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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s numerickým řešením soustav obyčejných lineárních 
diferenciálních rovnic. Toto řešení se bude provádět pomocí paralelní implementace, která bude 
doplněna o synchronizaci vláken. 
 
 
 
 
 

Abstract 

Objective of this thesis is to familiarize with the numerical solution of linear systems of ordinary 
differential equations. This solution will be implemented by using a parallel implementation including 
thread synchronization. 
 
 
 
 

Klí čová slova 

Diferenciální rovnice, taylorova metoda, synchronizace, bariéra, vlákno   
 
 
 
 

 

Keywords 

Differential equations, the taylor series, synchronization, barrier, thread 
 
 
 
 
 
 

 

Citace 

Humená Patrícia: Paralelní řešení soustav obyčejných lineárních diferenciálních rovnic, bakalářská 
práce, Brno, FIT VUT v Brně, 2011 



 4

PARALELNÍ ŘEŠENÍ SOUSTAV OBYČEJNÝCH 
LINEÁRNÍCH DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC 
 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Václava Valenty. 
Uvedla jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpala. 
 
 

…………………… 
Patrícia Humená 

8.5.2011 
 
 
 
 
 

Poděkování 

Chcela by som sa poďakovať môjmu asistentovi Ing. Václavovi Valentovi za pomoc, užitočné rady 
a podporu pri vytváraní tejto bakalárskej práce. Ďalej by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí si 
pre mňa našli chvíľu času a poskytli mi možnosť, priestor a mechanizmy na testovanie programovej 
časti bakalárskej práce na rôznych počítačových architektúrach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Patrícia Humená, 2011 
Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě informačních 
technologií. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je 
nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů. 



 1

Obsah 
 

1. Úvod .................................................................................................................................... 3 
2. Analýza diferenciálnej rovnice ......................................................................................... 4 

2.1. Definícia diferenciálnej rovnice a typy diferenciálnych rovníc ................................ 4 
2.1.1.  Diferenciálna rovnica .................................................................................. 4 
2.1.2.  Typy diferenciálnych rovníc ....................................................................... 4 
2.1.3.  Lineárne diferenciálne rovnice .................................................................... 4 
2.1.4.  Riešenie diferenciálnych rovníc .................................................................. 5 
2.1.5. Analytické riešenie diferenciálnych rovníc .................................................. 5 

3. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc ..................................................................... 7 
3.1. Typy numerických metód ......................................................................................... 7 
3.2. Jednokrokové metódy ............................................................................................... 7 

3.2.1. Eulerova metóda ........................................................................................... 7 
3.2.2. Runge-Kuttove metódy ................................................................................ 8 

3.3. Viackrokové metódy ................................................................................................. 9 
3.3.1. Metóda Adams-Bashforth ............................................................................ 9 

3.4. Taylorova metóda ...................................................................................................... 9 
4. Analýza požiadaviek programu ..................................................................................... 11 

4.1. Vlákna ..................................................................................................................... 11 
4.2. Synchronizácia ........................................................................................................ 12 

5. Návrh riešenia .................................................................................................................. 13 
5.1. Vstupný súbor ......................................................................................................... 13 

5.1.1. Koncept vstupného súboru ......................................................................... 13 
5.1.2. Spracovanie vstupného súboru ................................................................... 14 

5.2. Synchronizačná časť ............................................................................................... 15 
5.2.1. Pridelenie rovníc konkrétnym vláknam ..................................................... 15 
5.2.2. Vytvorenie vlákien ..................................................................................... 16 
5.2.3. Synchronizačná schéma ............................................................................. 16 

5.3. Numerická časť ....................................................................................................... 16 
5.3.1. Základná schéma výpočtu Taylorovej metódy ........................................... 16 
5.3.2. Celkový čas výpočtu .................................................................................. 17 
5.3.3. Prvý krok výpočtu Taylorovej metódy ....................................................... 17 
5.3.4. Prvá bariéra (synchronizácia výpočtu) ....................................................... 17 
5.3.5. Ostatné kroky výpočtu Taylorovej metódy ................................................ 17 
5.3.6. Druhá bariéra (synchronizačná časť).......................................................... 18 

5.4. Práca hlavného vlákna ............................................................................................. 18 
5.5. Výstupné súbory...................................................................................................... 18 

6. Zhodnotenie výsledkov .................................................................................................... 20 
6.1. Porovnanie výsledkov so systémom TKSL ............................................................ 20 

6.1.1. Sústava s deviatimi rovnicami .................................................................... 20 
6.1.2. Sústava s 36 rovnicami ............................................................................... 20 
6.1.3. Sústava so 100 rovnicami ........................................................................... 21 
6.1.4. Zhrnutie výsledkov porovnávania .............................................................. 21 

6.2. Testovanie paralelizmu a výhod synchronizácie ..................................................... 21 
6.2.1. Testovanie programu v operačnom systéme Linux .................................... 22 



 2

6.2.2. Architektúra Intel Core 2 Duo T7250 ........................................................ 22 
6.2.3. Architektúra AMD X3 720BE 2,8 GHz bez hyperthreadingu ................... 23 
6.2.4. Architektúra Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz ........................................ 24 
6.2.5. Architektúra Intel Core 2 Duo T8100 2,10 GHz ........................................ 24 
6.2.6. Architektúra Intel Centrino 2,6 GHz .......................................................... 25 
6.2.7. Architektúra Intel Core i5-780 Quad-Core 2,8 GHz .................................. 25 
6.2.8. Architektúra Intel Quad Core ..................................................................... 26 
6.2.9. Zhrnutie výsledkov testovania v operačnom systéme Linux ..................... 27 
6.2.10. Testovanie programu vo Virtual Boxe ....................................................... 27 
6.2.11. Architektúra Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz, OS Ubuntu .................... 27 
6.2.12. Architektúra Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz, OS Debian .................... 28 
6.2.13. Architektúra AMD Athlon II X4 630 2,8 GHz, OS Ubuntu ...................... 28 
6.2.14. Zhrnutie výsledkov testovania vo Virtual Boxe ......................................... 29 
6.2.15. Porovnanie presnosti výsledkov programu s analytickým riešením .......... 29 

7. Záver ................................................................................................................................. 32 
A. Tabuľkové a grafické výstupy testov pri testovaní v OS Linux ........................................ 35 
B. Tabuľkové a grafické výstupy testov pri testovaní vo Virtual Boxe ................................. 39 
C. Ukážkový príklad vstupného súboru pre sústavu s 9 rovnicami ....................................... 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Kapitola 1 
 

Úvod 
 
 V dnešnej dobe, v ktorej už skoro nič nie je nemožné, sa človek zo dňa na deň posúva 
k novým a novým možnostiam. Objavovanie nových vecí urýchlila možnosť modelovania a simulácie. 
Ale k tomu, aby sme boli schopní namodelovať nejaký reálny systém, je potrebné vedieť ho popísať. 
Nato sa používa viac metód, ale pre nás sú podstatné diferenciálne rovnice. Každý jav, ktorý chceme 
modelovať, musíme vedieť matematicky popísať. Ak existuje matematický model, sme z neho schopní 
vytvoriť simulačný model systému, čo nám umožní vykonávať testy a experimenty. Týmto sa znížili 
náklady na výrobu rôznych súčiastok a predmetov, programov a iných vecí, pretože už nie je nutné 
toľko experimentovať s fyzickým systémom ale len s jeho simuláciou, ktorá však musí presne 
modelovať daný reálny systém.  
 Diferenciálne rovnice je možné riešiť dvoma spôsobmi. Jedným z nich je analytické riešenie, 
ktoré je presné a rýchle. Nevýhodou však je, že nie sme schopní niekedy nájsť analytické riešenie 
týchto rovníc. Toto sa týka zložitejších diferenciálnych rovníc a práve tieto vo väčšine prípadov 
popisujú reálne systémy. Preto je nutné použiť iný typ riešenia a tým je numerické riešenie 
diferenciálnych rovníc. Toto riešenie má však dve veľké nevýhody a to nepresnosť riešenia a veľkú 
časovú náročnosť. Numerické metódy využívajú aproximáciu zadanej funkcie. Niekedy sa môže stať, 
že daná metóda nie je stabilná pre zadanú úlohu a v takom prípade sa k správnemu výsledku nikdy 
nedostaneme.  
 Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie rôznych numerických metód riešenia 
diferenciálnych rovníc, porovnanie Taylorovej rady s niekoľkými vybranými metódami a paralelná 
implementácia algoritmu Taylorovej rady na urýchlenie výpočtu. 
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Kapitola 2 
 

Analýza diferenciálnych rovníc 
 
2.1 Základná definícia diferenciálnej rovnice a typy diferenciálnych rovníc 
 
2.1.1. Diferenciálna rovnica 
 
 Diferenciálnou rovnicou rozumieme vzťah, ktorý je platný v určitom obore, medzi neznámou 
funkciou a jej diferenciami. Inými slovami je diferenciálnou rovnicou matematická rovnica, v ktorej 
vystupujú ako premenné derivácie funkcií.  
 Ak máme zadaných m diferenciálnych rovníc pre n neznámych funkcií, hovoríme o sústave 
diferenciálnych rovníc, pričom sa nemusí počet diferenciálnych rovníc m rovnať počtu neznámych 
funkcií n. 
 Rádom rovnice je rád najvyššej derivácie, ktorá sa v rovnici nachádza. Rovnako rádom 
sústavy diferenciálnych rovníc je rád najvyššej derivácie, ktorá sa v sústave nachádza. 
 

2.1.2. Typy diferenciálnych rovníc 
 
 Ak hľadaná funkcia obsahuje derivácie len jednej premennej, patrí táto diferenciálna rovnica 
medzi obyčajné diferenciálne rovnice. Ak sa v hľadanej funkcii nachádzajú parciálne derivácie 
podľa viacerých premenných, patrí diferenciálna rovnica medzi parciálne diferenciálne rovnice. 
Ďalej sa diferenciálne rovnice delia na stochatické a algebrické, ale to pre túto bakalársku prácu už nie 
je podstatné. Ďalšie informácie k tomuto deleniu sa nachádzajú v literatúre [1]. 
 

2.1.3. Lineárne diferenciálne rovnice   
 
 Lineárnou diferenciálnou rovnicou je rovnica obecného typu: 
 

yn + an-1(x)y(n-1) + an-2(x)y(n-2) + ... + a1(x)y' + a0(x)y = f(x) 
 

� n je rád diferenciálnej rovnice 

� x je nezávislá premenná 

� yk je k-tá derivácia hľadanej funkcie y(x) 

� ak(x) sú lineárne funkcie 

� f(x) je pravá strana diferenciálnej rovnice 

 

 Funkcie a0(x), a1(x), ... ,an - 1(x), an(x), f(x) sú spojité na intervale I, ktorý môže byť aj 
nekonečný. Ak by sa f(x) = 0, hovorili by sme o homogénnej diferenciálnej rovnici, v opačnom 
prípade sa jedná o nehomogénnu funkciu. 
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 V lineárnych  rovniciach hľadaná funkcia nie je argumentom inej funkcie a ani sa tu 
nepoužívajú súčiny medzi jej deriváciami.  
 Existujú dva spôsoby, ako môžu byť zadané počiatočné podmienky na riešenie diferenciálnej 
rovnice. Prvým prípadom je takzvaná Cauchyova počiatočná úloha (problém), kde hľadáme riešenie 
diferenciálnej rovnice so zadanými počiatočnými podmienkami. Príkladom z oblasti podstatnej pre 
túto bakalársku prácu, teda pre obyčajné diferenciálne rovnice, je úloha, ktorá má nájsť riešenie 
rovnice  
 

y’ = f(t, y(t)) 
 

s počiatočnými podmienkami  
 

y(x0) = y0 
 
teda napríklad  
 

y(0) = 5 
 
Druhým spôsobom sú úlohy so zadanými okrajovými podmienkami, kde máme napríklad zadanú 
rovnicu  
 

y’’ = f(t, y(t)) 
 
a riešime ju na zadanom intervale  
 

<a, b> 
 

a poznáme teda okrajové podmienky y(a) a y(b). 
 

