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ת לדעת על אובייקטי סנכרון ולא העזכל מה שרצית 

 לשאול

 רועי קבולי מאת

 

 הקדמה

( כוללים מספר ליבות. ארכיטקטורת מחשבים PCבתקופת הזמן הנוכחית שלנו, רוב המחשבים האישיים )

בעלת מספר ליבות מאפשרת למחשב להריץ מספר אלפיקציות במקביל. בעבר כאשר לכל מחשב הייתה 

היו מספר ליבות או מספר מעבדים, עדיין היה ניתן להריץ  mainframeליבה אחת, בזמן שבו רק למחשבי 

ידי כך שהמעבד החליף בין אפליקציות בצורה מאוד  מספר אפליקציות במקביל אך המקביליות מומשה על

מהירה וכך למשתמש זה נראה שיש מקביליות. כיום כאשר לכל מעבד יש מספר ליבות ישנה הרצה של 

באפליקציות.  multithreading-אפליקציות בצורה מקבילית באמת. דבר זה מעודד את השוק להשתמש ב

Multithreading יקציה שלנו על ידי חלוקה שלה לחלקים יותר קטנים הוא מושג שמגדיר את האפל

 אחר. threadים כאשר במערכת מרובת ליבות / מעבדים כל ליבה יכולה להריץ -threadהנקראים 

( ובשיטות כאלו multicoreאף על פי כן ישנם מפתחים רבים שלא מכירים כיצד פיתוח במערכות כאלה )

אופן משמעותי על ביצוע הקוד. בכך מפתחים אלו עלולים ( יכול להשפיע בmultithreading-)שימוש ב

 בתוכנה. undefined behavior-שגורמים לrace conditions להביא את המוצר שלהם למצב של 

. בנוסף בואו נניח שלצורך y-ו xים, -Booleanלדוגמה, נניח שהגדרנו איזושהיא מחלקה ובה שני משתנים 

 או ההפך. כלומר אנחנו דורשים בתוכנה falseיהיה  y-ו trueיה יה x-התוכנה שלנו אנחנו מאפשרים ש

 לשם כך נגדיר את (.falseאו ההפך )ששניהם יהיו  trueיהיו  yוגם  xשלנו שלא יהיה מצב שבו גם 

 :המחלקה הבאה

class ExampleClass{ 

    bool x; 

    bool y; 

    public: 

        void SetXAndClearY(){ 

            this->x = true; 

            this->y = false; 

        } 

        void SetYAndClearX(){ 

            this->y = true; 

            this->x = true; 

        } 

} 
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 thread-ו SetXAndClearYאחד מריץ את  Threadים אשר רצים במקביל. -threadכעת נניח שיש לנו שני 

במצב כזה סדר ההרצה  על אותו האובייקט.ושניהם מריצים את המתודות  SetYAndClearXשני מריץ את 

 יכול להיות למשל סדר ההרצה הבא:

בסוף ההרצה של שתי הפונקציות  בהרצה שבה סדר ההרצה אכן היה הסדר הזה, שום דבר לא נפגע.

 . falseהוא  x-ו trueהוא  yעדיין נשמרו התנאים של התוכנית שכן 

 אך מה אם סדר ההרצה היה הסדר הבא:

 

, וזה הרי דבר שאנחנו falseהם  yוגם  xבמצב כזה אנו מסיימים את הרצת שתי הפונקציות במצב שבו גם 

והוא גורם במקרה  race conditionלא יכולים להרשות בתוכנה שלנו. מצב כזה מכונה בלשון המקצועית 

בהרצה אחת  יקרה. מה כלומר הוא גורם למצב שאנחנו לא יכולים לדעת, undefined behavior-הזה ל

בהרצה שנייה התוכנית שלנו עלולה להגיע למצב שהיא לא הייתה מוכנה  התוכנית שלנו יכולה להצליח אך

 אליו ולגרום לבעיות.

ו שני הוא מצב שב race condition, המצב המכונה multithreadedבאופן כללי כאשר מפתחים אפליקציה 

thread- ים או יותר מנסים לגעת בו זמנית בזכרון משותף כאשר לפחות אחד מהם כותב לזכרון הזה והם

 segmentation fault-עושים זאת בלי סינכרוניזציה ביניהם מה שיכול לגרום לזכרון פגום )מה שיגרום ל

גות בלתי מוגדרת של התנה - undefined behaviorבמקרה הטוב( וכך התוכנה שלנו מגיעה למצב של 

 התוכנה.

ים עלינו -threadעל מנת לפתור את הבעיה הזו, כאשר מפתחים אפליקציה שמתשתמשת במספר 

להשתמש במנגנונים שייצרו סינכרוניזציה בקוד שלנו כך שלא תיהיה גישה מקבילית לזכרון משותף שבה 

 critical לזכרון משותף נקראים כותבים לזכרון הזה. קטע קוד כזה שבו יש גישה -thread-חלק מה

section. 

למידע המשותף )האובייקט שלנו(, אז כל ניגשת בדוגמה הרשומה למעלה, מכיוון שכל אחת מהמתודות 

 .critical sectionאחת מהמתודות היא 
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הוא מנגון  mutex .mutex-ישנם סוגים רבים של מנגוני סינכרוניזציה כאלו כאשר המרכזי שביניהם הוא ה

מגן עליו  mutexשה  critical section-ב אחד יהיה בו זמנית threadסינכרוניזציה שגורם לכך שלכל היותר 

 )ישנם עוד סוגים של מנגנוני סינכרוניזציה מבוססי מנעולים אך לא נדבר עליהם במאמר זה(.

