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Дослiдження ефективностi виконання паралельних обчислень на
рiзних технологiях
1. Вступ. Сьогоднi зростання складностi задач вже не компенсується нарощуванням частоти центрального процесора. Єдиний зараз вихiд – розпаралелювання задач для виконання їх на кiлькох ядрах [1].
2. Паралельне виконання. У випадку роботи з кiлькома ядрами операцiйна система сама регулює розподiлення задач мiж процесорами. На низькому рiвнi втручання в роботу
цього механiзму дуже складне i потребує неабияких знань у цiй галузi. Прискорити виконання програми можна, використавши так званi потоки, якi можна створювати з допомогою
викликiв до API системи [2].
Кожна мова програмування по-своєму органiзує створення таких потокiв, тому постає
запитання: яка з мов дозволяє мiнiмiзувати накладнi витрати на створення нового потокунитки i, таким чином, отримати максимальне прискорення?
Для того, щоб дати вiдповiдь на це запитання, запропоновано дослiдити ефективнiсть
паралельних обчислень, побудованих на технологiя FORTAN, С, С++, .NET 2.0, JAVA, до
того ж пропонується виконувати тестовий код на рiзних операцiйних системах.
Для початку проведено тестування ефективностi виконання програми, написаної мовою C#, з використанням .NET [3]. Використовувався комп’ютер з процесором Intel
CoreDuo з тактовою частотою 1,73 ГГц. Програма виконувала n операцiй множення з
плаваючою крапкою (кожна операцiя не залежить вiд результату виконання iнших). При
послiдовному виконаннi у циклi було затрачено деякий час t. Завантаженiсть процесора
становила близько 50%. Причому, при зростаннi завантаженостi першого процесора, завантаженiсть на другому падала, i навпаки. Якщо роздiлити цикл на двi частини, кожну з
яких реалiзувати окремою функцiєю, а потiм викликати їх послiдовно в основнiй програмi, то час виконання зменшується на 10–20% При використаннi пiдходу з застосуванням
потокiв (клас Thread), робота була розподiлена порiвну мiж двома створеними потоками.
В результатi час виконання становив 0.6t–0.7t. Використання класу ThreadPool дозволило
досягти найбiльшого прискорення. Час розрахункiв становив вiдповiдно 0.4t–0.45t.
3. Висновки Очевидно, що данi результати пояснюються в першу чергу особливостями
реалiзацiї вiртуальної машини .NET, i, очевидно, що на швидкiсть безпосередньо впливає те, як програма працює з кеш-пам’яттю [1,3]. Зважаючи на цi неоднозначностi, конче
необхiдно провести аналогiчнi тести з альтернативними технологiями, зокрема з С++.
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