2.1.4. Riešenie diferenciálnych rovníc 
 
 Matematický pohľad na diferenciálne rovnice sa zaoberá existenciou riešení, jednoznačnosťou 
riešení a závislosťou riešení na počítačových a krajných podmienkach. Vo fyzike a ďalších podobných 
vedách je zaujímavé získanie analytického riešenia. Čo v jednoduchosti znamená nájdenie funkcie, 
ktorá danú diferenciálnu rovnicu rieši. Ak nie je možné takúto funkciu analyticky vyjadriť, je potom 
nutné použiť numerické riešenie diferenciálnych rovníc.  
 Riešenie rovnice môžeme rozdeliť na dva typy. Na obecné riešenie, ktoré obsahuje ľubovoľnú 
funkciu a takýchto riešení môže byť teda ľubovoľne veľa. Druhým typom je partikulárne riešenie, 
v ktorom sa namiesto ľubovoľnej funkcie dosadí konkrétna funkcia a tým získame práve jedno 
riešenie.  
  

2.1.5. Analytické riešenie diferenciálnych rovníc 
 
 Analytické riešenie diferenciálnej rovnice znamená hľadanie riešenia zadanej funkcie 
pomocou postupnej aplikácie známych vzťahov. Ako už bolo spomínané vyššie, analytické riešenie 
zložitejších diferenciálnych rovníc je vo väčšine prípadov nemožné. Preto sa zameriame na numerické 
metódy riešenia týchto rovníc.  
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 Pre jednoduchšie vysvetlenie zložitosti analytického riešenia tu bude ukázané analytické 
riešenie jednoduchej diferenciálnej rovnice, kde sa pri riešení použijú známe vzťahy. Zadanie riešenej 
diferenciálnej rovnice je nasledovné 
 

y’ + y = 0 
 

Pri riešení tejto rovnice sa musí stanoviť takzvaná charakteristická rovnica, ktorá má nasledovný tvar 
 

λ + 1 = 0 
 

Z tejto charakteristickej rovnice sme schopní vypočítať, čomu je rovná λ.  
 

λ = 1 
 
Následne, keď vieme túto hodnotu, sme schopní zostrojiť obecné riešenie rovnice, ktoré má 
nasledovný tvar 
 

y = C.e
λt 

 
 Aby bolo možné využiť toto obecné riešenie v praxi, je nutné zistiť len jedno konkrétne 
riešenie a teda je nutné vybrať si jednu rovnicu z nekonečného množstva možných rovníc. Funkcia, 
ktorá je reprezentovaná konštantou C predstavuje to nekonečné množstvo rovníc, ktoré je možné 
z tohto obecného riešenia dosiahnuť. Aby sme sa dostali k jednému konkrétnemu riešeniu, je nutné 
stanoviť počiatočné podmienky. Pri tomto ukážkovom príklade sa stanovila nasledujúca počiatočná 
podmienka 
 

y(0) = 1 
 

Keď je stanovená počiatočná podmienka, musí sa dosadiť do tohto obecného riešenia. Z počiatočnej 
podmienky je jasné, že  
 

t = 0 
 

a teda po dosadení do obecného riešenia dostaneme  
 

1 = C.e
0
 

C = 1 
 

Keď sme dostali konkrétnu hodnotu pre konštantu C, je jasné, že sme dostali analytické riešenie 
rovnice, ktoré je po dosadení C nasledovné 
 

y = e
t
 

 
 Analytické riešenie pre sústavu rovníc bude použité aj pri zhodnotení presnosti výsledkov 
v kapitole 6. Zhodnotenie výsledkov. 
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Kapitola 3 
 

Numerické riešenie diferenciálnych rovníc 
 
 V súčasnosti sa všetky fyzikálne javy a deje popisujú diferenciálnymi rovnicami, preto je pre 
nás veľmi dôležité vedieť ich riešiť. Na to nám slúžia numerické metódy, ktoré však danú funkciu len 
aproximujú, čo znamená, že získame body, ktorými táto funkcia prechádza. Vďaka týmto bodom sme 
schopní vykresliť graf funkcie. Nevýhodou týchto metód je, že pri aproximácii dochádza 
k nepresnostiam a tým dostávame nepresné výsledky v porovnaní s analytickým riešením. Výpočty 
pomocou týchto metód bývajú aj časovo veľmi náročné. Výhodou však je, že vďaka týmto metódam 
sme schopní vypočítať aj zložité diferenciálne rovnice.  
 Spoločným znakom ďalej uvedených metód je, že riešenie nehľadáme ako spojitú funkciu, 
definovanú na celom skúmanom intervale <a,b>, ale hodnoty približného riešenia počítame iba 
v konečnom počte bodov. Tieto body nazývame uzlové body. 
 

3.1. Typy numerických metód 
 
 Ak pri výpočte nasledujúcej hodnoty používame informácie len z jedného predchádzajúceho 
bodu jedná sa o metódu jednokrokovú. Ak na výpočet nasledujúcej hodnoty používame informácie 
z viacerých predchádzajúcich krokov, ide o metódu viackrokovú.  
 Presnosť nášho riešenia závisí na dĺžke kroku h, ktorý použijeme. Existujú dva typy chýb. 
Prvým typom je chyba aritmetická a druhým typom je chyba metódy. Čím menšie h je zadané, tým 
je menšia chyba metódy, ale zároveň je tým väčšia aritmetická chyba. Avšak čím väčšie je h, tým je 
menšia aritmetická chyba, ale zase je väčšia chyba metódy.  
 Od použiteľnej numerickej metódy požadujeme, aby numerické riešenie získané touto 
metódou pre nejaké h konvergovalo k presnému riešeniu danej úlohy. 
 

3.2. Jednokrokové metódy 
3.2.1. Eulerova metóda 
 
 Majme zadanú pravidelnú sieť {x0, x1, ..., xn} s krokom h. Krok h vypočítame ako rozdiel 
hodnoty predchádzajúcej a hodnoty aktuálnej. Teda v matematickom zápise sa krok h vypočíta 
nasledovne 
 

h = xi+1 - xi 

 
 Pri Eulerovej metóde vychádzame z počiatočného bodu, ktorý si označíme [x0, y0] . Keďže 
vychádzame z počiatočného bodu, znamená to, že môžeme, ale nemusíme, riešiť Cauchyovu 
počiatočnú úlohu. Z tohto zadaného bodu sa pohybujeme po priamke s rovnicou (vychádzame 
z predpokladu, že pri použití malého kroku h sa funkcia približuje priamke) 
 

y = y0 + f(x0, y0)(x - x0) 
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Táto priamka nám udáva smer pohybu, kde f(x0, y0) je smernica priamky. Týmto smerom ideme až 
pokiaľ nedôjdeme do bodu s x-ovou súradnicou x1. Ypsilonová súradnica tohto bodu je  
 

y1 = y0 + f(x0, y0)(x - x0) = y0 + hf(x0, y0) 
 

Z bodu [x1, y1]  pokračujeme smerom, ktorý udáva smernica priamky v tomto bode. Z tohto vieme 
odvodiť vzorec pre Eulerovu metódu 
 

yi+1 = yi + hf(xi, yi) 
 

3.2.2. Runge-Kuttove metódy 
 
 Tieto metódy sú jedny z najdôležitejších jednokrokových metód. Nasledujúce dve metódy sú 
modifikácie Eulerovej metódy.  
 Pri tejto metóde sa na začiatku vypočítajú pomocné hodnoty k1 a k2. Pri prvej modifikácii: 
 

k1 = f(xn, yn) 

k2 = f(xn + 
�

�
h, yn + 

�

�
hk1) 

 
Pri druhej modifikácii: 
 

k1 = f(xn, yn) 

k2 = f(xn + h, yn + hk1) 

 
Pomocou týchto pomocných hodnôt sa potom počíta približná hodnota riešenia v ďalšom uzlovom 
bode. Pri prvej modifikácii: 
 

yn+1 = yn + hk2 
  
Pri druhej modifikácii: 
 

yn+1 = yn + 
�

�
h(k1 + k2). 

 
 Ďalšou metódou je metóda Runge-Kutta 4. rádu, ktorá je najznámejšia. Často, keď sa hovorí 
o metóde Runge-Kutta, myslí sa práve táto.  
 

yn+1 = yn + 
�

�
h(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) 

k1 = f(xn, yn) 

k2 = f(xn + 
�

�
h, yn + 

�

�
hk1) 

k3 = f(xn + 
�

�
h, yn + 

�

�
hk2) 

k4 = f(xn + h, yn + hk3) 
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 Jednotlivé metódy Runge - Kutta nepotrebujú dodatočné počiatočné hodnoty. Krok integrácie 
je možné ľubovoľne meniť. Majú približne rovnakú presnosť. Zvyčajne sú presnejšie ako metódy 
prediktor - korektor rovnakého rádu. Tieto metódy majú veľký význam na získanie počiatočných 
hodnôt viackrokových metód ako pri zahájení výpočtu, tak aj pri zmene integračného kroku. Pri 
riešení na celom intervale sú niekedy menej vhodné ako viackrokové metódy.  

 
3.3. Viackrokové metódy 
3.3.1. Metóda Adams-Bashforth 
 
 Táto metóda sa počíta podľa vzorca: 
 

yn+1  =  yn + 
�

��
(55 fn − 59 fn - 1 + 37 fn - 2 − 9 fn - 3) 

 
Na začiatku počítania je nutné použiť jednokrokovú metódu. 
 Koeficienty je možné odvodiť pomocou Newtonovho interpolačného polynómu. Newtonov 
interpolačný polynóm má tvar 
 

Pn(x) = a0 + a1(x - x0) + a2(x - x0)(x - x1) + ...an(x - x0)(x - x1)...(x - xn-1) 
 

Potom sa musia definovať pomerné diferencie 
 

P[xi] := y i 
P[xi, xi+1] := (P[x i+1] - P[x i])/(x i+1 - xi) 

… 
pričom ai = P[x0, x1, …, xi] 

 

3.4. Taylorova rada 
 
 Taylorova rada má obecný tvar:  
 

yi + 1 = yi + hyi' + 
�
�

�!
 yi'' + 

�
�

	!
yi''' + ... + 

�



�!
yi

(n)  ... 