-ב caching-ים( ובנוסף ב-mutexמאמר זה יעסוק במה שעומד מאחורי המנגונים הידועים של מנעולים )

hardware .ועל התקשורת שיש בין ליבות של מעבדים מודרניים כאשר הם כותבים לזכרון 

 ישנן שתי סיבות שבגללן כדאי לקרוא את המאמר הזה:

. ישנם מקרים שבהם threads"מאחורי הקלעים" של מנגוני הסינכרוניזציה בין -מאמר זה יעסוק ב .1

הריצה הוא עניין קריטי )כמו משחקי מחשב למשל(. במקרים כאלה  רוצים לפתח תוכנה שבה זמן

ים ודומיהם(, מאט מאוד את -mutexפעמים רבות שימוש במנגוני סינכרוניזציה מבוססי מנעולים )

התוכנה ולכן יש צורך בשימוש במנגוני סינכרוניזציה אחרים שלא משתמשים במנעולים עליהם נדבר 

 במאמר הזה.

צד מנעולים עובדים באמצעות מנגוני סינכרוניזציה שבנויים במרבית המעבדים מאמר זה יסביר כי .2

המודרניים. בנוסף מאמר זה יסביר מדוע יש צורך במנגנוני הסינכרוניזציה האלו, ברמת המעבד, 

וכיצד מנגונים אלו ממומשים. אם אתם אנשים שמעניין אותם כיצד יכולות של שפות תכנות מודרניות 

 עבד )כמוני( זה מאמר בשבילכם.ממומשת ברמת המ

 .memory models-אז בלי לעכב אתכם יותר מדי נתחיל לדבר על משתנים אטומיים ו

ברמה גבוהה  ++cאך אין צורך לדעת  ++cהערה: על מנת להדגים משתנים אטומיים, אציג מעט קוד של 

הי על מנת להבין את על מנת להבין אותו. צריך לדעת תכנות בצורה בסיסית בלבד בשפה עילית כלש

 הקוד

 

 משתנים אטומיים

ים שלמעשה גורמים למצב שבו -mutex-כאשר רוצים לשפר את המקביליות בקוד שלנו ולא להשתמש ב

, ניתן להשתמש במנגון אחר הנקרא משתנים אטומיים critical section-אחד יכול להיכנס ל threadרק 

(atomic variabes.) 

שהכתיבה והקריאה ממנו מובטחת להיות אטומית. כלומר, כאשר כותבים משתנה אטומי הוא משתנה 

לזכרון, הכתיבה תתבצע כך שלא יהיה מצב שליבות אחרות יכתבו או יקראו לאותו הזכרון, באמצע 

 הכתיבה/ הקריאה שהליבה שלנו כעת התחילה.

 נכתוב: intכאשר נרצה להגדיר משתנה אטומי מסוג  ++c-למשל ב
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std::atomic<int> x; 

שכן כעת אין מצב שבו כמה  race conditionsניתן לחשוב שעל ידי שימוש במשתנים אטומיים ניתן למנוע 

 כותבות למתשנה משותף בו זמנית, אך האם זה באמת נכון? / ליבות קוראות

 נניח שיש לנו את קטע הקוד הבא:

std::atomic<int> x = 5; 

int foo(){ 

  x.store(6); 

  return x.load(); 

} 

int bar(){ 

  x.store(7) 

  return x.load(); 

} 

אחר, אף על פי שהשתמשנו  threadמורצת על יד  bar-אחד ו threadמורצת על ידי  foo-בהנחה ש

)כמו הערך  מהפונקציה שלו 6יחזיר  fooשמריץ את  threadבמשתנים אטומיים אין שום הבטחה שה 

מהפונקציה שלו, זאת מכיוון שהקוד שלנו היה יכול  7יחזיר  barשמריץ את  thread-( ושהx-שהוא שם ב

 להתבצע בהרצה אחת באופן הבא: 

 

היו יכולים  2-ו 1. באותו האופן 6ולא  7הוא יקבל  x-ל loadהראשון יעשה  thread-בצורה כזו כאשר ה

 .7במקום  6השני היה מחזיר  thread-להתחלף ואז ה

שכן פעולה אחת על   race conditionsות אפילו בפעולות אטומיות יכולים להיותאם כך כפי שניתן לרא

 משתנה אטומי היא אכן אטומית, אך רצף של פעולות על משתנה כזה איננו אטומי.

