
Hardwarový paralelismus je běžný u všech současných počítačových systémů. Nutnou podmínkou
efektivního využití hardwarových prostředků jsou paralelní výpočty a sdílení hardware mezi několika
výpočty. Hledání rovnováhy mezi mezi dvěma protichůdnými cíli — vysokým využitím serverů a před-
vídatelným výkonem — vyžaduje informovanou volbu prostředků určených k izolaci v oblasti výkonu.
Navzdory širokému výběru izolačních mechanismů v operačních systémech, například připínání („pin-
ningÿ) výpočtů k disjunktním množinám procesorů, je stále známo velmi málo o vlivu těchto mechanismů
na celkový výkon systému a na jeho spotřebu energie, především v podmínkách částečné zátěže, které
jsou v praxi běžné. Místo proaktivního testování se výkon i vzájemné ovlivňování výkonu při částečné
zátěži analyzuje pouze zpětně, na základě historických dat.

Tato disertační práce přispívá systematickým přístupem k experimentální analýze výkonu aplikací
v podmínkách částečného zatížení procesorů a agregace výpočtů. V úvodu popisujeme sadu nástrojů
zvanou Showstopper, schopnou dosáhnout a udržet rozmanité typy částečné zátěže. S využitím libo-
volných předem daných programů náročných na procesor přehrává Showstopper záznamy o zatížení
procesorů, s využitím mechanismů zpětnovazebního řízení k udržení požadované zátěže. Na rozdíl od
analýzy záznamů o výkonnosti umožňuje Showstopper systémovým administrátorům opakovaně navodit
daný typ zatížení procesorů a opakovaně přehrávat záznamy o zatížení za účelem doplnění dalších měření
a pozorování podle potřeby. Modulární návrh Showstopperu usnadňuje rychlé testování rozličných typů
částečného zatížení procesorů a zároveň přináší přenositelnost napříč několika operačními systémy a hard-
warovými platformami.

Využíváme Showstopper k určení závislosti propustnosti aplikací na částečném zatížení proce-
sorů, což je vhled, který lze těžko získat pomocí benchmarků a zátěžových testů. Dále navrhujeme
a předvádíme metodiku pro analýzu vlivu sdílení procesorů na vícečipových a vícejádrových SMP
systémech a prověřujeme známá doporučení týkající se připínání („pinningÿ) procesorů. V neposlední
řadě srovnáváme dvě různá virtuální prostředí dostupná na Linuxu z hlediska izolace hardwarových
prostředků, účinnosti a spotřeby energie celého systému. Naše výsledky ukazují, že v rozporu
s rozšířeným přesvědčením neexistuje všeobecně optimální konfigurace připínání procesorů. Dynamické
změny připínání procesorů mohou potenciálně zlepšit jak celkový výkon systému, tak i jeho ener-
getickou účinnost, zejména při souběhu výpočtů soustavně využívajících celé přidělené procesorové
kapacity s výpočty, jejichž výpočetní náročnost se s časem mění. K zjištění optimální konfigurace
připínání pro danou kombinaci výpočtů a hardwarovou platformu navrhujeme automatickou metodiku
benchmarkování založenou na Showstopperu.