 
 V tejto bakalárskej práci sa bude pracovať len s touto metódou. Jej nevýhodou je, že 
potrebujeme vedieť hodnoty vyšších derivácií. Lenže vyššie derivácie sa dajú vypočítať rekurzívne, čo 
nám umožňuje prepísať tento obecný tvar. Ak by sme mali napríklad rovnicu  
 

y’ = y 
 

tak by sme vedeli zapísať členy Taylorovej metódy v rekurzívnom tvare nasledovne: 
 

yi + 1 = Y0i + Y1i + Y2i + ... + Yni 
 

kde premenné Y0i, Y1i, Y2i, ..., Yni majú nasledujúce hodnoty: 
 

Y0i = yi 

Y1i = Y0i * h 
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Y2i = Y1i * 
�

�
 

: 

Yni = Yn-1i * 
�

�
 

 
Každá nasledujúca derivácia sa dá vypočítať z hodnoty predchádzajúcej.  
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Kapitola 4 
 

Analýza požiadaviek programu 
 
 Ako prvé, čo je treba spraviť pred reálnym zahájením vytvárania programu, je stanoviť si 
ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Analyzovať požiadavky, ktoré budú na program kladené. Čo všetko 
musí daný program zvládnuť.  
 Po dôkladnom zvážení zadania som skonštatovala, že program bude musieť byť schopný 
pracovať so vstupnými informáciami, ktoré budú zadané nejakým vstupným súborom. V tomto súbore 
sa na začiatku bude nachádzať počet vlákien, ktoré bude potrebné vytvoriť na riešenie zadanej sústavy 
obyčajných lineárnych diferenciálnych rovníc, pričom sa táto sústava bude nachádzať rovno pod 
číslom udávajúcim tento počet vlákien. 
 Z tohto vieme stanoviť, že program musí byť schopný: 
 

• otvoriť vstupný súbor 

• načítať počet vlákien 

• načítať maticu hodnôt, ktorá bude symbolizovať sústavu rovníc 

• úspešne a šetrne uzavrieť vstupný súbor 

• transformovať si načítané údaje do správnej formy 

• vytvoriť vlákna na výpočty 

• rozložiť výpočty rovníc medzi vlákna 

• zosúladiť vlákna  

• vymieňať si údaje medzi vláknami 

• prerušiť výpočet v ľubovoľnom okamihu 

• následne šetrne ukončiť všetky vytvorené vlákna 

 
 Vo vstupnom súbore by mal byť zadaný ešte krok, podľa ktorého sa bude riadiť zastavenie 
výpočtu. Ak rozdiel dvoch po sebe idúcich hodnôt bude menší ako zadaný krok, výpočet sa následne 
ukončí.  
 

4.1. Vlákna 
 
 Z týchto požiadaviek sú pre tento projekt najpodstatnejšie vlákna. Vlákno je sekvenčne 
vykonávaná časť programu v rámci jedného procesu a proces je sekvenčne vykonávaná časť programu 
vo vlastnom adresnom priestore. Vlákna zdieľajú v rámci jedného procesu adresný priestor 
a systémové prostriedky, kód a dáta. Keď sa na to pozrieme hlbšie, vlákna medzi sebou napríklad 
zdieľajú userID, groupID, signály, deskriptory atď. Vlákno má svoj zásobník, vlastné stavy registrov, 
identififátor ID, určité registre procesoru, masku signálov, chybovú globálnu premennú errno a 
prioritu. Ako vlákno si môžeme predstaviť sekvenčne vykonávanú funkciu.  
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 Táto bakalárska práca bude programovaná v operačnom systéme Linux. Vlákna v Linuxe, 
podobne ako procesy, sa môžu nachádzať v stavoch ako running, ready, asleep(blocked), zombie. 
Vlákna môžu byť dvoch typov. Typu detached a typu joinable. Typ detached znamená, že po 
ukončení vlákna sa jeho prostriedky uvoľnia okamžite. Prostriedkami sú v tomto prípade myslené 
zásobník, pamäť atď. Z tohto typu vlákna po jeho skončení nie sme schopní získať návratovú hodnotu. 
Ak je však vlákno typu joinable, tak po svojom ukončení čaká na pripojenie iného vlákna, ktoré 
pomocou špeciálnej funkcie odoberie (resp. získa) jeho návratovú hodnotu. Na vytváranie a prácu 
s vláknami sú už vytvorené knižnice a funkcie. 
 

4.2. Synchronizácia 
 
 Ďalším problémom, s ktorým sa v tejto práci stretneme je synchronizácia vlákien. Vlákna 
musia pri výpočtoch na seba čakať a predávať si vypočítané hodnoty, pretože rovnice, ktoré získame 
zo zadanej sústavy sú medzi sebou poprepájané. Na synchronizáciu je možné použiť semafory, ktoré 
umožňujú vzájomné vylúčenie práce s kritickou sekciou, keďže do kritickej sekcie môže vstúpiť vždy 
len jedno vlákno. Druhou možnosťou je použitie tzv. condition, čo je prostriedok, ktorý vlákno 
pozastaví až do výskytu určitej udalosti. Condition sa používa vždy so spojením s mutexom (binárnym 
semaforom). Na prácu s týmito synchronizačnými prostriedkami sú tiež definované funkcie. Pri 
použití semaforov sa však môžeme stretnúť s problémom, keď nám menej prioritný proces blokuje 
vykonanie vyššie prioritného procesu. Tento problém sa nazýva inverzia priority. Existujú možné 
spôsoby riešenia, prvým je dedenie priority a druhým je horná medza priority. Týmto sa ale táto 
bakalárska práca zaoberať nebude, lebo toto nie je jej cieľom. Táto práca predpokladá rovnaké priority 
pre všetky vlákna. 
 Pomocou týchto synchronizačných prostriedkov je nutné vytvoriť tzv. bariéru, ktorá bude 
zabezpečovať to, aby vlákna na seba navzájom s výpočtami čakali. Prvé vlákno, ktoré sa dostane ku 
bariére ju spustí, ostatné vlákna sa na nej budú zachytávať a keď dorazí posledné najpomalšie vlákno, 
odomkne túto bariéru a vlákna z nej ako keby vypustí. Týmto bude zabezpečené čakanie všetkých 
vlákien.  
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Kapitola 5 
 

Návrh riešenia 
 
 Po premyslení a zhodnotení požiadaviek programu, som došla k záveru, že ako prvý sa bude 
spracovávať vstupný súbor, preto je potrebné dohodnúť jeho stály koncept pre jednoduchšie 
spracovávanie. Potom bude potrebné vytvoriť synchronizačný koncept, vytvoriť numerickú časť 
bakalárskej práce, ktorá bude pracovať so vstupnými údajmi, počítať pomocou Taylorovej metódy 
a dovedie nás k výstupným hodnotám a nakoniec spojiť synchronizačnú a numerickú časť. 
  

5.1. Vstupný súbor  
5.1.1. Koncept vstupného súboru 
  
 Ako už bolo spomenuté pri analýze požiadaviek, vo vstupnom súbore sa musí nachádzať počet 
vlákien, s ktorými bude chcieť užívateľ pracovať, sústava obyčajných lineárnych diferenciálnych 
rovníc, počiatočné podmienky pre dané rovnice, krok výpočtu a pri implementácii programu som 
došla k záveru, že bude potrebné zadať aj maximálnu hranicu, ktorá bude určovať koniec výpočtu. 
 Koncept súboru bude teda nasledovný: 
 

<počet vlákien> 
<sústava rovníc> 

<počiatočné podmienky> 
<krok> 

<ukončovacia hranica> 
 
 Sústava rovníc musí byť zapísaná v maticovom tvare, kde riadky predstavujú deriváciu 
premennej a stĺpce predstavujú hodnoty, ktoré daná premenná nadobúda. Tieto hodnoty sú v jednom 
riadku od seba oddelené medzerou, respektíve môžu byť oddelené ľubovoľným počtom bielych 
znakov, pre možnosť prehľadnejšieho zápisu. Index stĺpca označuje určitú premennú a keď sa tento 
index použije na riadok, predstavuje rovnicu na výpočet derivácie tejto premennej. Čiže ak máme 
zadanú napríklad sústavu rovníc: 
 

x’ = y 
y’ = z 
z’ = -y 

 
tak jej úplný zápis vyzerá nasledovne: 
 

x‘ = 0.x + 1.y + 0.z + 0 
y‘ = 0.x + 0.y + 1.z + 0 
z‘ = 0.x -1.y + 0.z + 0 

 
Teda vstupná matica pre túto sústavu bude mať nasledovný tvar: 
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0  1  0  0 
0  0  1  0 
0 -1  0  0 

 
 Vstupná matica má vždy o jeden stĺpec viac, ako je počet riadkov a to z dôvodu, že posledný 
stĺpec udáva koeficient, ktorý môže byť k rovnici pripočítaný. Ak máme napríklad rovnicu typu  
 

y’ = 3 
 

tak matica bude mať tvar  
 

0  3 
 
čo predstavuje zápis  
 

0.y + 3 
 

 Počiatočné podmienky musia byť zapísané podobným spôsobom. Rovnako platí, že stĺpec 
predstavuje určitú premennú, teda hodnota v danom stĺpci určuje počiatočnú podmienku danej 
premennej v čase 0. Teda ak by sme mali nasledujúce počiatočné podmienky 
 

x(0) = 1 
y(0) = 0 
z(0) = 1 

 
ich zápis v súbore by bol nasledovný 
 

1  0  1 
 

 Za počiatočnými podmienkami musí nasledovať krok a hranica, čiže štruktúra vstupného 
súboru so všetkými údajmi by mala vyzerať nasledovne (ukážkový príklad): 
 
3 
0  1  0  0 
0  0  1  0 
0 -1  0  0 
1  0  1 
0.001 
10 
 

5.1.2. Spracovanie vstupného súboru 
 
 Názov vstupného súboru sa predáva ako parameter pri spustení programu. Ak tento parameter 
zadaný nie je, program vás na to upozorní a následne sa ukončí. Ako názov súboru sa vždy berie 
parameter, ktorý stojí hneď za názvom spúšťaného programu. 
 Pri bezchybnom otvorení súboru sa začnú načítavať údaje. Načítavanie prebieha tak, že sa 
postupne načítava znak po znaku. Ak je načítaný znak číslo, bodka, plus, mínus alebo písmeno „e“, 
znak sa uloží do pomocného reťazca. Po ukončení načítavania sa reťazec prevedie na hodnotu typu 
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double a táto hodnota sa uloží do príslušného poľa alebo premennej. Prvé načítané číslo sa ukladá do 
premennej, ktorá sa používa ako počet vlákien. Toto číslo nemôže obsahovať znamienka, bodku ani 
písmeno „e“, keďže počet vlákien musí byť celé číslo. Všetky ostatné načítané hodnoty už tieto znaky 
obsahovať môžu. Ako druhé v poradí sa načítavajú hodnoty matice, ktoré sa ukladajú do 
dvojrozmerného poľa, ktoré dodržuje rovnakú schému zápisu, ako zápis matice do súboru. 
Načítavanie tejto matice prebieha tak, že sa pri načítavaní prvého riadku zapamätá, koľko prvkov 
obsahuje jeden riadok matice (čiže sa počíta po prvý znak konca riadku). Potom sa podľa tohto počtu 
prvkov načíta štvorcová matica, čo vlastne znamená, že ak sa v prvom riadku načítalo 5 prvkov, načíta 
sa matica rozmeru 5x5. Lenže ako už bolo spomenuté vyššie, sústava rovníc bude vždy tvaru 
(počet_stĺpcov - 1) x počet_stĺpcov. Teda keď načítam maticu počet_stĺpcov x počet_stĺpcov tak moja 
načítaná matica na poslednom riadku obsahuje počiatočné podmienky, čo šetrí pamäť, keďže 
nemusíme vytvárať dve polia. Ďalej sa načíta krok a hranica tmax. 
 

