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PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE I ROZPROSZONE

ODCZYT DANYCH
Weźmy dwuwymiarową tablicę [i,j]. Czy jest jakaś różnica wydaj
nościowa między iterowaniem jej w kolejności (i,j) bądź (j,i)? 

Listing 1. Iterowanie (i,j)

var data = new int[size, size];

for (int i = 0; i < size; i++)
for (int j = 0; j < size; j++)
data[i, j] = 1;

Listing 2. Iterowanie (j,i)

var data = new int[size, size];

for (int i = 0; i < size; i++)
for (int j = 0; j < size; j++)
data[j, i] = 1;

Biorąc pod uwagę, że nasza tablica znajduje się w pamięci opera
cyjnej, jeden i drugi sposób iteracji powinien trwać tyle samo, gdyż 
pamięć operacyjna to pamięć RAM. W szkole uczyli, że pamięć RAM 
(ang. Random Access Memory) to taka pamięć, w której dostęp do 
dowolnej jej komórki trwa tyle samo czasu. Spróbujmy to zweryfi
kować poprzez zmierzenie aktualnego czasu działania powyższych 
dwóch możliwości – Listing 3. Z tego względu, że tablica jest mała 
i ciężko porównać tak małe czasy wykonania iteracja tablicy, jest 
uruchamiana wielokrotnie.

Listing 3. Porównanie wydajności

const int size = 100;
var data = new int[size, size];

while (true)
{
using (MyTimer.Start("A"))
{
for (int x = 0; x < 10000; x++)
{
for (int i = 0; i < size; i++)
for (int j = 0; j < size; j++)
data[i, j] = 1;

}
}

using (MyTimer.Start("B"))
{
for (int x = 0; x < 10000; x++)
{
for (int i = 0; i < size; i++)
for (int j = 0; j < size; j++)
data[j, i] = 1;

}
}

Console.WriteLine("....");
}

Na moim obecnym komputerze dla wersji Release otrzymuję czasy 
odpowiednio (145 ms, 147 ms), (147 ms, 147 ms), (146 ms, 147 ms), …

Odrzucam oczywiście pierwszy wynik, gdyż w jego skład wcho
dzi kompilacja kodu MSIL przez JIT. Można rzec, że wyniki są takie 
same. Jednak czy na pewno? Gdy zmienię size=1500 i ilość itera
cji na x<100, otrzymuję: (323 ms, 752 ms), (311ms, 738 ms), (322 
ms, 753 ms), …. Przy size=2000 i x<100 wyniki to (559 ms, 3242 
ms), (571 ms, 3066 ms), (571 ms, 3143 ms), …

Ewidentnie widać, że iteracja sposobem B wydłuża się znacząco 
w stosunku do A. Można postawić pytanie: dlaczego? Przecież RAM 
czyta równie szybko w każdej swojej komórce. Tak, to prawda, ale 
czy faktycznie ta nasza tablica znajduje się w RAM’ie? Przypatrzmy 
się Rysunkowi 1.

Rysunek 1. Hierarchia pamięci

Czego nie powiedzieli Ci w szkole  
o procesorze?
O mało znanych zachowaniach procesora  
i ich wpływie na poprawność i wydajność kodu

W artykule zostaną przedstawione ciekawe właściwości procesora, które mogą 
sprawić problem wydajnościowy w niektórych aplikacjach, jak i błędy w systemach 
używających wielowątkowości. Znając te zachowania, można pisać lepszy i bez-
pieczniejszy kod. Przedstawione w artykule przykłady są napisane w C#, jednak 
wiele z nich jest niezależnych językowo i mają zastosowanie w innych językach.
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