 2מספר  thread-ו 6יחזיר  1מספר  thread-כיצד נוכל להבטיח אם כך על ידי שימוש במשתנים אטומיים ש

 קוד הבא:? נתבונן בקטע ה7יחזיר 

std::atomic<bool> finished = false; 

std::atomic<int> x; 

int foo(){ 

  x.store(6); 

  int x_container = x.load(); 

  finished.store(true); 

  return x_container; 

} 

int bar(){ 

  while(!finished.load()); 

  x.store(7); 

  return x.load(); 

} 
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אז יצרנו  barמבצע את  2מספר  thread-ו fooמבצע את  1מספר  threadבצורה כזו, אם כמו מקודם 

 falseהוא  finishedתקוע בלולאה כל עוד הערך של  2מספר  threadים. כעת -thread-סינכרוניזציה בין ה

שלו  store-ה תהראשון מסיים לעשות א thread-רק כאשר ה true-הופך ל finishedומכיוון שהערך של 

השני בוודאות  threadבעוד שה  6הראשון בוודאות יחזיר  threadשלו, אנו מבטיחים שה  load-ואת ה

 .7יחזיר 

? locking-ב אך האם הקוד הזה הוא הדרך הכי יעילה לממש את הרעיון שרציתי להציג מבלי להשתמש

 .memory modelsהתשובה היא לא ועל מנת להבין איך ניתן לעשות את זה יותר יעיל נלמד כעת על 

 

Memory Models 

עד כה עסקנו במשתנים אטומיים וראינו דוגמת קוד המשתמשת במשתנים אלו על מנת ליצור 

תמש במשתנים ים. עם זאת דוגמת הקוד הזו היא לא הדרך הכי יעילה להש-threadסינכרוניזציה בין 

 .memory modelsאטומיים כדי ליצור סינכרוניזציה. על מנת להסביר זאת עלינו להכיר את המושג של 

אחד אנו רגילים לחשוב שהקוד שלנו מתבצע על ידי המעבד בדיוק כפי  threadכאשר מפתחים רק עם 

 שאנחנו כתבנו אותו. למשל נתבונן בפונקציה הבאה:

void func(){ 

  int x = 0, y = 0; 

  x++; 

  y++; 

} 

ואז הוא  xאנו רגילים לחשוב שהמעבד מבצע את הקוד כפי שהוא כתוב, כלומר קודם כל הוא מקדם את 

. אך הנחה זו איננה נכונה. בפועל מה שקורה זה שגם המעבד שמריץ את הקוד וגם yמקדם את 

לעשות אופטימיזציות לקוד הקומפיילר שקיפמל את הקוד בשפה עילית כלשהי לשפת אסמבלי, רשאים 

שלנו כדי שהוא יהיה יותר יעיל וזאת בתנאי שהתוצאה הסופית של הרצת הקוד מבחינת המעבד שמריץ 

 את הקוד, תיהיה זהה למקרה שבו לא היו נעשות שום אופטימיזציות.

 multithreadedשימו לב, מבחינת הליבה שמריצה את הקוד שלנו, אין לה מושג שהקוד שלנו יכול להיות 

מה שיכול לגרום לבעיות  single threadedוהיא מבצעת את האופטימיזציות שלה בהנחה שהקוד הוא 

 ים.-threadבמקרה שבסוף אנחנו משתמשים בכמה 

 multithreadedאופטימזציה אחת חשובה שיכולה לקרות ועלולה לפגוע באפליקציה שלנו במקרה שהיא 

או בעברית ביצוע של הקוד שלנו לא בסדר שבו  out of order computationהיא אופטימזציה שנקראת 

 כתבנו אותו.
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ונבין למה האופטימיזציה הזו קורית אך לעת עתה אנחנו צריכים לזכור  cachingבהמשך נגיע לנושא של 

ים -loadים לזכרון )כתיבה של ערכים( ושל -storeאת הדבר הבא: המעבד רשאי להחליף את הסדר של 

 רון )קריאה של ערכים( על מנת שהביצוע של הקוד יהיה יותר יעיל.מהזכ

לאופטימזציה הזו אין השפעה על התוצאה  single threadedכפי שנאמר, במקרה שהאפליקציה שלנו היא 

הסופית של הקוד שלנו שכן המעבד דואג לכך שהתוצאה הסופית תישאר זהה )אחרי הכל אם המעבד 

הקוד שלנו לא היה עובד כמו שרצינו אז זה לא היה שווה(. עם זאת במקרה  היה עושה אופטימזציות אבל

הליבות השונות עלולות לראות את השינויים שאחת הליבות  multithreadedשהאפליקציה שלנו היא 

( או לא בסדר cachingעושה לזכרון המשותף בסדר שונה אחת מהשנייה )על כך נדבר יותר בנושא של 

ובכך לגרום למצב  out of order computationיה במקרה שהייתה אופטימזציה של שהן היו מצפות שיה

 .undefined behaviorשל 

 למשל נתבונן בקטע הקוד הבא:

std::atomic<int> x = 0; 

std::atomic<int> y = 0; 

void foo(){ 

  x.fetch_and_add(std::memory_order_relaxed); 

  return y.load(std::memory_order_relaxed); 

} 

void bar(){ 

  y.fetch_and_add(std::memory_order_relaxed); 

  return x.load(std::memory_order_relaxed); 

} 

למשתנה ומחזירה  1מוסיפה  intשל משתנה אטומי מסוג  fetch_and_addהפונקציה הערה לגבי הקוד: 

 את הערך הישן שלו בצורה אטומית.