5.2. Synchronizačná časť 
5.2.1. Pridelenie rovníc konkrétnym vláknam 
  
 Po spracovaní vstupného súboru máme v programe načítané vstupné údaje. Z nich vieme zistiť 
počet vlákien a počet rovníc. Ak je počet vlákien väčší ako počet rovníc v sústave, počet vlákien sa 
upraví na počet rovníc, pretože by bolo zbytočné a neúčinné, aby sa vytváralo viac vlákien, ako je 
potrebné. Ak je však počet vlákien menší ako počet rovníc sústavy, je potrebné vláknam prideliť, ktoré 
rovnice budú počítať. 
 Na toto rozdelenie sa použijú dve polia, ktoré obsahujú toľko prvkov, koľko vlákien sa má 
vytvoriť. Prvé pole obsahuje počiatočné indexy rovníc a druhé pole určuje konečné indexy rovníc. Pre 
každé vlákno nám takto vzniknú dve hranice „od“  a „do“ . Každé vytvorené vlákno bude mať 
pridelený svoj vlastný index. Tento index použije ako index do týchto polí, kde nájde údaje konkrétne 
pre seba. 
 Spôsob rozdelenia spočíva na princípe delenia počtu rovníc počtom vlákien. Z delenia sa uloží 
celočíselný výsledok a zvyšok po delení. Na začiatku sa všetky hodnoty v obidvoch poliach 
inicializujú na hodnotu 0. Potom sa v cykle napĺňajú hodnoty oboch polí tak, že do hodnoty poľa „do“ 
s indexom i sa priradí hodnota poľa „od“  s indexom i, ku ktorej sa pripočíta celočíselná hodnota 
výsledku delenia. Ak je zvyšok po delení nulový, tak sa táto spočítaná hodnota ešte zmenší o jedna. 
Ak však zvyšok po delení nulový nie je, spočítaná hodnota sa o jedna nezmenší a od zvyšku sa 
odpočíta jedna. Hodnota v poli „od“  s indexom i + 1 sa naplní hodnotou z poľa „do“  s indexom 
i zväčšená o jednotku. Takto sa to opakuje pokiaľ je index menší ako počet vlákien. 
 Pre rýchlejšie pochopenie princípu nasleduje ukážkový príklad napísaný pomocou 
pseudokódu: 

 
9 rovníc, 4 vlákna 

9/4 = 2 so zvyškom 1 
od[0] = 0 

do[0] = od[0] + 2 = 0 + 2 = 2 
zvyšok je väčší ako 0, teda sa hodnota do[0] nezmenší ale zmenší sa zvyšok  

od[1] = do[0] + 1 = 2 + 1 = 3 
do[1] = od[1] + 2 = 3 + 2 = 5 

zvyšok je nulový, tak sa hodnota zmenší o jedna (do[1] = 4) 
od[2] = do[1] + 1 = 4 + 1 = 5 
do[2] = od[2] + 2 = 5 + 2 = 7 
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zvyšok = 0  ->  do[2] = 6 
od[3] = do[2] + 1 = 6 + 1 = 7 
do[3] = od[3] + 2 = 7 + 2 = 9 

zvyšok = 0  ->  do[3] = 8 
 

Z nasledujúceho rozdelenia vidíme, že prvé vlákno s indexom 0 počíta rovnice 0, 1, 2, vlákno 
s indexom 1 počíta rovnice 3, 4. Vlákno 2 počíta rovnice 5, 6 a vlákno 3 počíta rovnice 7, 8. 
 

5.2.2. Vytvorenie vlákien 
 
 Po rozdelení rovníc medzi vlákna prichádza na rad vytvorenie vlákien. Vlákna sú deklarované 
ako pole štruktúr popisujúcich vlákno. Pred vytvorením sa najprv vytvorí pole, ktoré sa naplní 
ukazovateľmi na celočíselné hodnoty indexov. Tieto hodnoty sa zase podľa indexu predávajú ako 
index konkrétnemu vláknu. Tento index slúži ako identifikácia vlákna a vláknu pomáha dostať sa 
rýchlo a spoľahlivo k potrebným údajom, pretože tento index slúži ako index do všetkých polí, 
s ktorými vlákno potrebuje pracovať. 
 Vlákna sa vytvárajú v cykle, kde sa vláknu predáva vyššie spomínaný index a funkcia, ktorú 
bude vykonávať. Všetky vlákna vykonávajú rovnakú funkciu a to výpočet Taylorovej metódy. Táto 
funkcia bude popísaná nižšie.  
 Keď sa vlákna vytvoria, každé vstúpi do svojej funkcie, ktorú počíta. Po vytvorení vlákien 
preto nasleduje funkcia, ktorá čaká na ukončenie.  
 

5.2.3. Synchronizačná schéma 
 
 Základom celej synchronizácie, bolo vytvorenie bariéry, ktorá umožní vzájomné čakanie 
vlákien. Žiadne z vlákien nemohlo pokračovať vo výpočte, pokiaľ neboli vypočítané všetky členy 
počítanej úrovne Taylorovej metódy, pretože v ďalšom kroku mohla byť táto hodnota pre dané vlákno 
potrebná. 
 Z týchto základných požiadaviek sa dala vytvoriť základná schéma, ktorá spočívala v tom, že 
ako náhle vlákno vypočíta daný člen Taylorovej metódy pre všetky rovnice, ktoré má vlákno počítať, 
bariéra ho zabrzdí, až pokým nedobehne posledné vlákno. Toto posledné vlákno bariéru odomkne 
a dovolí vláknam počítať ďalšiu úroveň Taylotovej metódy.  
 Po podrobnejšom skúmaní problému synchronizácie som došla k záveru, že v tomto 
synchronizačnom koncepte bude potrebná ešte jedna bariéra. Táto bariéra bude slúžiť na blokovanie 
vlákien, aby posledné najpomalšie vlákno mohlo zvýšiť pomocnú premennú, ktorá určuje čas výpočtu. 
 Bližší popis riešenia synchronizácie už je súčasťou numerickej časti. 
 

5.3. Numerická časť 
5.3.1. Základná štruktúra výpočtu Taylorovej metódy 
 
 Ako bolo spomínané a dokázané v kapitole 3 Numerické riešenie diferenciálnych rovníc, pri 
výpočte členov Taylorovej metódy sa využije rekurzia, čo znamená, že sa k výpočtu nasledujúcej 
hodnoty použije hodnota aktuálna. Celý výpočet bude ohraničený časom, ktorý vytvára zadaná hranica 
zo vstupného súboru, tzv. tmax. Výpočet sa bude opakovať do doby, kým sa krokom h nedostaneme 
až k hraničnej hodnote tmax. 
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5.3.2. Celkový čas výpočtu 
 
 Keď vlákno vstúpi do funkcie, dostane sa do cyklu, ktorý kontroluje, či nebol prekročený 
zadaný čas výpočtu (nebola prekročená zadaná hranica výpočtu zo vstupného súboru). Tento cyklus 
ohraničuje celý výpočet členov Taylorovej metódy. Keď vlákno prejde úspešne touto podmienkou, 
začína počítať.  
 

5.3.3. Prvý krok výpočtu Taylorovej metódy 
 
 Ako prvé členy Taylorovej metódy sa použijú počiatočné podmienky, čo znamená, že v prvom 
kroku ešte neprebieha výpočet, ale len pridelenie hodnôt do poľa s hodnotami Taylorovej rady. 
V tomto kroku sa inicializuje aj pole, v ktorom sa členy Taylorovej metódy budú spočítavať a aj 
pomocné pole, ktoré bude slúžiť na zapamätanie predchádzajúceho člena metódy, na hodnotu 0. Celý 
výpočet Taylorovej metódy sa odohráva v cykle, ktorý pracuje s indexom rovnice, čo znamená že 
cyklus začína s hodnotou z poľa „od“  na indexe, ktorý udáva index vlákna a narastá až dokým nie je 
rovný hodnote z poľa „do“  na rovnakom indexe. Keď vlákno načíta počiatočnú podmienku pre danú 
rovnicu, pripočíta túto hodnotu k súčtu členov Taylorovej metódy pre danú rovnicu, teda do prvku 
poľa, ktoré slúži na ukladanie súčtov pre všetky rovnice, na index, ktorý je rovný indexu rovnice. 
V tomto kroku môžeme skonštatovať, že sa dané pole, v ktorom sa ukladajú jednotlivé súčty pre 
všetky rovnice sústavy, inicializuje na počiatočné podmienky pre každú rovnicu. 
 

5.3.4. Prvá bariéra (synchronizácia výpočtu) 
 
 Keď už vlákno priradilo počiatočné podmienky ku každej rovnici, ktorú má počítať, zvýši 
pomocnú premennú, ktorá udáva počet uspatých vlákien. Potom príde k podmienke, ktorá overuje, 
koľko vlákien už spí. Ak je počet uspatých vlákien menší ako celkový počet vlákien, dané vlákno sa 
tiež uspí a čaká na prebudenie. Ak je však počet uspatých vlákien rovný počtu všetkých vytvorených 
vlákien (to znamená, že dané vlákno je posledné neuspaté), toto vlákno všetky uspaté vlákna prebudí, 
aby mohli pokračovať vo výpočte. Avšak ešte skôr, ako vlákna zobudí, zapíše všetky vypočítané 
hodnoty (v tomto prípade zatiaľ len počiatočné podmienky) do výstupných súborov a vynuluje počet 
uspatých vlákien. Posledným potrebným úkonom tohto posledného vlákna je prepísať hodnotu 
predchádzajúceho člena hodnotou aktuálnou a hodnotu aktuálnu potom vynulovať.  Keď sa vlákna 
prebudia, dostanú sa opäť do časti výpočtu. V tomto kroku však už výpočet prebehne. 
 

