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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

STARA SZKOŁA PROGRAMOWANIA 
PRZED POPULARYZACJĄ SMP
Początkowo SMP1 można było spotkać tylko w dużych systemach 
serwerowych typu mainframe. Pierwszym procesorem (dla wyjąt-
kowo bogatego Kowalskiego) umożliwiającym pracę w tym trybie 
był Pentium Pro. W tamtym okresie dominującym procesem tech-
nologicznym był proces 500nm, dlatego też przyrost wydajności 
był głównie zasługą zwiększania częstotliwości taktowania osią-
galnego poprzez relatywnie tanie usprawnienia procesu techno-
logicznego. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy okazało się, że 
powoli zbliżamy się do osiągnięcia granic możliwości oferowanych 
przez krzem. Oczywiste stało się, że aby uzyskać coraz większą wy-
dajność, producenci oprogramowania i sprzętu muszą szukać roz-
wiązań w przetwarzaniu równoległym.

W czasie zmiany doktryny spodziewanym efektem było to, 
że programy pisane pod systemy jedno-procesowe często miały 
architektoniczne ograniczenia uniemożliwiające skalowanie wy-
dajności. Często winne są wąskie gardła w postaci synchronizacji 
dostępu. Aby zobrazować tę sytuację, posłużymy się przykładem 
typowego algorytmu, tj. producent-konsument. Prawie w każdym 
programie nastawionym na przetwarzanie równoległe występuje 
taki lub podobny wariant przetwarzania i wiążący się z nim pro-
blem synchronizacji dostępu do danych (częstym schematem tego 
typu są np. kolejki komunikatów). Przykład ten będziemy starali się 
ulepszać w miarę omawiania technik, które pomogą nam zrozu-
mieć, jak działają nowoczesne procesory wielordzeniowe. Warto 
również zaznaczyć, że choć przedstawione przykłady napisane są 
w języku C, to identyczne aspekty problemu aplikują się do wszyst-
kich języków programowania (każdy kod jest tłumaczony na język 
maszynowy, a to w nim ostatecznie będziemy poszukiwać źródeł 
i rozwiązań naszych problemów).

Listing 1. Algorytm bufora cyklicznego korzystającego z mutexa

  1 #define _GNU_SOURCE
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <stdbool.h>

1 SMP – Symmetric Multiprocessor System - architektura HW i SW, gdzie dwa lub więcej identycz-
nych procesorów jest podłączonych do wspólnej pamięci operacyjnej i ma równoprawny dostęp 
do wszystkich zasobów IO. System operacyjny traktuje wszystkie procesory jednakowo, w tym nie 
rezerwuje żadnego z nich do specjalnych zastosowań.

  4 #include <stdint.h>
  5 #include <assert.h>
  6 #include <string.h>
  7 #include <stdio.h>
  8 #include <pthread.h>
  9 #include <sched.h>
 10 
 11 #define ISPOW2(n)  (!(n & (n-1)))
 12 #define likely(x)       __builtin_expect((x),1)
 13 #define unlikely(x)     __builtin_expect((x),0)
 14 
 15 #define min(x,y) ({ \
 16    typeof(x) _x = (x);     \
 17    typeof(y) _y = (y);     \
 18    (void) (&_x == &_y);    \
 19    _x < _y ? _x : _y; })
 20 
 21 #define max(x,y) ({ \
 22    typeof(x) _x = (x);     \
 23    typeof(y) _y = (y);     \
 24    (void) (&_x == &_y);    \
 25    _x > _y ? _x : _y; })
 26 
 27 #define __unused __attribute__((unused))
 28 
 29 typedef struct {
 30    pthread_mutex_t mtx;
 31    uint32_t prod;
 32    uint32_t cons;
 33    uint32_t size;
 34    const void **ring;
 35 } ring_t;
 36 
 37 void ring_init(ring_t *r, const void **ring, uint32_t size)
 38 {
 39    assert(ISPOW2(size));
 40    pthread_mutex_init(&r->mtx, NULL);
 41    r->prod = 0;
 42    r->cons = 0;
 43    r->size = size;
 44    r->ring = ring;
 45 }
 46 
 47 uint32_t ring_enq(ring_t *r, void * const *obj_table, uint32_t n)
 48 {
 49    uint32_t free_entries;
 50    uint32_t idx;
 51    const uint32_t size = r->size;
 52    const uint32_t mask = r->size - 1;
 53 
 54    pthread_mutex_lock(&r->mtx);
 55 
 56    free_entries = mask + r->cons - r->prod;
 57    /* check that we have enough room in ring */
 58    if (unlikely(n > free_entries)) {
 59        if (unlikely(free_entries == 0)) {
 60            n = 0;

Wstęp do algorytmów lock-free
W obecnych czasach cztery czy nawet osiem rdzeni w procesorze komputera 
osobistego nikogo nie zaskakuje. To, co jeszcze 10 lat temu zarezerwowane było 
prawie wyłącznie dla domeny procesorów serwerowych, dzisiaj znaleźć można 
w rozwiązaniach dedykowanych dla telefonów komórkowych. Jednakże czy ze 
wzrostem ilości rdzeni obserwujemy również wzrost wydajności aplikacji? Inny-
mi słowy, czy trend wzrostu ilości rdzeni w procesorach jest odpowiednio wy-
korzystany przez programistów? Czy zastosowany algorytm współdzielenia da-
nych może w znaczący sposób ograniczać skalowalność? W niniejszym artykule 
postaramy się odpowiedzieć na te pytania i jednocześnie pokazać, jak można po-
prawić swoje „kung-fu” programowania współbieżnego.
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