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Rozdzia 10.

Bdy zaokrgle

10,0 razy 0,1 prawie nigdy nie jest równe 1,0.
Brian Kernighan

N

asz szef prosi nas o wygenerowanie raportu podsumowujcego
koszty pracy programistów wedug projektów (koszt ma by wyznaczany na podstawie czasu powiconego na usuwanie poszczególnych bdów). Kady programista reprezentowany w tabeli Konta otrzymuje inn stawk godzinow, zatem musimy nie tylko rejestrowa liczby
godzin potrzebnych do usunicia poszczególnych bdów (w tabeli Bledy),
ale te mnoy te wartoci przez atrybut stawka_godzinowa zdefiniowany dla
wyznaczonych programistów.
Plik Bdy-zaokrgle/wprowadzenie/cost-per-bug.sql

SELECT b.id_bledu, b.godziny * k.stawka_godzinowa AS koszt_bledu
FROM Bledy AS b
JOIN Konta AS k ON (b.przypisany_do = k.id_konta);

Obsuga tego zapytania wymaga utworzenia nowych kolumn w tabelach
Bledy i Konta. Obie kolumny powinny obsugiwa wartoci uamkowe,
poniewa musimy ledzi koszty moliwie precyzyjnie. Decydujemy si
wic zdefiniowa nowe kolumny jako FLOAT, poniewa wanie ten typ
danych obsuguje wartoci uamkowe.
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Plik Bdy-zaokrgle/wprowadzenie/float-columns.sql

ALTER TABLE Bledy ADD COLUMN godziny FLOAT;
ALTER TABLE Konta ADD COLUMN stawka_godzinowa FLOAT;

Obie kolumny aktualizujemy na podstawie zapisów w dziennikach prac
nad eliminowaniem bdów i stawek godzinowych programistów. Testujemy jeszcze generowanie raportu i jestemy gotowi do codziennego przygotowywania potrzebnych zestawie .
Nastpnego dnia do naszego gabinetu wchodzi szef z kopi raportu o kosztach projektu. „Te liczby nie zgadzaj si” — wycedzi przez zacinite
zby. „Dla porównania wykonaem te obliczenia rcznie i okazao si, e
Twój raport jest nieprecyzyjny — nieznacznie, rónice wynosz kilka
zotych. Jak to wyjanisz?”. Jestemy przeraeni. Co moe nie zgadza si
w tak prostych obliczeniach?

10.1. Cel: stosowanie liczb uamkowych
zamiast liczb cakowitych
Liczba cakowita jest wyjtkowo przydatnym typem danych, ale umoliwia
reprezentowanie tylko wartoci cakowitoliczbowych, jak 1, 327 czy –19.
Ten typ danych nie oferuje moliwoci reprezentowania wartoci uamkowych, na przykad 2,5. Jeli wic potrzebujemy liczb gwarantujcych wiksz precyzj ni liczby cakowite, musimy zastosowa inny typ danych. Na
przykad kwoty pienine zwykle s reprezentowane przez liczby z dwoma
miejscami dziesitnymi, na przykad 19,95 z.
Naszym celem jest przechowywanie wartoci numerycznych niebdcych
liczbami cakowitymi i wykorzystywanie tych liczb w obliczeniach arytmetycznych. Istnieje jeszcze jeden cel, który jednak jest na tyle oczywisty, e
rzadko si o nim wprost mówi — wyniki naszych oblicze arytmetycznych
musz by prawidowe.