5.3.5. Ostatné kroky výpočtu Taylorovej metódy 
 
 V prvom rade sa do premennej, ktorá uchováva aktuálnu hodnotu, ktorá je v tejto chvíli zatiaľ 
nulová, uloží výsledok danej rovnice, do ktorej sa dosadia predchádzajúce hodnoty. Ak si to 
podrobnejšie popíšeme, tak sa teda násobia koeficienty premenných (vstupné údaje matice) 
s predchádzajúcimi hodnotami týchto premenných (pre druhý krok výpočtu sú to počiatočné 
podmienky, pre ostatné kroky sú to vypočítané hodnoty z predchádzajúceho kroku) a z týchto hodnôt 
sa vytvára súčet. Ak sme mali zadanú napríklad rovnicu 
 

x’ = 0.x + 1.y + 0.z + 0 
 

tak sa vynásobí 0*predchádzajúca hodnota rovnice počítajúcej deriváciu x, 1*predchádzajúca 
hodnota rovnice počítajúcej deriváciu y, 0*predchádzajúca hodnota rovnice počítajúcej deriváciu z 
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a tieto výsledné hodnoty sa spočítajú. Ak sa výpočet nachádza len v druhom kroku, k tejto vypočítanej 
hodnote sa ešte pripočíta posledný koeficient. V tomto ukážkovom príklade je ten koeficient hodnota 
0. Keď je vypočítaná táto hodnota, tak sa podľa vzorca Taylorovej metódy ešte vynásobí krokom h 
a podelí indexom kroku zmenšeným o jednotku. Teda ak sa nachádzame v druhom kroku výpočtu, 
delíme túto hodnotu číslom 1. V jazyku C je tá výhoda, že sa indexuje od nuly a teda prvý krok 
výpočtu sa indexoval ako nultý krok, druhý krok ako prvý krok a tak ďalej. Čo vlastne znamená, že 
v konkrétnej implementácii nebolo potrebné index kroku výpočtu zmenšovať o jedna. Podľa tohto 
indexu kroku sa aj určovalo, či sa majú priraďovať počiatočné podmienky (ak bol index nulový) alebo 
či sa má k súčtu koeficientov matice násobených predchádzajúcimi hodnotami ešte pripočítavať 
posledný koeficient matice. Ďalej to už pokračuje presne tak, ako bolo popísané v predchádzajúcom 
odseku, teda v odseku 5.3.4. Prvá bariéra (synchronizácia výpočtu) . Vlákna sa uspávajú, až dokým 
ich posledné najpomalšie vlákno nezobudí.  
 Tento postup sa opakuje pre každé vlákno päť krát (päť krokov výpočtu = výpočet piatich 
členov Taylorovej metódy). Toto číslo je pevne stanovené ako konštanta na začiatku programu, teda je 
možné ho rýchlo meniť. 
 

5.3.6. Druhá bariéra (synchronizácia časového posunu) 
 
 Keď sa vlákno dostane z tohto cyklu, dostane sa k druhej bariére programu. Táto bariéra slúži 
na zvýšenie hodnoty t, ktorá počíta „ čas“ výpočtu. Vlákna pred touto bariérou zvýšia o jedna počet 
uspaných vlákien. Znovu sa uspia v prípade, že počet uspatých vlákien nie je rovný celkovému počtu 
vytvorených vlákien. Keď nastane situácia, keď sa tieto dve hodnoty rovnajú, posledné vlákno vykoná 
to, že k hodnote t pripočíta krok h. Vynuluje počet uspatých vlákien a prebudí všetky uspaté vlákna. 
Keď sa hodnota premennej t bude rovnať maximálnej hraničnej hodnote tmax funkcia sa ukončí. 
Tento cyklus bol popísaný v odseku 5.3.2.1. Celkový čas výpočtu. 
  

5.4. Práca hlavného vlákna 
 
 Pod pojmom práca hlavného vlákna sa rozumie beh hlavnej funkcie programu. Táto funkcia 
na začiatku musí inicializovať semafory a podmienky (condition) , ktoré budú potrebné pri vytváraní 
obidvoch spomínaných bariér. Volá funkciu na spracovanie vstupného súboru, následne volá funkciu 
na rozdelenie rovníc medzi konkrétne vlákna. Jej ďalším krokom je vytvorenie potrebného množstva 
vlákien. Pod potrebným množstvom sa chápe aj overovanie, či sa užívateľ nesnaží vytvoriť viac 
vlákien ako je zadaných vstupných rovníc. Pri vytváraní vlákien sa z tohto hlavného vlákna odpoja, 
respektíve vyčlenia, postupne vytvárané vlákna, ktoré riešia svoju vlastnú funkciu. Potom musí toto 
hlavné vlákno, od ktorého sa odčlenili vytvorené vlákna, čakať kým sa tieto vlákna ukončia. Následne 
uvoľní potrebné alokované zdroje, zatvorí všetky výstupné súbory a šetrne odstráni použité semafory 
a podmienky (condition). 
 

5.5. Výstupné súbory 
 
 Zápis výsledkov výpočtu sústavy obyčajných lineárnych diferenciálnych rovníc sa 
uskutočňuje v priebehu prvej synchronizačnej bariéry. Do prvého súboru sa zapisujú jednotlivé členy 
Taylorovej metódy pre jednotlivé rovnice. Do druhého súboru sa zapisuje priebežný súčet týchto 
členov pre jednotlivé rovnice, aby bolo možné vidieť, ako rovnice postupne konvergujú k výsledným 
hodnotám.  
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 Hodnoty sa do obidvoch súborov zapisujú v desatinnom tvare s dvadsiatimi desatinnými 
miestami, aby bola zabezpečená dostatočná presnosť výpisov. Hodnoty pre jednotlivé rovnice sa 
zapisujú do stĺpcov, každá rovnica má vlastný stĺpec výstupných hodnôt. Tieto stĺpce nasledujú 
v takom poradí v akom boli rovnice zapísané vo vstupnom súbore, čo znamená, že rovnica, ktorá bola 
v sústave rovníc zapísaná na tretom riadku, tak jej výstupné hodnoty sa nachádzajú v treťom stĺpci 
obidvoch výstupných súborov.   
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Kapitola 6 
 

Zhodnotenie výsledkov  
 
 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo porovnanie naprogramovanej paralelnej implementácie so 
systémom TKSL a overiť, či má paralelná implementácia riešenia sústav obyčajných lineárnych 
diferenciálnych rovníc vplyv na čas výpočtu. Či je výhodné používať paralelné riešenie problému, ak 
je takáto implementácia možná. Výsledky som sa snažila získavať z rôznych počítačových architektúr, 
aby bolo možné objektívnejšie zhodnotenie výsledkov. 
 

6.1. Porovnanie výsledkov so systémom TKSL 
 
 Rýchlosť výpočtu systému TKSL trvala 0,028 sekundy, výsledky boli k dispozícii hneď. Pri 
používaní počiatočných nastavení kroku a maximálnej doby výpočtu pri skúmanej implementácii boli 
výsledky k dispozícii tiež ihneď po spustení a to už po 0,030 sekunde. Z pozorovania bolo zistené, že 
zadaný krok a maximálna hranica výpočtu dokáže ovplyvňovať čas výpočtu, pretože to udáva počet 
krokov, ktoré musí výpočet absolvovať, aj keď sa už výsledky vôbec nemusia meniť. Pri porovnávaní 
so systémom TKSL sa teda používalo počiatočné nastavenie, čo znamená, že krok bol nastavený na 1 
a maximálna hranica výpočtu bola 50. Z týchto údajov je zrejmé, že systém absolvoval 50 posunov 
časovej hranice. Každý časový krok obsahuje výpočet piatich členov Taylorovej rady pre každú 
rovnicu, čo znamená, že pre jednu rovnicu prebehlo 250 výpočtov.  
 V prvom prípade bola testovaná sústava s deviatimi rovnicami, v druhom prípade rovnica s 36 
rovnicami a posledná testovaná sústava obsahovala 100 rovníc. Všetky tieto sústavy boli vytvárané na 
základe princípu Laplaceovej rovnice. Keďže čas výpočtov pre všetky testované sústavy bol 
zanedbateľný, a aj pre moju implementáciu a aj pre systém TKSL tým pádom rovnaký, jediné čo sa 
môže ešte porovnať je presnosť výsledkov. 
 

6.1.1. Sústava s deviatimi rovnicami 
 
 Pri sústave s deviatimi rovnicami bola presnosť výsledkov testovaného systému a systému 
TKSL totožná. Pri systéme TKSL bola však presnosť výpisov menšia ako v testovanej implementácii. 
Počet desatinných miest pri systéme TKSL bol len 12 desatinných miest, pričom testovaná 
implementácia má 20 desatinných miest. To spôsobilo pri výsledkoch štyroch rovníc v sústave, že sa 
číslo uvedené na pozícii jednej milióntiny výpisu líšilo o jedna. Bolo to však spôsobené len 
zaokrúhľovaním a nie výpočtom, preto je aj táto chyba (chyba na strane systému TKSL) zanedbateľná. 
 

6.1.2. Sústava s 36 rovnicami 
 
 Pri sústave s 36 rovnicami boli výsledky testovania rovnaké ako pri sústave s deviatimi 
rovnicami. Preto som došla k rovnakým záverom, aké sú uvedené v predchádzajúcej kapitole a to 
v kapitole 6.1.1. Sústava s deviatimi rovnica. Teda, že výsledky z obidvoch systémov sú totožné, 
presnosť implementovaného systému je väčšia, lebo sú výpisy až s dvadsiatimi desatinnými miestami 
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a systém TKSL má výpisy len s dvanástimi desatinnými miestami, čo niekedy spôsobilo odlišnosť na 
pozícii jednej milióntiny výpisu systému TKSL. 

 
6.1.3. Sústava so 100 rovnicami 
 
 Pri sústave rovníc so 100 rovnicami pri počiatočnom nastavení kroku a maximálnej hranice už 
neboli výpisy oboch systémov navzájom totožné. V priemere sa výsledky systémov odlišovali v jednej 
desať milióntine. Čo je minimálna chyba. 
 

6.1.4. Zhrnutie výsledkov porovnávania 
 
 Pri celkovom zhrnutí výsledkov si môžem dovoliť skonštatovať, že môj implementovaný 
systém spĺňa dostatočnú presnosť výsledkov. Pri spriemerovaní výsledkov je presnosť výsledkov pri 
počiatočnom nastavení kroku a maximálnej hranice výpočtu úplne zhodná s výsledkami systému 
TKSL. Výpočet sa dá samozrejme ovplyvňovať nastavovaním požadovaných hodnôt kroku a doby 
výpočtu. Zle zadaná doba výpočtu, to znamená ak sa zadá príliš krátka doba, môže ovplyvniť presnosť 
výsledkov, pretože systém nemusí sústavu rovníc dopočítať do konca (ešte stále nebudú členy 
Taylorovej metódy nulové). 
 