כפי שניתן לראות השתמשנו בקוד שלנו במשתנים אטומיים )אחרת אם הגישה איננה אטומית, הקוד שלנו 

 ים(.-thread-משתנים משותפים לשני ה y-ו xשכן  undefined behaviorיהיה במצב של 

? המשמעות של זה היא שאנחנו לא משתמשים בשום std::memory_order_relaxedאך מה זה 

ים שנוגעים במשתנים האטומיים האלו ולמעשה אנחנו מתירים למעבד לבצע -thread-ין הסינכרוניזציה ב

 .out of orderאת הקוד בצורה שהיא 

-שכן בדרך כזו או אחרת, ה 1ים יחזיר מהפונקציה -thread-הציפייה מקוד כזה היא שלפחות אחד משני ה

thread ( הראשון שיעלה את הערך של המשתנה שהוא אחראי עליוx  אוyיגרום לכך ) שה-thread  השני

 .1ובכך יחזיר  1-יחזיר את הערך המועלה ב

אנחנו מצפים שכך יקרה מכיוון שבראייה שלנו הקוד שהמעבד מריץ מורץ בסדר של הקוד שכתבנו ויש 

 סדר גלובלי בין הליבות.
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X = 0 X = 1

X.fetch_and_add()

Y = 0 Y = 1

Y.fetch_and_add()

return Y = 1

return X = 1

return y.load()

return x.load()

 

 out ofעם זאת מבחינת שתי הליבות שמריצות את הקוד שלנו, התרנו להם לבצע את הקוד בצורה שהיא 

order  ולכן מכיוון של ליבה מריצהthread  אחד )בתקווה שבאמת מערכת ההפעלה תיתן לאפליקציה שלנו

 בקוד הספציפי הזה. out of order computationשתי ליבות(, ניתן לעשות 

מבחינת הליבות ניתן לעשות את האופטימיזציה הזו מכיוון שמבחינת אינדובידיאלית, כל ליבה כותבת 

שיש ליבה אחרת שמריצה קוד  לא מודעת. כל ליבה אחרלמשתנה מסויים וקוראת ממשתנה מסויים 

 yוהקריאה מ  x-שניגש לאותם המשתנים. לכן כל ליבה מרשה לעצמה להחליף את הסדר של הכתיבה ל

 )אם היא חושבת שזה יעזור לשפר את הביצועים(.

 yלא משפיעה על  x, ההעלאה של fooכתוצאה מכך יכול לקרות המצב הבא: מבחינת הליבה שמריצה את 

 yולבסוף להחזיר את  1-ב xולאחסן אותו באוגר, לאחר מכן להעלות את  yולכן ניתן קודם כל לקרוא את 

אנחנו בהחלט עלולים להגיע למצב  barם בליבה שמריצה את שמאוחסן באוגר. אם אותו הדבר יקרה ג

 מהפונקציות שלהם, דבר שבהחלט לא ציפינו שיקרה. 0ים מחזירים -thread-ששני  ה

 

 memory-כיצד ניתן לפתור את הבעיה הזו? לשם כך נכיר את סוגי הסינכרוניזציה השונים שקיימים ב

model  של שפתc++מבוססים כמובן על סוגי הסינכרוניזציה שקיימים  . סוגי הסינכרוניזציה האלה
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נדבר גם על למה  cachingאך בהמשך כשנדבר על  ++cבמעבדים של היום ולכן אמנם אנחנו מדברים על 

 ואיך הדברים האלו קורים מאחורי הקלעים.

 :c++ memory model-סוגי סינכרוניזציה מרכזיים ב 4ישנם 

1. memory_order_relaxed:  הכפי שכבר ראינו הסוג הזה לא יוצר סינכרוניזציה בין-thread- ים וכל

שבהן השתמשו בו יהיו אכן אטומיות. דבר זה מתיר  loadוה  store-שהוא מבטיח זה שפעולות ה

 commitובהמשך נראה גם שזה מתיר לו לדחות עשיית  out of order computationלמעבד לבצע 

  .cache-ים אחרים בלשינויים שנעשו על ידי מעבד

int foo(){ 

1. std::atomic<int> x; 

2. int y; 

3. int z; 

 

4. y++; 

5. z++; 

6. z = x.load(std::memory_order_relaxed); 

7. y++; 

8. z++; 

} 

ים ושל -loadכל ההוראות של  memory_order_relaxed-כפי שניתן לראות כאשר משתמשים ב

store-.ים יכולות להתחלף אחת עם השנייה במידה והמעבד חושב שזה ישפר את ביצועי הקוד 

 
2. memory_order_acquire:  סוג זה עובד רק על פעולות מסוגload  של משתנה אטומי והוא אומר

שנעשית אחרי הקריאה מהמשתנה האטומי, אכן תעשה אחרי  loadאו של  storeשכל פעולה של 

לפני הקריאה של המשתנה  memory orderingהקריאה של המשתנה האטומי. כלומר הוא מתיר 

כל פעולה שבאה  לפניהאטומי וגם אחרי אך הוא מבטיח שהקריאה של המשתנה האטומי תעשה 

 הבא: פי שניתן לראות באיורכ פעולת הקריאה. אחריבקוד שלנו 

int foo(){ 

1. std::atomic<int> x; 

2. int y; 

3. int z; 

 

4. y++; 

5. z++; 

6. z = x.load(std::memory_order_acquire); 

7. y++; 

8. z++; 

} 

ובשורות  4,5,6בשורות  ordering, המעבד רשאי לעשות memory_order_acquire-מכיוון שיש שימוש ב

 .8-ו 7שורות לפני חייבת להתקיים  6אך בהכרח שורה  7,8

  

 הוראות אלו יכלו להתחלף

 הוראות אלו יכלו להתחלף

 הוראות אלו יכלו להתחלף
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3. memory_order_release:  סוג זה עובד רק על פעולות מסוגstore  למשתנה אטומי והוא אומר שכל

