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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

DOSTĘP DO PAMIĘCI
Optymalizacje wprowadzone do większości nowoczesnych proce-
sorów poza sporym przyspieszeniem wykonania programów skut-
kują często skomplikowaniem samego programu. Wprowadzenie 
wielordzeniowości procesorów oraz systemu pamięci podręcz-
nych wymaga dodatkowego nakładu pracy, aby zachować podsta-
wowe zasady, którymi często kierują się programiści – wynik dzia-
łania dwóch identycznych programów powinien być zawsze taki 
sam, niezależnie od środowiska, na którym są one uruchamiane 
– w idealnym świecie optymalizacje kompilatora mogą zostać prze-
prowadzone, jedynie jeśli nie zmieniają wyniku programu, a pamięć 
podręczna nie spowoduje niepoprawnego działania. Aby wyelimi-
nować wpływ agresywnych optymalizacji kodu, często wymagane 
jest „uszeregowanie” zapisów i odczytów do pamięci – służy do tego 
tytułowa bariera pamięci (ang. memory fence, memory barrier).

INTERFEJS CACHE-CPU
Na Rysunku 1 przedstawiony jest podstawowy schemat poglądo-
wy połączenia współczesnego procesora i pamięci operacyjnej 
– elementem pośredniczącym zwykle jest jeden lub więcej poziom 
cache – przeznaczony dla rdzenia procesora oraz współdzielone 
przez rdzenie. Jeśli wykonywany kod próbuje wykonać zapis lub 
odczyt do pamięci, najpierw weryfikuje, czy adres, na którym ma 
zostać wykonana operacja, znajduje się już w cache – jeśli tak, ope-
racja wykonywana jest początkowo tylko na pamięci podręcznej. 
Taka budowa skutkuje koniecznością synchronizacji procesorów 
– jeśli procesor 1 ma zamiar zapisać dane pod adres, który znaj-
duje się w pamięci cache procesora 2, musi mu przekazać o tym 
informację – inaczej dla programisty ten sam adres pamięci zawie-
rałby dwie różne wartości – zależnie od tego, na którym proceso-
rze byłby uruchamiany kod. Do przeprowadzania synchronizacji 
cache służą protokoły zachowania spójności pamięci podręcznej 
(ang. cache coherence protocol). „Pakietem” protokołu można na-
zwać linię cache – obszar w pamięci o danym rozmiarze, który jest 
przesyłany pomiędzy procesorami – możliwie najmniejsza opera-
cja na pamięci podręcznej dotyczyć będzie właśnie linii cache.

Informację uaktualniającą zmienną lub informację o zapisie czę-
sto nazywa się „inwalidacją” (ang. invalidate) adresu w cache [1][4]. 
Procesor 1 zapisując do pewnego adresu, daje znać procesorowi 2, 
że adres ten przestaje być aktualny. Do obowiązków procesora 2 
po otrzymaniu takiej wiadomości należy wyrzucenie go ze swojej 
pamięci podręcznej oraz przesłanie do procesora 1 potwierdzenia 
odebrania wiadomości. Jak można się domyślić, przesyłanie dużej 
ilości takich informacji pomiędzy procesorami powoduje pewien 
narzut na wydajność. Ponieważ aktualnie moc obliczeniowa jest 

bardzo cennym towarem, inżynierowie zaimplementowali pewne 
techniki, które pozwalają zoptymalizować cały proces.

Rysunek 1. Połączenie procesora i pamięci poprzez cache

BUFOR ZAPISÓW
Należy zwrócić uwagę, że każda prośba o inwalidację cache musi 
zostać potwierdzona przez odbierający procesor. Nietrudno wy-
obrazić sobie sytuację, kiedy procesor wysyła wiadomość o inwa-
lidacji danego adresu, po czym czeka na odpowiedź, marnując 
cenne cykle, w których mogłaby zostać wykonana pewna praca. 
Aby uniknąć przestoju w pracy procesora, wprowadzono bufor za-
pisów [1] (Rysunek 2), do którego wstępnie dokonywany jest zapis, 
który „przenika” do cache, dopiero kiedy pozostałe procesory wy-
ślą potwierdzenie inwalidacji. Dla procesora dokonującego zapisu 
zgodność danych jest zachowana – każdy odczyt zmiennej wyma-
ga w pierwszej kolejności zbadania, czy istnieje ona w buforze za-
pisów (ang. store forwarding). Jeśli tak – wartość ta jest brana jako 
aktualna. Jeśli nie, procesor sięga do cache.

Rysunek 2. Bufor zapisów

KOLEJKA INWALIDACJI
Przestój związany z odczekiwaniem na potwierdzenie można 
zmniejszyć jeszcze bardziej dzięki mechanizmowi kolejki inwalida-
cji [1] (Rysunek 3). Procesor odbierając żądanie inwalidacji cache, 
zamiast wykonywać operację synchronicznie, zmuszając wysyła-
jący procesor na czekanie (lub opóźniając przeniknięcie danych 
z bufora zapisów do cache), może natychmiast odesłać potwier-
dzenie, „obiecując”, że wykona uaktualnienie później. W praktyce 
obietnica dotyczy linii cache – procesor obiecuje, że nie wyśle żad-

Bariery pamięci
W czasach kiedy jednym z wąskich gardeł oprogramowania jest dostęp proce-
sora do RAM, prawdopodobnie nikt nie wątpi w przydatność pamięci podręcznej 
(cache). Wielokrotnie szybszy dostęp do pamięci niesie jednak ze sobą pewne 
konsekwencje, z którymi nie zawsze jest się łatwo uporać. W tym artykule zaj-
rzymy w ciemniejsze strony połączenia procesorów i pamięci operacyjnej oraz 
opiszemy wynikające z tego problemy.
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