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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСКОРЯВАНЕ
НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
ЧРЕЗ ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА
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Резюме. При решаване на различни инженерни задачи се изискват сериозни изчислителни ресурси за бърза обработка на големи потоци от данни. Ускоряването на изчислителните процеси е от
съществено значение при решаването на широк кръг от задачи. Определяне на GPS координати чрез
SoftGNSS, от запис с дължина 37 секунди отнема около 340 секунди. За намаляване времето за обработка съществуват различни възможности за оптимизация. Възможно е да бъдат използвани по-бързи
хардуерни устройства (многоядрени процесори, бързодействащи запаметяващи устройства и др.).
Недостатък на по-бързите хардуерни устройства е тяхната цена. Оптимизиране на софтуерните приложения за ускоряване бързодействието е подход при който, чрез промяна на софтуера се цели оптимално използване на съществуващите хардуерни ресурси. В настоящата статия е направено изследване на влиянието на тези параметри върху времето за обработка.
Ключови думи: обработка на сигнали, GPS, паралелна обработка
Abstract. When solving various engineering tasks require serious computing resources for fast processing
of large data streams. The computing acceleration is essential in solving a wide range of tasks. Determining the
GPS location through SoftGNSS, by 37 seconds length record takes 340 seconds. To reduce processing time, there
are different possibilities for optimization. It is possible to use faster hardware (multicore processors, fast-acting
memory devices, etc.). A disadvantage of faster hardware devices is their cost. Optimizing software applications to
accelerate performance is the approach that, by editing the software is aimed at optimum use of existing hardware
resources. In this article, was done research of the influence of these parameters on processing time.
Keywords: Signal Processing, GPS, parallel processing

Увод
SoftGNSS (SoftGPS) e софтуер изграден на базата на MATLAB за обработка на софтуерно дефинирани радио сигнали (Software Defined Radio – SDR) и по-конкретно за сигнали
от глобалната навигационна система (Global Positioning System – GPS) [1]. SoftGNSS е разработен да работи със само един процесор, което прави работата на програмата върху компютри с повече от един процесор или многоядрен такъв неефективна.
Средата на MATLAB предлага възможност паралелна обработка чрез набор от функционалности събрани в пакета наречен „Parallel Computing ToolboxТМ.” Чрез този пакет се откриват
възможностите да използваме пълноценно ресурсите с които разполагат съвременните компютърни конфигурации, като многоядрени процесори, мощни графични процесори и др. [2]
В настоящата статия ще използваме една от функциите за паралелна обработка, цикъла „parfor” (вж. фиг. 1).
for i = 1:numPlayers
S(:, i) = playBlackjack();
end