שנעשית לפני הכתיבה למשתנה, אכן תעשה לפני הכתיבה למשתנה.  loadאו של  storeפעולה של 

לפני הכתיבה למשתנה האטומי וגם אחרי הכתיבה אך הוא  memory orderingכלומר הוא מתיר 

לפני תתבצע  memory_order_release-ה פעולת הכתיבה עם לפנימכריח שכל פעולה שנעשית 

 כאן: אותכפי שניתן לרופעולת הכתיבה למשתנה האטומי. 

int foo(){ 

1. std::atomic<int> x; 

2. int y; 

3. int z; 

 

4. y++; 

5. z++; 

6. x.store(2, std::memory_order_release); 

7. y++; 

8. z++; 

} 

 6,7,8יכולות להתחלף ושורות  5-ו 4שורות  memory_order_release-במידה ואנו משתמשים ב

 .8-ו 6,7יתבצעו לפני שורות  5-ו 4יכולות להתחלף אך בהכרח שורות 

4. memory_order_seq_cst: הואהמקצועי  שמו  sequential consistency והוא מהווה שילוב בין

memory_order_acqurie  וביןmemory_order_release כלומר במידה ואנו עושים פעולה אטומית .

על פעולות שבאו לפני  memory_orderingהמעבד רשאי לבצע  memory_order_seq_cstעם 

 לפניהפעולה האטומית וכנל גם לגבי פעולות שנעשות אחרי הכתיבה האטומית. כל פעולה שבאה 

סוג זה אחריה. ת תתבצע הפעולה האטומי אחריוכל פעולה שבאה  לפניההפעולה האטומית תתבצע 

 ים באפליקציה שלנו.-thread-ה של global orderingיוצר  memory orderingשל 

ים יראו את -thread-המשמעות היא שבמידה ואנו משתמשים ברצף של פעולות בסוג הזה, כל ה

 וכאן: בדיוק בסדר שבו הן התרחשו בקוד. התוצאות של הפעולות ברצף הזה

int foo(){ 

1. std::atomic<int> x; 

2. int y; 

3. int z; 

 

4. y++; 

5. z++; 

6. x.store(2, std::memory_order_seq_cst); 

7. y++; 

8. z++; 

} 

 ששתיהן לאחריכולות להתחלף,  5-ו 4הוראות  memory_order_seq_cstבמקרה של ניתן לראות ש

 כאשר הסדר שלהן יכול להתחלף. 8-ו 7יתבצעו שורות ולאחר מכן  6יתבצעו תתבצע שורה 

 הוראות אלו יכלו להתחלף

 הוראות אלו יכלו להתחלף

 הוראות אלו יכלו להתחלף

 הוראות אלו יכלו להתחלף
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אך  memory_order_seq_cst-כאשר רוצים לכתוב קוד עם פעולות אטומיות, הדיפולט הוא להשתמש ב

הוא בעייתי וצריך להשתמש  memory_order_relaxed-הדיפולט הוא הכי פחות יעיל. בדרך כלל שימוש ב

 ים.-fenceות סינכרוניזציה שונות מפעולות אטומיות אם רוצים להשתמש בו כמו בשיט

-ב כלומר, לעשות שימוש acquire release semantics-כאשר זה אפשרי, מומלץ להשתמש ב

memory_order_acquire וב-memory_order_release ,בואו נראה כיצד ניתן לכתוב את קוד לדוגמה .

 כך שהקוד יעבוד בצורה מוגדרת. acquire release semantics-שעושה שימוש ב

std::atomic<bool> dataProduced; 

std::vector<int> mySharedWork; 

void dataProducer(){ 

  mySharedWork = {1,0,3}; 

  dataProduced.store(true, std::memory_order_release); 

} 

void dataConsumer(){ 

  while(!dataProduced.load(std::memory_order_acquire)); 

  mySharedWork[1] = 2; 

} 

אחד שמריץ את  thread-ו dataProducerאחד שמריץ את  threadבקוד הבא, בהנחה שיש לנו 

dataConsumer בוודאות לא יהיה כאן .race condition  ובסיום ריצת התוכניתmySharedWork[1]  יהיה

 נבין מדוע:. בואו 2שווה 

-ב . על ידי שימושfalseעדיין  dataProducedתקוע בלולאה כל עוד  dataConsumerשמריץ את  thread-ה

memory_order_acquire  ב 2אנו מבטיחים שהאחסון של הערך-mySharedWork[1]  יתבצע רק אחרי

 ריץ אתשמ thread-במקביל ה .trueיהיה  conditionשהלולאה תסתיים כלומר רק אחרי שה 

dataProducer  משנה אתdataProduced  ורק לאחר שהוא מסיים לשנות אותו הוא מאחסןtrue ב-

dataProduced על ידי שימוש ב-memory_order_releaseהשימוש ב .-memory_order_release  גורם

משהו . לקשר מהסוג של true-ל dataProducedהפיכת לפני יתבצע  mySharedWorkלכך שהשינוי של 

גורם  acquire release semantics-בנוסף השימוש ב. happens before שמתבצע לפני משהו קוראים קשר

ובין הקריאה  dataProducer-ב true-ל dataProducedבין הפיכת  synchronizes withלכך שיש קשר של 

 והיציאה מהלולאה.  dataConsumer-שלו ב
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 loadאחד ובין פעולת  thread-ב storeשל סינכרוניזציה בין פעולת  הוא קשר synchronizes withקשר של 

