 

Príloha A: Priložené projekty hotových riešení  

 

Súčasťou technického dokumentu „Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (2. časť)“ je 

aj kompletná súprava 5 projektov jazyka C# s hotovými riešeniami. Projekty možno ihneď preložiť 

a spustiť z vývojového prostredia produktu Visual Studio 2013.  

 

 

Obr. A.1: Projekty hotových riešení sprevádzajúce technický dokument 
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