6.2. Testovanie paralelizmu a výhod synchronizácie 
  
 V tejto sade testov sa testoval už len implementovaný systém. Testy prebiehali na rôznych 
počítačových architektúrach. Na začiatku testovania bolo vytvorených päť testov. Prvý test testoval 
rýchlosť (resp. čas) výpočtu pri spustení sústavy so 100 rovnicami pri počiatočnom nastavení kroku 
a maximálnej hranice výpočtu. Teda pri hodnotách 
 

h = 1 
tmax = 50 

 
 Táto sústava so 100 rovnicami je presne taká istá ako tá, čo bola použitá pri porovnávaní so systémom 
TKSL, teda založená na princípe Laplaceovej rovnice. Tento test prebiehal na jednom vlákne. 
 Druhým testom bol výpočet rovnakej sústavy rovníc pri nastavení kroku na hodnotu 0,01 
a maximálnej hranice na hodnotu 250. Test bol vykonávaný na jednom vlákne. Tretím testom bola 
rovnaká sústava rovníc s rovnakým nastavením ako v predchádzajúcom teste, len vlákna už boli dva. 
Ďalší test testoval štyri vlákna a posledný test testoval osem vlákien. Nastavenie kroku na hodnotu 
0,01 a maximálnej hranice výpočtu bolo stanovené tak, aby bol výpočet dlhší, aby boli viditeľnejšie 
časové zmeny pri zmenenom počte vlákien. Keďže pri takomto nastavení pre každú rovnicu prebehne 
125 000 výpočtov, čiže pre celú sústavu je to 12 500 000 výpočtov, čas celkového programu už určite 
bude citeľný.  
 Tieto testy som sa rozhodla vyskúšať ešte na dvoch rozličných operačných systémoch. 
V prvom rade boli testy spúšťané v operačnom systéme Linux, konkrétne typ Ubuntu a v druhej časti 
sa program testoval v operačnom systéme Windows, kde sa spustil program Virtual Box a v ňom sa 
virtuálne spustil operačný systém Linux, typu Ubuntu a Debian. Testovanie v operačnom systéme 
Linux prebiehalo tak, že každý test na každej architektúre bol spustený tri krát a to z dôvodu 
rozdielnych výsledkov pri každom spustení. Rozdiely boli len v jednotkách sekúnd, ale rozhodla som 
sa tieto výsledky spriemerovať a použiť ich takéto spriemerované. Pri operačnom systéme Windows sa 
jednotlivé testy spúšťali už len po raze.  
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6.2.1. Testovanie programu v operačnom systéme Linux 
 
 V tejto časti bol program testovaný na dvojjadrových, jednom trojjadrovom, jednom 
štvorjadrovom procesore a na dvanásťjadrovom servery. Teraz bude nasledovať popis jednotlivých 
výsledkov na rôznych testovaných počítačových architektúrach. 
 

6.2.2. Architektúra Intel Core 2 Duo T7250 
 
 Ako prvá testovaná architektúra bola architektúra s procesorom Intel Core 2 Duo T7250. Na 
tomto počítači bol testovaný program aj implementovaný. Tento procesor je dvojjadrový, čo 
poskytovalo možnosť otestovania výhod paralelizmu na dvoch vláknach. Pri spustení testov sa 
očakávalo, že výhody paralelizmu budú dostatočne viditeľné v časových výsledkoch výpočtov 
jednotlivých sústav. Paralelizmus a synchronizácia v mojom implementovanom programe vlastne 
fungujú tak, že celý systém je taký rýchly, ako rýchlo dokáže fungovať jeho najpomalšie vlákno, čo 
vlastne spôsobuje synchronizácia, ktorá je však v tejto implementácii nutná. Teda aj to najrýchlejšie 
vlákno ako keby fungovalo len rýchlosťou najpomalšieho vlákna. 
 Časový výsledok prvého testu, ktorý mal za úlohu otestovať rýchlosť programu pri sústave 
100 rovníc s počiatočným nastavením kroku a maximálnej hranice výpočtu a s jedným vláknom bol 
0,046 sekundy. Tento časový výsledok je dá sa povedať zanedbateľný, pretože ľudský mozog takúto 
krátku chvíľu ani nedokáže zaznamenať. Aj napriek tomu je tento čas najväčší zo všetkých výsledkov 
prvého testu, ktoré som získala zo všetkých nasledujúcich architektúr. 
 Pri ďalšom teste, ktorý už nemal počiatočné nastavenia kroku a maximálnej hranice, ale stále 
rovnicu počítal len s jedným vláknom, bol 7 sekúnd a 411 tisícin sekundy. V tomto prípade je už 
viditeľný časový rozdiel medzi prvým a druhým testom. Z čoho môžem skonštatovať, že zadanie 
kroku a maximálnej hranice na iné hodnoty (pre krok nižšiu a pre maximálnu hranicu výpočtu vyššiu) 
malo svoj význam, ktorý aj splnilo. Podarilo sa vytvoriť test, ktorý dokázal testovaný program 
zamestnať na taký čas, aby to už bolo citeľné a užívateľ si tento čas výpočtu stihol uvedomiť.  
 Pri treťom teste, už bolo nastavenie kroku aj maximálnej hranice rovnaké ako v teste 
predchádzajúcom. Už všetky nasledujúce testy budú mať toto nastavenie. Pri tomto teste sa však už 
pracovalo s dvomi vláknami, ktoré dvojjadrový procesor dokázal spracovávať súčasne. Časový 
výsledok bol 5 sekúnd a 326 tisícin sekundy. Čo znamenalo, že tento výsledok poukázal na to, že 
výhody paralelizmu sa skutočne podarilo dokázať. Rozdiel medzi časom prvého a časom druhého 
testu je až dve sekundy. 
 Ďalej nasledoval test, ktorý mal za úlohu počítať už vyššie spomínanú rovnicu so štyrmi 
vláknami. V tomto prípade bol už čas vyšší ako čas predchádzajúceho testu a dokonca aj ako čas 
prvého testu. Táto hodnota bola 16 sekúnd a 155 tisícin sekundy. Aj tento čas je najväčším zo 
všetkých časov štvrtého testu. Posledný test, ktorý pracoval s ôsmymi vláknami vrátil hodnotu 17 
sekúnd a 806 tisícin sekundy.  
 Z výsledkov tohto testovania na architektúre Intel Core 2 Duo T7250 môžem skonštatovať, že 
najviac sa výhody paralelizmu presadili pri dvoch vláknach, čo je aj logické, keďže testovaný procesor 
dokáže súčasne spracovávať len 2 vlákna. Ostané výsledky poukázali na stúpajúci trend, čo znamená 
že pri tejto architektúre zvíťazila paralelizácia na dvoch vláknach. 
 Táto architektúra priniesla až dve najhoršie časové hodnoty spomedzi všetkých testovaných 
architektúr a to pri jednom vlákne s počiatočným nastavením kroku a maximálnej hranice a pri teste, 
ktorý pracoval so štyrmi vláknami. 
 Kvôli lepšej prehľadnosti a predstavivosti je pod týmto odsekom zobrazený graf udávajúci 
výsledné hodnoty z testov 2 až 5. Test číslo jedna sa v grafe nenachádza, pretože tento test bol 
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uskutočnený len preto, aby si pozorovateľ uvedomil, ako sa dá natiahnuť čas výpočtu vďaka zmene 
vstupných parametrov. V dodatkovej časti v prílohe A sa nachádzajú aj tabuľky týchto výstupných 
hodnôt aj s grafmi, kvôli kompletnosti, pre každú uvedenú architektúru. 
 

 
Graf č. 1 

  

6.2.3. Architektúra AMD X3 720BE, 2,8 GHz bez hyperthreadingu 
 
 Ako druhou v poradí testovanou architektúrou bola architektúra s procesorom AMD 
X3 720BE 2,8 GHz. Tento procesor je trojjadrový, preto bol zaradený do testovania.  
 Prvým testom prešla táto architektúra s výsledkom 0,031 sekundy. V druhom teste, ktorý už 
nepoužíval počiatočné nastavenia kroku a maximálnej hranice výpočtu, táto architektúra dospela 
k výsledku 7 sekúnd a 622 tisícin sekundy, čo je najväčšia časová hodnota pre tento druh testu 
spomedzi všetkých architektúr. Tretí test priniesol výsledok 4 sekundy a 457 tisícin sekundy, vďaka 
čomu je opäť možné vidieť výhody paralelizmu, keďže časové výsledky pri prvom a druhom teste 
nabrali klesajúcu tendenciu. Pri štvrtom teste program prišiel s výsledkom 9 sekúnd a 832 tisícin 
sekundy. V poslednom teste bol priemerný výsledok časových hodnôt pre tento test 21 sekúnd a 202 
tisícin sekundy, čo je tiež najväčšia časová hodnota pri tomto teste spomedzi všetkých testovaných 
architektúr.  
 Pri celkovom zhrnutí výsledkov tejto architektúry je zrejmé, že výhody paralelizmu sa tu 
presadili a to taktiež pri dvoch vláknach, ako pri predchádzajúcej architektúre. 
 

 
Graf č. 2 
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6.2.4. Architektúra Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz  
  
 Ďalšou testovanou architektúrou bola architektúra s procesorom Intel Core 2 Duo T5850 2,17 
GHz. Táto architektúra priniesla nasledujúce časové výsledky. 
 Pre prvý test to bol časový údaj 0,023 sekundy. Tento čas je najnižším časom spomedzi 
všetkých testovaných architektúr. Pre druhý test 7 sekúnd a 384 tisícin sekundy, v treťom teste to bol 
výsledok 5 sekúnd a 849 tisícin sekundy. Tento čas zase predstavoval najväčšiu časovú hodnotu pre 
všetky výsledky tretieho testu. Pri štvrtom teste to bolo 10 sekúnd a 872 tisícin sekundy a pri 
poslednom teste táto architektúra priniesla výsledok 16 sekúnd a 971 tisícin sekundy.  Ako je vidieť 
z nasledujúceho grafu, výhody paralelizmu sa opäť presadili pri práci s dvomi vláknami. 
 

 
Graf č. 3 

 

6.2.5. Architektúra Intel Core 2 Duo T8100 2,10 GHz 
 
 Prvý test pre túto architektúru priniesol výsledok 0,030 sekundy. Pre druhý test 7 sekúnd a 545 
tisícin sekundy, pre tretí 5 sekúnd a 492 tisícin sekundy, pre štvrtý 8 sekúnd a 581 tisícin sekundy 
a pre posledný test to bol výsledok 13 sekúnd a 822 tisícin sekundy.  
 Opäť podľa výsledkov a grafu z nich vytvoreného môžeme vidieť, že výhody paralelizmu sa 
pri tejto architektúre opäť prejavili a zase vyšli najlepšie pre dva vlákna. Čo sa týka rýchlosti výpočtov 
pri tejto architektúre, zaradila sa medzi priemerné, pretože žiadny z jej výsledkov nepatril medzi 
najhoršie a ani medzi najlepšie výsledky spomedzi výsledkov všetkých testov na všetkých testovaných 
architektúrach. 
 

 
Graf č. 4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 4 8

s

e

k

u

n

d

y

počet vlákien

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 4 8

s

e

k

u

n

d

y

počet vlákien



 25

  

6.2.6. Architektúra Intel Centrino 2,6 GHz 
 
 V poradí piatou testovanou architektúrou bola architektúra s procesorom Intel Centrino 2,6 
GHz. Pri prvom teste to bol výsledok 0,031 sekundy. V druhom teste to bol čas 7 sekúnd a 443 tisícin 
sekundy. Pri treťom teste prišiel výsledok 5 sekúnd a 496 tisícin sekundy, čo znovu ukázalo výhodu 
paralelizmu pre dva vlákna. Výsledok štvrtého testu bol 6 sekúnd a 363 tisícin sekundy. Posledný test 
priniesol časový výsledok 9 sekúnd a 268 tisícin sekundy.  
 Pri celkovom zhodnotení výsledkov tejto architektúry je opäť vidieť, že najlepšie sa využili 
dva vlákna, čo je pri dvojjadrovom procesore aj logické. Časové výsledky tejto architektúry sú 
znázornená aj na nasledujúcom grafe. Pri zhodnotení rýchlosti tejto architektúry môžem skonštatovať, 
že sa rovnako ako architektúra Intel Core 2 Duo T8100 2,10 GHz sa aj táto architektúra zaradila medzi 
priemerné, keďže žiadny jej výsledok nebol ani najlepší ani najhorší spomedzi všetkých výsledkov 
testov. 
 

