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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

ŚRODOWISKO PRACY  
I PRZEDMIOT POMIARU
W artykule przedstawiono analizę krótkiego programu napisa-
nego w C++ w środowisku GNU/Linux z użyciem narzędzia perf. 
Dodatko wo wyniki pomiarów będą przetwarzane skryptami 
shell-owymi Bash-a i AWK. Programy kompilowane są z opcją -O3, 
tj. z agresywną optymalizacją. Wszystkie pomiary są wykonane na 
procesorze Core i5-4460 3.2 GHz.

W Listingu 1 przedstawiono program będący przedmiotem badań.

Listing 1. Program będący przedmiotem analizy wydajności

#include <list>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <numeric>

template < class T >
void init(T & container,
unsigned size)

{
for (unsigned i = 0; i < size; i++)
container.push_back(rand() -
RAND_MAX / 2);

}

template < class T >
__attribute__ ((noinline))

long test_sum(T & container,
unsigned repetitions)

{
long sum = 0;

for (unsigned i = 0; i < repetitions;
i++)

sum =
std::accumulate(container.
begin(),
container.end(),
sum);

return sum;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
if (argc != 3)
return 1;

unsigned size = atoi(argv[1]);
unsigned repetitions = atoi(argv[2]);

std::list < long >list;
init(list, size);

long sum =
test_sum(list, repetitions);

std::cout << sum << std::endl;

return 0;
}

Program z Listingu 1 produkuje sumę liczb całkowitych umiesz-
czonych w klasie kolekcji: liście list<long>.

Przykładowe uruchomienie programu daje takie rezultaty:

$ time ./sum 1000000 1000
1419548128300

real  0m2.486s
user  0m2.488s
sys   0m0.000s

W dalszej części artykułu postaram się w sposób systematyczny i przy 
użyciu odpowiedniej metodologii odpowiedzieć na pytanie, co 
zrobić, żeby ten program działał szybciej. Doświadczeni czytelni-
cy zapewne znają z góry odpowiedź na to pytanie, ale celem tego 
artykułu jest dojście do tezy i jej udowodnienie za pomocą liczb.

KILKA SŁÓW O POMIARACH
Parafrazując Marka Twaina, należy stwierdzić, że na świecie istnieją 
kłamstwa, parszywe kłamstwa, statystyki oraz pomiary wydajno-
ści, czyli znajdują się one w hierarchii rzeczy podłych na samym 
dnie, zaraz po statystyce. W istocie wszystkie pomiary wydajności 
programów opierają się na wybiórczo stosowanej statystyce i dla-
tego wyniki pomiarów bywają trudne w interpretacji.

Podstawowe wyzwanie polega na tym, czy dany pomiar można 
uogólnić, tzn. czy można założyć, że ten sam program na innej maszy-
nie będzie zachowywał się podobnie. Żeby nabyć takiej pewności, na-
leży posłużyć się wiedzą z zakresu architektury komputerów i pamię-
tać o kilku fundamentalnych zasadach pomiarów komputerowych:

 » Wszystkie parametry pomiaru oprócz jednego powinny być 
takie same, tzw. klauzula ceteris paribus.

 » Wyniki pomiaru służą do porównywania z innymi wynikami, 
ale tylko identycznego pomiaru.

 » Pomiary programów nie przystają do siebie, jeśli programy 
znacząco się różnią.

BHP OPTYMALIZACJI
Zanim programista zabierze się za ulepszanie programu, należy 

zadać sobie kilka podstawowych pytań:
1. Skąd wiadomo, że istnieje problem z wydajnością programu?
2. Czy kiedykolwiek program zachowywał się inaczej?
3. Co ostatnio uległo zmianie?
4. Czy spadek wydajności jest mierzalny, np. jako czas wykonania?
5. Czy ten sam problem widać u innych?

Ta lista pytań nosi nazwę Problem Statement Method. Pytania wy-
dają się trywialne, ale spróbujmy się pochylić nad pytaniem 1. Czas 

Co robi Twój program i czemu tak wolno?
Rzecz o mierzeniu wydajności programów

Znajdowanie problemów z wydajnością programów wydaje się bardziej sztuką, 
niż nauką, ale to nie jest prawda. W tym artykule postaram się przybliżyć ilościo-
we, empiryczne podejście do tego skomplikowanego zagadnienia.

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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