עם  loadופעולת  memory_order_releaseעם  storeאחר. קשר כזה נוצר בין פעולת  thread-ב

memory_order_acquire.  כך יצרנוglobal order בקוד שלנו בלי להשתמש ב-memory_order_seq_cst 

-, לאחר מכן הmySharedWorkמשנה את  dataProducerו קודם כל ויצרנו את המצב שרצינו שב

dataProduced הופך ל-true ב-dataProducer לאחר מכן ה-thread  שמריץ אתdataConsumer  יוצא

 .2-ל mySharedWork[1]מהלולאה ומשנה את 

 

, נסביר hardware cachingנשאלת השאלה איך כל זה ממומש מאחורי הקלעים ולשם כך נלמד כעת על 

וכיצד הסינכרוניזציה ממומשת מאחורי  out of order computationאת הסיבות לאופטימיזציות כמו 

 הקלעים.

Hardware Caching 

 לפי ארכיטקטורת פון ניומן כל מערכת מחשב צריכה להיות בנוייה משלושה מרכיבים עיקריים:

 המעבד שמריץ את פקודות ובך מבצע תוכניות מחשב. .1

 שלה. data-שמכיל את התוכנית הנוכחית לביצוע ואת ה RAM-הזכרון הראשי או ה .2

 שמאפשרים תקשורת של המחשב עם העולם החיצון. I/Oרכיבי  .3

בדרך כלל במערכות מחשב מודרניות המעבד מריץ הוראות של תוכנית מסויימת במהירות מאוד גבוהה, 

כל tick  של המעבד יוצר clock-ה 1GHzשל המעבד. למשל במעבד של  clock-התלוייה בקצב של ה

מליארדית שנייה ובפשטות זה אומר שכל מיליארדית שנייה מבוצעת הוראת אסמבלי בתוכנית שהמעבד 

כרגע מריץ ) דבר זה לא מדוייק עד הסוף שכן יש הרבה שלבים בביצוע הוראה, ויש מעבדים כיום שיודעים 

 במקביל אך לשם המאמר הזה, רמת הדיוק הזו מספיקה לנו(.להריץ כמה הוראות 
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מה קורה כאשר המעבד רוצה לכתוב איזשהוא ערך לזכרון? על מנת לעשות זאת הוא צריך לשלוח הודעה 

כדי שיכתוב ערך מסויים לזכרון. לשם השוואה לקחתי  RAM-שנמצא ב chip-ל system bus-על גבי ה

לעומת  Intel Xeon E5 V4של מעבד  clock-של ה tick-ת הדוגמה מהאינטרנט שמראה את מהירו

ננו שניות  0.4במעבד הזה יצאה  tick-. הממצאים הראו שמהירות הRAMהמהירות של כתיבה/קריאה מה 

 ננו שניות. 100-שלקחה אזור ה RAM-לעומת מהירות הגישה ל

בזמן הזה ולא  idleרום לו להיות יכולה ליצור עיכוב מאוד גדול במעבד שיג RAM-כפי שניתן לראות גישה ל

 .cache-התשובה היא עושים שימוש ב לבצע שום הוראות נוספות במהלך הגישה הזו, אז מה עושים?

כך שכאשר המעבד רוצה  hardware cacheלמעשה, למרבית המעבדים המודרניים יש מספר רמות של 

-לקרוא/לכתוב לזכרון הוא לא עושה את זה ישירות מול הזכרון. במקום זאת הוא עושה את הגישה מול ה

L1 data cache שלו. ה-L1 data cache הוא ה-cache  הכי מהיר ולכל ליבה מעבד מרובה ליבות ישL1 data 

cache מעתה אני אתייחס ל( משלה-L1 data cache  כאלL1D .) 

מחפש  L2-אולי אצלו יש את המידע. ה L2-מחפש אצלו את המידע ואם זה לא קיים הוא פונה ל L1Dה 

 L2-ומביא משם את המידע. כאשר המידע מגיע הוא מאוחסן גם ב RAM-אצלו ואם אצלו אין הוא פונה ל

משלה, כל  L1D cacheשל הליבה שחיפשה את המידע. אני אעיר כאן שבעוד שלכל ליבה יש  L1D-וגם ב

. בנוסף יש מערכות מחשב שמתמשות אפילו L2 cache-הליבות במעבד מסויים משתפות ביניהם את ה

 והוא משותף בין כל המעבדים של המערכת. L3שנקראת )איך לא(  cachingבעוד רמה של 

 

 .RAM-שקטן בהרבה מה L3שקטן מה  L2קטן מה  L1D-כפי שניתן לראות גם בציור ה

מהירה  L1D-ים יוצרים היררכיה של גודל אך הם גם יוצרים היררכיה של מהירות. גישה ל-cache-אמנם ה

. כך על ידי מעבר נכון על המידע של RAM-שמהירה מגישה ל L3-שמהירה מגישה ל L2-בהרבה מגישה ל

ים של המעבד -cache-(, עותקים של המידע ישמרו ב locality-התוכנית )כזה שישמור על עקרון ה

 ים בכלל.-cacheות יהיה הרבה יותר מהירות ממצב שבו לא היו והגיש
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פעמים רבות המידע שאליו  RAM-ים השונים קטן מהגודל של ה-cache-עם זאת מכיוון שהגודל של ה