 
Graf č. 5 

 

6.2.7. Architektúra Intel Core i5-760 Quad-Core 2,8 GHz 
  
 Táto architektúra priniesla výsledky len 0,025 sekundy pri prvom teste a s 5 sekundami a 43 
tisícinami sekundy pri druhom teste. Tretí test priniesol výsledok 2 sekundy a 952 tisícin sekundy. Tu 
je viditeľná veľká výhoda synchronizácie. Čas sa zlepšil až o necelé 3 sekundy. Pri štvrtom teste, ktorý 
testoval až 4 vlákna a testovaná architektúra je so štvorjadrovým procesorom mal by byť výsledok 
tohto testu najlepší. Tento test však priniesol čas 5 sekúnd a 93 tisícin sekundy, čo je dokonca o 50 
tisícin sekundy viac ako pri čase v prvom teste kde pracovalo len jedno vlákno a opäť o tri sekundy 
viac ako časový výsledok druhého testu, ktorý pracoval s dvomi vláknami. Tu sa výhoda paralelizmu 
nedokázala až tak dobre presadiť. Posledný test, ktorý testoval až osem vlákien priniesol čas 6 sekúnd 
a 713 tisícin sekundy. Tento čas je o necelé 2 sekundy horší ako čas predchádzajúceho testu. 
 Z testovania tejto architektúry a z grafu, ktorý zobrazuje namerané hodnoty, je rovnako 
viditeľné, že najlepšie sa výhody paralelizmu presadili pri teste s dvomi vláknami. Bohužiaľ pri 
štvorjadrovom procesore sa najlepšie namerané hodnoty očakávali pri štyroch vláknach, čo sa však 
nepotvrdilo. Pri zhodnotení rýchlosti tejto architektúry sa môže označiť ako najlepšia, pretože 
obsahuje až štyri najrýchlejšie výsledky testov. A to pri druhom ,treťom, štvrtom a piatom teste. Aj 
výsledky prvého testu sú len o dve tisíciny sekundy horšie ako najlepšie namerané výsledky tohto 
testu, ktoré boli namerané pri architektúre Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz.  
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Graf č. 6 

 

6.2.8. Architektúra Intel Quad Core 
 
 Poslednou, v poradí siedmou, testovanou architektúrou bola architektúra s procesorom Intel 
Quad Core. Táto architektúra sa neporovnávala s predchádzajúcimi architektúrami, pretože je to 
takzvaný bonusový test, pretože sa na tejto architektúre testovali až dve sady testov. A to také, že prvý 
krát sa všetky testy testovali na procesore bez hyperthreadingu a druhý krát sa testovalo na dvanástich 
jadrách. Na tejto architektúre sa už nevykonával prvý test, pretože výsledky všetkých ďalších testov 
boli krátke. 
 Prvá sada testov vrátila nasledujúce výsledky.  Pre druhý test to bol čas 5 sekúnd a 860 tisícin 
sekundy. Tretí test vrátil výsledok 3 sekundy a 130 tisícin sekundy. Už pri týchto dvoch výsledkoch je 
očividná klesajúca tendencia, čo znamená, že výhody paralelizmu fungujú. Pri štvrtom teste bol 
výsledok 2 sekundy a 300 tisícin sekundy, čo je znovu menej ako pri predchádzajúcom teste. Táto 
architektúra ukázala výhody paralelizácie už aj pri štyroch jadrách. Posledný test priniesol čas 6 
sekúnd a 620 tisícin sekundy. Tento čas je najvyšší z časov nameraných pri prvej sade testov na tejto 
architektúre. Takže pri celkovom zhrnutí tejto architektúry pri tejto sade testov môžem skonštatovať, 
že ako najvýhodnejšia sa ukázala práca so štyrmi jadrami, čo je viditeľné aj z nasledovného grafu. 
 

 
Graf č. 7 

 
 Druhá sada testov bola testovaná na dvanástich jadrách. Tieto testy vrátili nasledovné 
výsledky. Druhý test vrátil výsledok 4 sekundy a 680 tisícin sekundy. Tretí test vypísal čas 3 sekundy 
a 80 tisícin sekundy. Štvrtý test mal čas 2 sekundy a 460 tisícin sekundy a piaty test vrátil hodnotu 3 
sekundy a 290 tisícin sekundy. V tomto prípade bol vytvorený ešte jeden test. Keďže sa tu testovalo až 
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12 jadier, bolo priam nutné otestovať túto sústavu rovníc aj pre dvanásť vlákien. Výsledok tohto testu 
bol čas 3 sekundy a 960 tisícin sekundy. Aj z týchto výsledkov vidieť klesajúcu tendenciu, čo 
znamená, že paralelizácia sa tu opäť presadila. Najrýchlejšie to aj v tomto prípade išlo pre štyri jadrá, 
čo zobrazuje aj graf č. 8. 
 

 
Graf č. 8 

 

6.2.9. Zhrnutie výsledkov testovania v operačnom systéme Linux 
 
  Pri celkovom zhrnutí všetkých testovaných architektúr v operačnom systéme Linux môžem 
povedať, že najlepšie sa paralelizácia prejavila na dvoch vláknach. Avšak posledná testovaná 
architektúra priniesla najlepšie výsledky pre štyri vlákna. Takto by to malo byť pre všetky 
štvorjadrové procesory. Výhodu štyroch vlákien priniesla táto architektúra aj pri dvanástich jadrách. 
Všetky testované dvojjadrové procesory dokázali, že najviac sa výhody paralelizmu prejavujú pri 
dvoch jadrách avšak jeden štvorjadrový a jeden trojjadrový procesor priniesli tiež takéto výsledky.  
 

6.2.10. Testovanie programu vo Virtual Boxe 
 
 Pri tomto súbore testov sa použili rovnaké sústavy rovníc ako tomu bolo pri predchádzajúcom 
súbore testov. Testy však prebiehali v operačnom systéme Windows so spustenou aplikáciou Virual 
Box, v ktorej bol následne spustený virtuálny operačný systém Linux. V tomto virtuálnom operačnom 
systéme boli použité vyššie spomenuté testy. V dvoch prípadoch test prebiehal v operačnom systéme 
Ubuntu a raz v operačnom systéme Debian. Tento súbor testov bol otestovaný viac menej zo 
zaujímavosti a zvedavosti. 
  

6.2.11. Architektúra Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz, OS Ubuntu 
 
 Operačný systém Ubuntu spustený z operačného systému Windows virtuálne priniesol tieto 
výsledky pre testy 1 až 5. Pre prvý test bol časový výsledok 0,044 sekundy. Pre druhý test bol 
výsledok 9 sekúnd a 916 tisícin sekundy, pre tretí test to bolo až 57 sekúnd a 144 tisícin sekundy, pre 
ďalší test bol výsledok 91 sekúnd a 815 tisícin sekundy a posledný test priniesol výsledok 109 sekúnd 
a 629 tisícin sekundy. Tieto hodnoty sú až extrémne vysoké. 
 Výsledky v operačnom systéme Ubuntu s touto architektúrou dosiahli stúpajúci trend, čiže 
výhody paralelizmu sa tu nedokázali presadiť, čo znázorňuje aj nasledujúci graf. 
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Graf č. 9 

 

6.2.12. Architektúra Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz, OS Debian 
 
 Táto architektúra s virtuálnym operačným systémom Debian priniesla výsledok prvého testu 
0,037 sekundy. Výsledok druhého testu bol 11 sekúnd a 588 tisícin sekundy, tretí test priniesol 
výsledok 23 sekúnd a 339 tisícin sekundy, štvrtý test vrátil časovú hodnotu 55 sekúnd a 680 tisícin 
sekundy a posledný test priniesol výsledok až 74 sekúnd a 232 tisícin sekundy.  
 Zaujímavosťou je, že virtuálny operačný systém Debian na tejto architektúre priniesol oveľa 
lepšie výsledky ako operačný systém Ubuntu, ktoré boli popísané v predchádzajúcej kapitole a ktoré 
sú testované na rovnakej počítačovej architektúre. Výsledky sú zlepšené v priemere o 26 sekúnd. 
 

 
Graf č. 10 

 

6.2.13. Architektúra AMD Athlon II X4 630 2,8GHz, OS Ubuntu 
 
 Posledný súbor testov bol vykonaný vo virtuálnom operačnom systéme Ubuntu na architektúre 
AMD Athlon II X4 630 2,8GHz. Táto architektúra je so štvorjadrovým procesorom. Pri spúšťaní 
Virtual Boxu bolo nastavené, aby pre virtuálny operačný systém Ubuntu boli dostupné všetky štyri 
jadrá. Prvý test priniesol výsledok 0,042 sekundy. Druhý test priniesol výsledok 6 sekúnd a 368 tisícin 
sekundy, tretí test 8 sekúnd a 493 tisícin sekundy. Vďaka tomuto výsledku môžeme skonštatovať, že 
pri tejto architektúre a pri virtuálne spustenom Linuxe sa zatiaľ výhody paralelizmu nepresadili, 
pretože výsledok druhého a tretieho testu majú stúpajúci a nie klesajúci trend. Štvrtý test vrátil 
výsledok 20 sekúnd a 225 tisícin sekundy, čo opäť poukazuje na stúpajúci trend a posledný test vrátil 
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hodnotu 43 sekúnd a 161 tisícin sekundy. Táto architektúra priniesla najlepšie časové výsledky, ale 
bohužiaľ tu neboli dokázané výhody synchronizácie. 
 

 
Graf č. 11 

 

6.2.14. Zhrnutie výsledkov testovania vo Virtual Boxe 
 
 Pri celkovom zhodnotení výsledkov z testovania naprogramovanej implementácie na 
virtuálnom operačnom systéme Linux môžem skonštatovať, že sa tu výhody paralelizmu nepresadili. 
Pri všetkých troch testovaniach mali výsledky stúpajúci trend, čo znamená, že čím viac vlákien bolo 
použitých, tým väčší bol čas výpočtu. Toto chovanie bolo zrejme spôsobené synchronizáciou 
virtuálneho operačného systému. 
 

6.2.15. Porovnanie presnosti výsledkov programu s analytickým riešením 
 
 V prvom rade sa porovnajú výsledky programu, ktorý dostal ako vstupné údaje sústavu rovníc, 
ktorá predstavovala kruhový test, s analytickým riešením kruhového testu.  
 Kruhový test má nasledujúci zápis 
 

x’ = y 
y’ = - x 

 
s počiatočnými podmienkami 
 

x(0) = 0 
y(0) = 1 

 
Analytické riešenie kruhového testu je  
 

x = sin(t) 
y = cos(t) 

 
Nasleduje tabuľka, v ktorej sa porovnávajú výstupné hodnoty programu a analytické riešenie pre štyri 
vybrané body. 
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 t 
sin(t) 1 

1 cos(t) 
sin(t) 2 

2 cos(t) 
sin(t) 0,5

0,5cos(t) 
sin(t) 0,1

0,1cos(t) 

 Z uvedenej tabuľky je vidite
a numerickým riešením je 0, ak sa obidva typy výsledkov budú bra
miest, čo znamená, že implementovaný program po
 

 
 Sústavy rovníc v obidvoch súboroch testov, teda aj pri testovaní programu v
systéme Linux a aj pri testovaní programu vo Virtual Boxe boli vytvárané na zákl
rovnice. Jej analytické riešenie je nasledovné 
 

u(x,y) =

 To znamená, že ak poč
rovnicu pre bod [0,5; 0,5] (bod 
môžeme nasledovne predstaviť

 

 Analytické riešenie Výstupy programu
 
 

0,841470984 
0,540302305 

0,84147098480789650488
0,54030230586813965399

 
 

0,909297426 
-0,416146836 

0,909297426825
-0,41614683654714246241

0,5 
0,5 

0,479425538 
0,877582561 

0,47942553860420300538
0,87758256189037275874

0,1 
0,1 

0,099833416 
0,995004165 

0,09983341664682816863
0,99500416527802582056

Tabuľka č. 1 
 

ľky je viditeľné, že absolútna hodnota rozdielu medzi analytickým 
numerickým riešením je 0, ak sa obidva typy výsledkov budú brať s rovnakým po

o znamená, že implementovaný program počíta presne. 