parfor i = 1:numPlayers
S(:, i) = playBlackjack();
end

Фиг. 1. Пример за използване на цикъла „parfor”
451
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1. Описание на SoftGNSS
SoftGNSS е реализиран на база следната блок
схема
(фиг.
2) съдържаща следните модули и функции:
RAW File
• Initializing (init.m) – Инициализира настройките
подавани
от потребители към програмата;
Settings
• Processing (postProcessin.m) – съдържащ в себе
си почти цялата структура на програмата. Това е елементът който стартира последващите функции;
Initializing
• Acquire satellites (acquisition.m) – открива и
класифицира GPS сигналите и каналите в подадения запис;
• Track the signal (tracking.m) проследява и обAcqurated
No
Acquration
работва сигналите на откритите от предишната функция. Това е функцията, която изпълнява най-голяма
част от математическите операции;
Yes
• Calculate
navigation
solutions
(postNavigation.m) – декодира навигационните съобщения, определя позицията на сателитите и позицията на
Track the signal
приемника;
• Plot Results (plotTracking.m) – изчертаване и
визуализиране на получените резултати.
Във функция „Track the signal (tracking.m)“ се осъCalculate navigation
ществяват два вложени цикъла, реализирани чрез „for“
solutions
цикъл. Основния цикъл определя GPS канала, който се
обработва, вложения обработва самия сигнал. Средата за
числов анализ MATLAB разполага с функционалност за
паралелизиране на цикли посредством паралелен цикъл
Plot results
„parfor” [3].
Паралелният цикъл предоставя данните за обраФиг. 2. „Блок схема на SoftGNSS” ботка до всички ядра (наричани работници) на централния процесор.
Оптимизацията на софтуерния продукт за работа
върху многоядрени компютърни системи би намалило времето за обработка. Намаляването
на времето за обработка на GPS сигнали е критично за ефективната работа на изследователите. По тази причина бяха извършени промени на функцията „Track the signal“, като основния
цикъл беше коригиран за паралелна обработка.
Паралелното обработване на данни е форма на съвместна работа на множество изчислителни единици. Обикновено се използва при работата с голям обем от данни или в случай
на необходимост, от голямо бързодействие. Паралелната обработка може да се реализира на
многопроцесорни и многоядрени компютърни системи, графични процесори (GPUs), група
от компютърни системи (cluster). [4]
В съвременния свят развитието на компютърните системи се е ориентирало в насока
от многопроцесорни машини към машини с многоядрени процесори. Предимствата на многоядрените процесори са, че увеличават производителността и ефективността за работа с
множество задачи [4]. По същество графичните процесори са многоядрени процесори специализирани в обработката на данни свързани с визуализация.
Групите от компютърни системи (cluster) могат да съдържат, както многоядрени централни процесори, така и многоядрени графични процесори.
Обработката и изследването на радио сигнали SDR е концепция, приближаваща многобройните радиоапаратури до универсалността на компютъра. SDR позволява смяна на
стандартите чрез смяна само на софтуера на устройството, без подмяна на хардуера. Софту452
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ерното дефиниране на радио сигнали притежава редица предимства, но и недостатъци.
Предимствата който има SDR са, че с един и същи хардуерен радио приемник може да
приемаме голям брой радио предавания без значение от стандарта и модулацията на приемания сигнал. Необходимо е само да разполагаме с дефинициите (софтуерен алгоритъм на радио предаването и то ще бъде възпроизведено.
SDR е широко разпространен метод за изследване на различни радио технологии, тъй
като учените могат да обработват сигналите приемани от приемниците с лекота, необходими
са само софтуерни корекции [5].
Основен недостатък на SDR е, че често софтуерното осигуряване необходимо за обработката на радиосигнали е процес изискващ сложни и ресурсоемки алгоритми и скриптове.
2. Описание на експеримента и получени резултати
Целта на изследването е да се оцени бързодействието на софтуерния продукт след
направените промени в основния цикъл върху три различни компютърни системи.
За целта на изследването беше избран запис от GPS приемник с продължителност от
37 секунди и три различни хардуерни компютърни конфигурации. Всички конфигурации
разполагат с по един централен процесор и еднакво количество оперативна памет, оперативната памет на всички е с съизмеримо бързодействие. Първата компютърна конфигурация
притежава най-ниски показатели, централния процесор е едноядрен, запаметяващото устройство е от тип HDD. Втората конфигурация сравнена с първата разполага със същото запаметяващо устройство, но централния процесор притежава четири ядра. Третата конфигурация има най-добри хардуерни показатели, тя притежава отново четириядрен централен
процесор, но запаметяващото устройство е от тип SSD.
Експеримента протече, като избрания запис беше обработен на различните хардуерни
компютърни конфигурации и времето необходимо за обработка е показано в таблица 1.
Таблица 1
Хардуерни показатели на използваните компютърни системи и време
за обработка на примерен сигнал
№

Бр. CPU

Бр. ядра

Запаметяващо
устройство

1
2
3

1
1
1

1
4
4

HDD
HDD
SSD

При първата конфигурация времето за обработка на оригиналната
програма беше 340 секунди, то не се
повлия от направените софтуерни промени по програмата. Това се дължи на
факта, че компютърната система не разполага с повече от едно ядро, което да
ускори бързодействието. При втората
конфигурация изпълнението на програмата беше 169 секунди, което е ускорение с около 50%, дължащо се на работата на всички четири ядра на централния
процесор. Третата конфигурация показа
резултати близки на втората – 166 секунди, което е 50.74% ускорение спрямо

Време за
Време за
обработка преди обработка след
промените
промените
340 сек.
340 сек.
338 сек.
169 сек.
337 сек.
166 сек.

Подобрение
0,00%
50,00%
50,74%

400
350
300

340

340

338

337

250
200
150

169

166

100
50
0
Компютърна конфигурация 1

Компютърна конфигурация 2

Оригинална програма

Компютърна конфигурация 3

Оптиимизирана програма

Фиг. 3. Време за обработка на примерната
програма в секунди
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базовата конфигурация.
От получените резултати съдим, че времето за обработка на сигнала е в пъти поголямо от дължината на самия сигнал. Установи се, че използването на запаметяващо устройство тип „Solid state drive“ (SSD) допринася за бързодействието, но едва с няколко части
от процента.
Оптимизирането на програмата за работа със записи от четири канала съкращава времето за обработка на GPS сигнали върху компютърни системи с четири ядра на централния
процесор около 50% (фиг. 3).
Заключение
От направените експерименти съдим, че разпалалеляването направено в основния цикъл на „tracking” частта на програмата SoftGNSS и избора на многопроцесорна хардуерна
компютърна система водят до намаляване времето за обработка на записи с дължина 37 секунди и четири канала с до 50.74%.
Благодарност: Изследването е проведено с подкрепата на проект ДФНИ-Т
02/3/2014.
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