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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

PRODUCENT – KONSUMENT
Problem producenta – konsumenta jest jednym z klasycznych za-
gadnień, z którym trzeba się zmierzyć podczas projektowania i im-
plementacji programu wielowątkowego/wieloprocesowego. Opisuje 
on sytuację, gdy dwie grupy wątków/procesów korzystają z jednego, 
wspólnego zasobu. Jedna grupa to producenci, którzy tworzą 
i umieszczają produkty we współdzielonym obszarze pamięci. Druga 
to konsumenci, którzy produkty te pobierają i usuwają z bufora. Akcje 
te muszą być zsynchronizowane tak, aby operacje nie interferowały ze 
sobą. Jednym z popularniejszych rozwiązań tego problemu, które jest 
zupełnie wystarczające w większości przypadków, jest zastosowanie 
kolejki blokującej (obecność tej struktury danych w JDK sprawia, że 
implementacja jest szybka i czytelna [3]). Producent dodaje produkt 
na koniec takiej kolejki, a konsument pobiera pierwszy. Jeżeli podczas 
próby dodania produktu bufor jest pełny, wątek zostaje zablokowa-
ny. Podobnie, jeżeli bufor jest pusty, a konsument próbuje produkt 
pobrać, zostaje on zablokowany. Rozwiązanie to nie jest pozbawione 
wad. Zdarza się, że bufor okresowo jest na zmianę pusty lub całkowicie 
zapełniony, co powoduje blokowanie wątków. Tym samym zwiększa 
opóźnienie oraz wariancję przetwarzania zapytań – system przestaje 
być przewidywalny.

Można próbować ominąć ten problem, zmieniając wielkość kolejki 
i liczbę wątków producentów i konsumentów w czasie działania pro-
gramu. Narzut dodatkowej pracy z tym związanej również ogranicza 
wydajność, a zmienna wielkość kolejki może spowodować problem 
z pamięcią. Początek, koniec i wielkość kolejki jest zazwyczaj źródłem 
zwiększonego sporu o zasób (lock contention) [4]. Za to próba im-
plementacji bez użycia gruboziarnistej blokady jest zadaniem dosyć 
skomplikowanym. Podsumowując: algorytm nie jest skalowalny [5]. 
Jeżeli za cel stawiamy sobie jak najszybsze przetwarzanie zapytań, ko-
nieczne jest inne rozwiązanie.

Aby zrozumieć wybory implementacyjne dokonane przez twórców, 
należy pokrótce przybliżyć kilka ogólnych tematów związanych z syn-
chronizacją wielowątkową (różnymi sposobami jej realizacji) – określić 
plusy i minusy każdego z nich. Ponadto, należy przyjrzeć się też kilku 
zagadnieniom dotyczącym języka Java, które mają znaczący wpływ na 
wydajność programu – Java Memory Model, Garbage Collector [6]. Waż-
ny jest także sposób, w jaki współczesne procesory korzystają ze swojej 
pamięci podręcznej cache.

Disruptor
Wysokowydajna implementacja zagadnienia 
producent-konsument w Javie

Disruptor [1] to biblioteka napisana przez firmę LMAX na potrzeby projektu zwią-
zanego z mikrotransakcjami bankowymi. Głównym celem takiej aplikacji jest 
przetworzenie jak największej liczby zapytań w jednostce czasu. Z tego powodu 
opóźnienia wprowadzane przez konieczność synchronizacji danych muszą być 
jak najmniejsze. Wymóg ten spowodował powstanie powyższej biblioteki, która 
rozwiązuje problem producenta – konsumenta [2].

SPÓJNOŚĆ SEKWENCYJNA
Współczesne kompilatory (na poziomie programowym) i procesory (na 
poziomie sprzętowym) optymalizują kod napisany przez programistę 
w celu wydatnego przyspieszenia działania programu. Wynikiem tego 
jest fakt, iż kolejność instrukcji oraz akcje odczytu i zapisu danych do 
pamięci nie są zgodne z kolejnością ich występowania w kodzie. Za-
gwarantowane jest jednak, że wynik działania zoptymalizowanego pro-
gramu da taki sam rezultat, jakby był wykonywany zgodnie z oryginal-
ną kolejnością poleceń. Niestety gwarancja obejmuje jedynie aplikacje 
jednowątkowe. W środowisku wielowątkowym, w którym występuje 
współdzielenie zasobów, konieczna jest dodatkowa synchronizacja po-
szczególnych etapów w celu uzyskania spójności danych. Do tego celu 
używane są bariery pamięciowe. Wraz z definicją Java Memory Model 
gwarantują one spójność sekwencyjną programu [2].

CACHE
Współczesne procesory zbudowane są z wielu fizycznych rdzeni, 
z których każdy niezależnie przetwarza pewną sekwencję. Dany rdzeń 
wykonuje operacje danego wątku, następnie przełącza się na wyko-
nywanie innego (przełączanie kontekstu). Powodem zatrzymania 
wątku może być m.in. zapytanie o dostęp do pamięci głównej kom-
putera. Przywołane tu zapytanie trwa wszak wiele cykli. Zatrzymany 
wątek może zostać uruchomiony później przez zupełnie inny rdzeń. 
Aby możliwe było dalsze wykonywanie programu, istnieć musi forma 
komunikacji procesorów między sobą. Do tego celu wykorzystywana 
jest pamięć cache. Dokładny sposób jej działania i wykorzystywane 
algorytmy różnią się w zależności od architektury procesora. Poniżej 
opisane zostaną jedynie aspekty związane z istnieniem i wykorzysty-
waniem buforów zapisu i odczytu oraz z cache hit ratio.

Dostęp do pamięci głównej komputera (RAM) zajmuje relatywnie 
dużo czasu. W celu optymalizacji procesory posiadają wbudowaną pa-
mięć cache. Zazwyczaj pamięć ta ma kilka poziomów (np. procesory 
Intel z rodziny Skylake dla komputerów stacjonarnych posiadają trzy 
poziomy, L1 i L2 są oddzielne dla każdego rdzenia, a L3 jest pamię-
cią wspólną) – różnią się one pojemnością oraz szybkością dostępu. 
W momencie, gdy procesor próbuje odczytać wartość z danego ad-
resu w pamięci, sprawdza, czy nie znajduje się ona przypadkiem już 
w pamięci cache. Jeżeli tak – mówi się, że procesor uderza w cache, 
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