Obrázok č. 1 

obidvoch súboroch testov, teda aj pri testovaní programu v
aj pri testovaní programu vo Virtual Boxe boli vytvárané na zákl

rovnice. Jej analytické riešenie je nasledovné  

u(x,y) = 1/sinh(π) * sin(π * x) * sinh(π * y) 
 

To znamená, že ak počítame napríklad sústavu s deviatimi rovnicami, tak piata rovnica po
(bod e na obrázku). Jednotlivé rovnice sústavy popisujú

môžeme nasledovne predstaviť (body a, b, c, d, e, f, g, h, i). 

30

Výstupy programu 
0,84147098480789650488 
0,54030230586813965399 

0,90929742682568170942 
0,41614683654714246241 

0,47942553860420300538 
0,87758256189037275874 

0,09983341664682816863 
0,99500416527802582056 

né, že absolútna hodnota rozdielu medzi analytickým 
rovnakým počtom desatinných 

 

obidvoch súboroch testov, teda aj pri testovaní programu v operačnom 
aj pri testovaní programu vo Virtual Boxe boli vytvárané na základe Laplaceovej 

deviatimi rovnicami, tak piata rovnica počíta 
popisujú body, ktoré si 



 

 
 Tento obrázok zobrazuje pre každý bod jeho súradnice, pod
analytické riešenie pre každý zvolený 
bod e, do rovnice by sme ako súradnicu 
rovnako hodnotu 0,5. Tabu
implementovaného systému pre túto sústavu sa nachádza pod týmto odsekom.
 

Bod Analytické riešenie
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 

 
 Priemerná absolútna hodnota rozdielu medzi 
0,050223051, čo robí teda 5% (0,05223051
 

 
 
 
 

 
Obrázok č. 2 

Tento obrázok zobrazuje pre každý bod jeho súradnice, podľa ktorých vieme vypo
analytické riešenie pre každý zvolený bod. Teda ak by sme chceli vypočítať analytické riešenie pre 

, do rovnice by sme ako súradnicu x dosadili hodnotu 0,5 a ako súradnicu 
. Tabuľka pre údaje analytického riešenia a

ystému pre túto sústavu sa nachádza pod týmto odsekom. 

Analytické riešenie Výstupy programu 
0,32009852 0,27391387459873761667
0,452687668 0,38740138824849573718
0,32009852 0,27391387459873767218
0,140904041 0,08590011604679083368
0,199268406 0,12148640189344063478
0,140904041 0,08590011604679091695
0,053187027 0,02108523812111928047
0,075217816 0,02981993412290243409
0,053187027 0,02108523812111929088

Tabuľka č. 2 

Priemerná absolútna hodnota rozdielu medzi analytickým a numerickým riešením je 
o robí teda 5% (0,05223051*100%) chybu výpočtu. 
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a ktorých vieme vypočítať 
tať analytické riešenie pre 

ako súradnicu y by sme dosadili 
ka pre údaje analytického riešenia a výstupných hodnôt 

27391387459873761667 
38740138824849573718 
27391387459873767218 
08590011604679083368 
12148640189344063478 
08590011604679091695 
02108523812111928047 
02981993412290243409 
02108523812111929088 

numerickým riešením je 
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Záver 
 
 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo naštudovanie a porovnanie analytických a numerických 
metód, ktoré slúžia na riešenie sústav obyčajných lineárnych diferenciálnych rovníc. Ďalším cieľom 
bolo implementovať program, ktorý bude pomocou Taylorovej metódy počítať zadanú sústavu 
obyčajných lineárnych diferenciálnych rovníc a túto implementáciu porovnať so systémom TKSL 
a potom ešte implementáciu otestovať na rôznych počítačových architektúrach a overiť výhody 
paralelizmu.  
 Táto bakalárska práca svoje stanovené ciele splnila a podarilo sa jej implementovať výhody 
paralelizmu, ktoré boli aj otestované a dokázané. Pre dvojjadrové procesory vyšli najlepšie časy 
výpočtov pri dvoch vláknach a pre štvorjadrový procesor boli najlepšie výsledky pre štyri vlákna. 
 Je možné túto bakalársku prácu v budúcnosti rozvinúť a to napríklad o možnosť riešenia aj 
sústav nelineárnych diferenciálnych rovníc.    
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Príloha A 
 
 Nasledujú tabuľky udávajúce výsledky jednotlivých testov pre všetky dostupné architektúry. 
Pri každej tabuľke je uvedený aj graf daného procesoru s jeho časmi v sekundách (os y) vzhľadom na 
počet vlákien (os x). Tieto grafy boli uvedené aj pri popise jednotlivých architektúr v jadre práce, ale 
kvôli úplnosti sú uvedené aj tu. Prvá tabuľka a graf udávajú výsledky počítača, na ktorom bol tento 
program implementovaný.  
 

 

 
 

    
     Tabuľka č. 3     Graf č. 1 
 
 

 

 
 
 

     Tabuľka č. 4     Graf č. 2 
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Architektúra 

Intel Core 2 Duo T7250  

Spôsob použitia 
Operačný systém Linux 

(Ubuntu), notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 7,411 sek 
2 5,326 sek 
4 16,155 sek 

8  17, 806 sek 

Architektúra 
AMD X3 720BE, 2,8 GHz bez 

hyperthreadingu  

Spôsob použitia 
Operačný systém Linux (Ubuntu), 

PC 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 7,622 sek 
2 4,457 sek 
4 9,832 sek 

8 21,202 sek 
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     Tabuľka č. 5     Graf č. 3 
 

 
 

 
 

     Tabuľka č. 6     Graf č. 4 
 

 
 

 
 

     Tabuľka č. 7     Graf č. 5 
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Architektúra 

Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz 

Spôsob použitia 
Operačný systém Linux (Ubuntu), 

notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 7,384 sek 
2 5,849 sek 
4 10,872 sek 

8 16,971 sek 

Architektúra 

Intel Core 2 Duo T8100 2,10GHz 

Spôsob použitia 
Operačný systém Linux (Ubuntu), 

notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 7,545 sek 
2 5,492 sek 
4 8,581 sek 

8 13,822 sek 

Architektúra 

Intel Centrino 2,6 GHz 

Spôsob použitia 
Operačný systém Linux (Ubuntu), 

notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 7,443 sek 
2 5,496 sek 
4 6,363 sek 

8 9,268 sek 
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     Tabuľka č. 8     Graf č. 6 
 

 

 
 

      Tabuľka č. 9       Graf č. 7 
 

 

 
 
      

      Tabuľka č. 10     Graf č. 8 
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Architektúra 
Intel Core i5-760 Quad-Core 2,8 

GHz 

Spôsob použitia 
Operačný systém Linux (Ubuntu), 

server 

Tmax h 

250 0.01 

Vlákna čas 
1 5,043 sek 
2 2,952 sek 
4 5,093 sek 

8  6,713 sek 

Architektúra 

Intel Quad Core  

Spôsob použitia 

Test na servery 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas  
1 5,86 sek 
2 3,13 sek 
4 2,3 sek 

8 6,62 sek 

Architektúra 

Intel Quad Core  

Spôsob použitia 

Test na servery 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 12 jadier 
1 4,68 s 
2 3,08 s 
4 2,46 s 

8 3,29 s 
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 Posledná tabuľka v tejto prílohe zobrazuje výsledky prvého testu pre všetky testované 
architektúry.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesor Výsledok prvého testu 

Intel Core 2 Duo T7250 0,046 sek 

AMD X3 720BE, 2,8 GHz 0,031 sek 

Intel core 2 duo T5850 2,17 GHz 0,023 sek 

Intel Core 2 Duo CPU T8100 2,10GHz 0,030 sek 

Intel centrino 2,6 GHz 0,031 sek 

Intel Core i5-760 Quad-Core 2,8 GHz 0,025 sek 
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Príloha B 
 
 Nasledujú tabuľky udávajúce výsledky jednotlivých testov pre všetky dostupné architektúry 
a operačné systémy, teda pre druhú sadu testov. Pri každej tabuľke je uvedený aj graf daného 
procesoru s jeho časmi v sekundách (os y) vzhľadom na počet vlákien (os x). Tieto grafy boli uvedené 
aj pri popisoch jednotlivých architektúr v jadre práce, ale kvôli úplnosti sú uvedené aj tu.  
 
 

 

 
 
 
 

     Tabuľka č. 12     Graf č. 9 
 
 

 

 
 

   
 

     Tabuľka č. 13      Graf č. 10 
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Architektúra 

Intel core 2 duo T5850 2,17 GHz 

Spôsob použitia 
Vo Windowse spustený Virtual 
box, vo Virtual boxe Ubuntu, 

notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 9,916 sek 
2 57,144 sek 
4 91,815 sek 

8 109,629 sek 

Architektúra 

Intel core 2 duo T5850 2,17 GHz 

Spôsob použitia 
Vo Windowse spustený Virtual 
box, vo Virtual boxe Debian, 

notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 11,588 sek 
2 23,339 sek 
4 55,680 sek 

8 74,232 sek 
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    Tabuľka č. 14     Graf č. 11 
 
 Posledná tabuľka v tejto prílohe zobrazuje výsledky prvého testu pre všetky testované 
architektúry. 
 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 15 

 

 

 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 4 8

s

e

k

u

n

d

y

počet vlákien

Architektúra 

AMD Athlon II X4 630, 2,8GHz 

Spôsob použitia 
Vo Windovse pustený Virtual Box, 
vo Virtual Boxe spustené Ubuntu, 

notebook 

tmax h 

250 0.01 

vlákna čas 
1 6,368 sek 
2 8,493 sek 
4 20,225 sek 

8 43,161 sek 

Procesor Výsledok prvého testu 

Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz Ubuntu 0,044 sek 

Intel Core 2 Duo T5850 2,17 GHz Debian 0,037 sek 

AMD Athlon II X4 630 2,8GHz Ubuntu 0,042 sek 



 

Príloha C 
 
 V tejto prílohe je znázornený ukážkový 
pre jedno vlákno a počiatočné nastavenia kroku a
PSPad. 
 

tejto prílohe je znázornený ukážkový príklad vstupného súboru pre sústavu s
čné nastavenia kroku a maximálnej hranice výpočtu zobrazený v

Obrázok č. 3 

41

stupného súboru pre sústavu s 9 rovnicami 
čtu zobrazený v programe 

 