10.2. Antywzorzec: stosowanie typu
danych FLOAT
Wikszo jzyków programowania obsuguje typy danych dla liczb cakowitych (zwykle pod nazw float lub double). Jzyk SQL obsuguje podobny typ danych nazwany FLOAT. Wielu programistów odruchowo uywa typu
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danych FLOAT SQL-a wszdzie tam, gdzie potrzebuj uamkowych danych
liczbowych, poniewa s przyzwyczajeni do programowania z wykorzystaniem tego typu danych.
Typ danych FLOAT jzyka SQL, tak jak typ danych float w wikszoci
jzyków programowania, koduje liczby rzeczywiste w formacie binarnym
zgodnie ze standardem IEEE 754. Efektywne uywanie tego typu wymaga zrozumienia wybranych cech liczb zmiennoprzecinkowych reprezentowanych w tym formacie.
Zaokrglanie z koniecznoci
Wielu programistów nie zdaje sobie sprawy z istnienia pewnej wanej cechy
tego formatu liczb zmiennoprzecinkowych: nie wszystkie wartoci, które
moemy zapisywa w formie liczb dziesitnych, mog by reprezentowane
w formie binarnej. W tej sytuacji niektóre wartoci wymagaj zaokrglania
do bardzo zblionych wartoci.
Aby lepiej zrozumie kontekst tych zaokrgle , wystarczy przeanalizowa
przypadek prostej liczby wymiernej, na przykad jednej trzeciej, która jest
reprezentowana przez okresowy uamek dziesitny 0,333… Prawdziwej
wartoci nie mona reprezentowa w formie dziesitnej, poniewa musielibymy zapisa niesko czon liczb cyfr. Liczba cyfr po przecinku to tzw.
precyzja reprezentacji odpowiedniej wartoci, zatem w peni prawidowa reprezentacja uamka okresowego wymagaaby nieskoczonej precyzji.
Rozwizaniem kompromisowym jest stosowanie skoczonej precyzji,
tj. wybór wartoci liczbowej moliwie zblionej do oryginalnej liczby uamkowej, na przykad 0,333. Wad tego rozwizania jest to, e ta warto nie
jest dokadnie t sam liczb, któr chcemy reprezentowa.
1/3+1/3+1/3 = 1,000
0,333+0,333+0,333 = 0,999

Nawet jeli zwikszymy precyzj, suma trzech przyblie jednej trzeciej
wci nie bdzie równa oczekiwanej wartoci 1,0. Kompromis polegajcy
na stosowaniu sko czonej precyzji dla uamków okresowych jest jednak
niezbdny.
1/3+1/3+1/3 = 1,000000
0,333333+0,333333+0,333333 = 0,999999

Oznacza to, e niektóre prawidowe wartoci liczbowe, które moemy
sobie bez trudu wyobrazi, w ogóle nie mog by reprezentowane z zastosowaniem metody sko czonej precyzji. Cz programistów uwaa, e
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takie rozwizanie jest usprawiedliwione — skoro wartoci zoonych z niesko czonej liczby cyfr i tak nie da si zapisa, kada zapisywana przez nas
liczba z natury rzeczy ma sko czon precyzj i tak te powinna by przechowywana w formie binarnej, prawda? Niestety nie.
Zgodnie ze standardem IEEE 754 liczby zmiennoprzecinkowe s reprezentowane w systemie liczbowym o podstawie 2. Oznacza to, e wartoci
wymagajce niesko czonej precyzji w systemie binarnym nie pokrywaj si
ze zbiorem wartoci, które wymagaj takiej reprezentacji w systemie dziesitnym. Niektóre wartoci, które wymagaj sko czonej precyzji w systemie
dziesitnym, na przykad 59,95, wymagaj niesko czonej precyzji, jeli
miayby by dokadnie reprezentowane w systemie binarnym. Typ danych
FLOAT nie oferuje takich moliwoci, zatem stosuje najblisz obsugiwan
warto w systemie liczbowym o podstawie 2, czyli warto odpowiadajc
liczbie 59.950000762939 w systemie dziesitnym.
Niektóre wartoci przypadkowo wymagaj sko czonej precyzji w obu formatach. Jeli zrozumiemy szczegóy przechowywania liczb w formacie
IEEE 754, teoretycznie bdziemy potrafili przewidywa, jak poszczególne
wartoci dziesitne bd reprezentowane w formacie binarnym. W praktyce jednak wikszo programistów nie wykonuje podobnych oblicze dla
kadej stosowanej przez siebie liczby zmiennoprzecinkowej. Nie moemy
zagwarantowa, e kolumna FLOAT w bazie danych bdzie dostatecznie
precyzyjna, zatem nasza aplikacja powinna zakada, e kada warto
w tej kolumnie moga zosta zaokrglona.
Niektóre bazy danych obsuguj pokrewne typy danych nazwane DOUBLE
PRECISION i REAL. Precyzja oferowana przez te typy danych i sam typ FLOAT
zaley co prawda od implementacji bazy danych, ale wszystkie te typy
reprezentuj wartoci zmiennoprzecinkowe ze sko czon liczb cyfr binarnych, zatem sposób zaokrglania liczb we wszystkich przypadkach jest
podobny.
Stosowanie typu FLOAT w jzyku SQL
Niektóre bazy danych kompensuj wspomnian niedokadno i wywietlaj waciwe wartoci.
Plik Bdy-zaokrgle/anty/select-rate.sql

SELECT stawka_godzinowa FROM Konta WHERE id_konta = 123;