 L3 cache-ואז ה cache missים. מצב זה מכונה -cache-הליבה של המעבד רוצה לגשת, לא נמא כלל ב

 מידע משם.ולהביא את ה RAM-נאלץ ללכת ל

 ים השונים:-cache-ישנן שתי גישות לשמירה של מידע ב

  גישתwrite through -  במסגרת גישה זו כאשר ליבה מסויימת רוצה לכתוב מידע לכתובת זכרון

-שלה. אם המידע אכן נמצא ב L1D-מסויימת, היא מנסה לכתוב את המידע לעותק שנמצא אצלה ב

L1D אז הוא נדרס ונכתב המידע החדש שהליבה רצתה לכתוב. בנוסף, המידע החדש עובר גם אל ה-

L2אל ה ,-L3 ואל ה-RAMגישה זו איטית יחסית ולמעשה מצמצמת מאוד את היתרון שהשימוש ב .-

caching נתן לנו שכן על כל כתיבה לזכרון שנמצא ב-cache ישנה גם כתיבה ל-RAM כתוצאה מכך .

 טקטורות ומערכות ההפעלה לא משתמשות בה בדיפולט.רוב הארכי

  גישתwrite back -  במסגרת גישה זו כאשר ליבה מסויימת רוצה לכתוב מידע לכתובת זכרון

שלה. אם המידע אכן נמצא אז  L1D-מסויימת, היא מנסה לכתוב את המידע לעותק שנמצא אצלה ב

-ים אלא מסמנת את האזור ב-cache-היא כותבת אליו, אך הפעם היא לא כותבת את המידע לשאר ה

cache שמאחסן את המידע החדש כ-dirtyרק כאשר האזור הזה ב .-cache  יתפנה לרמות הגבוהות

דים יוכלו לראות אותו. , המידע החדש ייכתב וכל שאר המעבRAM-ים או יתפנה ל-cache-יותר של ה

מרבית הארכיטקטורות ומערכות ההפעלה משתמשות בגישה הזו שכן היא ממקסמת את היתרונות 

 .caching-שניתן להשיג על ידי שימוש ב

היא אכן שיטה טובה אך יש בה בעיה אחת מרכזית שטמונה בעובדה שהכתיבה של  write back-שיטת ה

 נדחית לשלב יותר מאוחר. RAM-ידי כל המעבדים או ל ים שמשותפים על-cache-המידע החדש ל

. כעת יש ליבה אחת שרוצה לכתוב אליו 0-שמאותחל ל xבעייה זו היא בעיית הסנכרון. נניח שיש משתנה 

וליבה אחרת שרוצה להדפיס את הערך הנוכחי שיש בו. אם הליבה שכותבת את המידע  10את הערך 

הפרטי  L1D cache-שנמצא ב xיישמר בעותק של המשתנה  10אז הערך  write backמשתמשת בשיטת 

הפרטי שלה לא  L1Dמה  xשל הליבה הראשונה. בצורה כזו הליבה השנייה שקוראת את המשתנה 

 .10למרות שבפועל הערך האמיתי שיש במשתנה הוא  0מקבלת עדכון על השינוי וקוראת את הערך 

ים -cache-ה בין coherencyטות המנסות לשמור על אז מה עושים? על מנת לפתור את הבעיה תוכננו שי

 ים מחזיקים. -cache-או בעברית על עקביות בין המידע שה
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Cache Coherency 

ים השונים צריכים לתקשר ביניהם על מנת שתיהיה -cache-ישנם פרוטוקולים רבים שמגדירים כיצד ה

. MESIזה, אציג את אחת מהגישות המפורסמות שנקראת  עקביות של המידע השמור ביניהם. במאמר

-cacheים מסווגים את המידע שיש בתוכם וכיצד הם מתקשרים עם -cache-הפרוטוקול הזה מגדיר כיצד ה

 ים אחרים במידה ויש שינוי של המידע הזה אצלהם.

 RAMרון מה ים השונים בקבוצות רציפות של כתובות זכ-cache-ים מידע נשמר ב-cacheבמונחים של 

 128בתים או  64בתים או  32הוא  cache lineבמעבדים מודרניים הגודל של  .cache linesשנקראות 

 בתים.

 כזו: cache lineמגדיר ארבעה מצבים אפשריים לכל  MESIפרוטוקול 

  מצבInvalid -  מצב זה מתארcache line שלא נמצאת כלל ב-cache או שנמצאת אך הנתונים שיש 

 cache-מסויימת נכנסת למצב הזה זה כאילו היא כלל לא הייתה ב cache line-בה לא נכונים. מרגע ש

 מלכתחילה.

  מצבShared - cache line  שנמצאת במצב זה היאcache line  שמחזיקה מידע ולידי מהRAM .