Zwraca: 59.95
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Pozna format IEEE 754
Pierwsze propozycje dotyczce standardowego formatu binarnego
dla liczb zmiennoprzecinkowych pojawiy si jeszcze w 1979 roku.
Specyfikacja, która ostatecznie zyskaa status standardu w 1985 roku,
jest obecnie powszechnie implementowana w rozmaitych formach
oprogramowania, przede wszystkim w jzykach programowania
i mikroprocesorach.
Format skada si z trzech pól niezbdnych do zakodowania wartoci
zmiennoprzecinkowej: pola czci uamkowej, pola wykadnika,
do którego naley podnie t cz uamkow, oraz jednobitowego
pola znaku.
Jedn z zalet standardu IEEE 754 jest wanie stosowanie wykadnika,
dziki czemu mona w tym formacie reprezentowa zarówno bardzo mae, jak i bardzo due wartoci. Format obsuguje nie tylko
liczby rzeczywiste, ale te duo wikszy przedzia wartoci ni tradycyjne, staoprzecinkowe formaty reprezentacji liczb cakowitych.
Jeszcze wikszy przedzia reprezentowanych wartoci oferuje format podwójnej precyzji. Oznacza to, e opisywane formaty dobrze
sprawdzaj si w zastosowaniach naukowych.
Bodaj najbardziej popularnym zastosowaniem uamkowych wartoci liczbowych jest reprezentowanie kwot pieninych. Stosowanie
standardu IEEE 754 dla tego rodzaju wartoci nie jest konieczne,
poniewa opisany w tym rozdziale format skalowanych liczb dziesitnych pozwala równie atwo i bardziej precyzyjnie obsugiwa
kwoty pienine.
Dobrymi ródami wiedzy o tym formacie s artyku opublikowany
na Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_754) oraz artyku Davida
Goldberga zatytuowany „What Every Computer Scientist Should
Know About Floating-Point Arithmetic” [Gol91].
Artyku Goldberga zosta te przedrukowany (jest dostpny pod
adresem http://www.validlab.com/goldberg/paper.pdf).

Rzeczywista warto przechowywana w kolumnie typu FLOAT nie musi
jednak odpowiada tej wartoci. Wystarczy pomnoy t warto przez
miliard, aby odkry pewne rozbienoci:
Plik Bdy-zaokrgle/anty/magnify-rate.sql

SELECT stawka_godzinowa * 1000000000 FROM Konta WHERE id_konta = 123;

Zwraca: 59950000762.
Kup książkę

939

Poleć książkę

148



Rozdzia 10. • Bdy zaokrgle

Mona byo oczekiwa, e warto zwrócona przez poprzednie zapytanie
po przemnoeniu wyniesie 59950000000,000. Jak wida, warto 59,95 zostaa zaokrglona do wartoci, która moe by reprezentowana w systemie ze
sko czon precyzj oferowanym przez format binarny IEEE 754. W tym
przypadku rónica jest mniejsza ni jedna milionowa, zatem jej dokadno powinna wystarczy na potrzeby wielu oblicze .
Przyblienie nie gwarantuje jednak wystarczajcej dokadnoci dla innych
oblicze . Dobrym przykadem jest uycie wartoci typu FLOAT w wyraeniu
porównujcym liczby.
Plik Bdy-zaokrgle/anty/inexact.sql

SELECT * FROM Konta WHERE stawka_godzinowa = 59.95;

Wynik: zbiór pusty, brak pasujcych wierszy
Jak wiemy, warto przechowywana w kolumnie stawka_godzinowa w rzeczywistoci jest nieznacznie wiksza ni 59.95. W tej sytuacji, mimo e
przypisalimy tej kolumnie warto 59.95 w wierszu z identyfikatorem konta
123, zapytanie nie jest dopasowywane do powyszego zapytania.
Typowym obejciem tego problemu jest traktowanie wartoci zmiennoprzecinkowych jako „praktycznie równe”, jeli dzielca je rónica nie
przekracza jakiego niewielkiego progu. Wystarczy odj jedn warto od
drugiej i uy dostpnej w jzyku SQL funkcji wartoci bezwzgldnej
ABS(), aby uzyskana rónica bya dodatnia. Jeli wynik jest równy zero,
obie wartoci s dokadnie równe. Jeli wynik jest dostatecznie may, obie
wartoci mona traktowa jako praktycznie równe. Ponisze zapytanie
prawidowo odnajduje interesujcy nas wiersz:
Plik Bdy-zaokrgle/anty/threshold.sql

SELECT * FROM Konta WHERE ABS(stawka_godzinowa - 59.95) < 0.000001;

Rónica jest jednak na tyle dua, e porównanie z nieco wiksz precyzj
zako czy si niepowodzeniem:
Plik Bdy-zaokrgle/anty/threshold.sql