Cache line שנמצאת במצב זה יכולה להיות גם ב-cache-ים אחרים אך בכל ה-cache-שבהם היא  ים

 וניתן להשתמש בה רק לקריאה במצב זה. sharedנמצאת היא צריכה להיות במצב 

  מצבExclusive -  מצב זה מתארcache line  שמחזיקה מידע ולידי מהRAM אך בניגוד ל-shared 

state  שבה כמהcache- ים יכלו לשתף ביניהםcache line במצב ,exclusive  רקcache  אחד יכול

הזו  cache line-ים שמחזיקים ב-cache-שנמצאת במצב זה וכל שאר ה cache line-ת הלהחזיק א

 .invalidצריכים שהיא תיהיה אצלם במצב 

  מצבModified -  מצב זה מתארcache line  ששונתה ולכן היא צריכה להיות במצבinvalid  בכל שאר

שאצלו המידע השתנה צריך לשלוח את השינוי לכל שאר  cache-ים וכאשר השינוי קורה ה-cache-ה

 cache lineהמתאים אצלם. בנוסף כאשר  cache line-ים על מנת שהם שהם ישנו את ה-cache-ה

 .RAM-, הערך שהיא מחזיקה בה צריך להיכתב לcacheשנמצאת במצב זה מפונת מה 

מסויים, היא צריכה להשיג  cache line-פרוטוקול זה מגדיר שכאשר ליבה מסויימת רוצה לכתוב מידע ל

ים האחרים שנעשה -cache-ואז לכתוב את המידע ולעדכן את כל ה cache line-על ה Exclusiveהרשאת 

 הזו. cache line-שינוי ב

-וה ים תמיד יהיו מסונכרנים אחד עם השני-cache-כביכול במידה ושומרים על כללי הפרוטוקול כל ה

cache- ים השונים יהיו עקביים. יתרה מכך במצב כזה שבו הפרוטוקול נשמר במלואו אנו מקבלים שהזכרון

 ים לזכרון(.-store-בין ה ordering)במידה ואין  sequential consistencyשלנו הוא תמיד במצב 
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צריכה כפי שניתן לשער פרוטוקול זה עולה הרבה, על כל שינוי בזכרון שליבה מסויימת מבצעת, היא 

 לעשות פעולות רבות שלוקחות הרבה זמן. לכן ליבות מודרניות לא שומרות על הפרוטוקול במלואו.

 ים מודרניים פועלים באופן הבא בכל הקשור לשימוש שלהן בפוטוקול:-cache-ליבות ו

1. cache-ים לא מגיבים לאירועים של הפרוטוקול באופן מיידי. במידה ומגיעה הודעה מאחד ה-cache- ים

במידה  invalidation-לא יעשה את ה cache-מסויים ה cache line-ל invalidationשאומרת לעשות 

בתור  invalidation-והוא עסוק בפעולות אחרות באותו הזמן. במקום זה הוא ישמור את המידע על ה

 .invalidation queueמיוחד שנקרא 
 

מעבדים לא בהכרח שולחים את המידע על שינויים של הזכרון לפי הסדר שהוגדר בתוכנית. זה מה  .2

אך יש ארכיטקטורות מחשבים שבהן הביצוע של  out of order executionשקורה במקרה של 

של אותו מעבד המידע על השינוי לא נשלח  memory model-ועדיין בגלל ה in orderההוראות הוא 

 השינויים קרו.בסדר שבו 
 

שאותו  cache line-ל exclusiveבמקרה שבו ליבה מסויימת משנה מידע היא צריכה לשלוח בקשת  .3

ים. דבר -cache-לכל ה invalidationהיא מנסה לשנות ולאחר מכן לכתוב את המידע ולשלוח הודעת 

שלה בתורים ים של התוכנית -store-זה לוקח זמן רב ולכן ליבות מודרניות רבות שומרות את ה

ים לא בסדר שנקבע בתוכנית -store-. ליבות כאלו מבצעות את הstore buffersמיוחדים שנקראים 

בביצוע  latencyכדי שלא יהיה יותר מדי  store-וכל פעם הן יכולות לבצע רק חלק מהוראת ה

 ההוראות.

צב שבו ליבה מסויימת יכולה ים מודרניים עושים לפרוטוקול גורמים למ-cache-כל השינויים האלו שליבות ו

-ככה נוצרים ה שלה. L1D cache-ב commitלקרוא מידע לא נכון שכן למידע הנכון עדיין לא נעשה 

memory models שעליהם כבר דיברנו ועל מנת לגרום לסינכרוניזציה בין הליבות יש צורך להשתמש ב-

acquire release semantics או ב-sequential consistency. 

אדגיש שכאשר ליבה מסויימת כותבת לזכרון מסויים וקוראת ממנו היא תקבל את המידע שהיא כתבה 

 כתבה לאותו הזכרון(. אחרת )אלא אם כן בין הכתיבה והקריאה של אותה ליבה, ליבה 

לא בהכרח תקבל את המידע  ליבות אחרותהבעייתיות היא שכאשר ליבה מסויימת כותבת לזכרון מסויים, 

 לשינוי. commitשל אותן ליבות לא בהכרח עשה  L1D cache-כן השנכתב ש
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 לסיכום

. עסקנו במשתנים אטומיים והסברנו את כל ++cשל שפת  Memory Model-במאמר זה עקבנו אחרי ה

 Hardware Caching-ים השונים שהשפה מאפשרת לנו. כמו כן עסקנו ב-threadסוגי הסינכרוניזציה בין 

. ראינו שמעבדים מודרניים לא מבצעים את הפרוטוקול כפי Cache Coherencyשיוצר  MESIובפרוטוקול 

שונים שהמטרה שלנו כמפתחים היא להכיר  Memory Modelsשהוא מוגדר ובכך גורמים ליצירה של 

 אותם ולפעול לפיהם על מנת שלקוד שלנו תיהיה התנהגות מוגדרת.
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