SELECT * FROM Konta WHERE ABS(stawka_godzinowa - 59.95) < 0.0000001;

Dobór waciwego progu zaley od konkretnej liczby, poniewa warto
bezwzgldna rónicy dzielcej wartoci dziesitne od zaokrglonych reprezentacji binarnych jest róna w przypadku poszczególnych liczb.
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Innym przykadem problemu wynikajcego z nieprecyzyjnego charakteru
typu FLOAT s obliczenia polegajce na agregowaniu wielu wartoci. Jeli
na przykad uyjemy funkcji SUM() do dodania wszystkich wartoci zmiennoprzecinkowych w jakiej kolumnie, bdy zaokrgle poszczególnych
liczb skumuluj si w wyznaczonej sumie.
Plik Bdy-zaokrgle/anty/cumulative.sql

SELECT SUM(b.godziny * k.stawka_godzinowa) AS koszty_projektu
FROM Bledy AS b
JOIN Konta AS k ON (b.przypisany_do = k.id_konta);

Skumulowany efekt niedokadnoci liczb zmiennoprzecinkowych jest jeszcze bardziej widoczny podczas wyznaczania zagregowanego iloczynu
zbioru liczb (zamiast ich sumy). Poszczególne rónice wydaj si niewielkie, ale z czasem mocno rosn. Jeli na przykad pomnoymy warto 1
przez wspóczynnik równy dokadnie 1,0, wynik zawsze bdzie wynosi 1.
Nie ma znaczenia, ile razy zastosujemy ten mnonik. Jeli jednak uyjemy
wspóczynnika 0,999, wynik bdzie inny. Jeli kolejno pomnoymy liczb 1
przez warto 0,999 tysic razy, otrzymamy wynik równy okoo 0,3677. Im
wicej operacji mnoenia wykonamy, tym wiksza bdzie ta rozbieno.
Dobrym przykadem stosowania operacji wielokrotnego mnoenia jest
wyznaczanie cznego oprocentowania na potrzeby kalkulacji finansowych. Uywanie niedokadnych liczb zmiennoprzecinkowych powoduje
bdy, które pocztkowo wydaj si zupenie niegro ne, ale z czasem, skumulowane, zaczynaj stwarza powane problemy. Stosowanie precyzyjnych wartoci w aplikacjach finansowych jest wic bardzo wane.

10.3. Jak rozpozna ten antywzorzec
Niemal kade uycie typów danych FLOAT, REAL lub DOUBLE PRECISION jest
podejrzane. Wikszo aplikacji korzystajcych z liczb zmiennoprzecinkowych w rzeczywistoci nie potrzebuje przedziau wartoci obsugiwanego
przez formaty zgodne ze standardem IEEE 754.
Korzystanie z typów danych FLOAT w jzyku SQL wydaje si o tyle naturalne, e podobny typ (czsto nawet pod t sam nazw) wystpuje w wikszoci jzyków programowania. Okazuje si jednak, e mona wybra
lepszy typ danych.
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10.4. Usprawiedliwione uycia
tego antywzorca
jest dobrym typem danych w sytuacji, gdy potrzebujemy liczb rzeczywistych z przedziau wikszego ni ten obsugiwany przez typy INTEGER
i NUMERIC. Naukowe aplikacje czsto wskazuje si jako przykad uzasadnionego stosowania typu FLOAT.
FLOAT

W systemie Oracle typu danych FLOAT uywa si do wyraania dokadnie
skalowanych wartoci liczbowych, za do reprezentowania niedokadnych
wartoci numerycznych stosuje si typ danych BINARY_FLOAT (zgodny ze standardem kodowania IEEE 754).

10.5. Rozwizanie: stosowanie typu
danych NUMERIC
Zamiast typu FLOAT i typów pokrewnych moemy stosowa typy danych
NUMERIC lub DECIMAL jzyka SQL dla liczb uamkowych staej precyzji.
Plik Bdy-zaokrgle/roz/numeric-columns.sql

ALTER TABLE Bledy ADD COLUMN godziny NUMERIC(9,2);
ALTER TABLE Konta ADD COLUMN stawka_godzinowa NUMERIC(9,2);

Wymienione typy danych umoliwiaj dokadne reprezentowanie wartoci
numerycznych z maksymaln precyzj okrelon podczas definiowania
odpowiednich kolumn. Precyzj naley okreli w formie argumentu typu
danych — obowizujca skadnia przypomina troch sposób okrelania
dugoci typu danych VARCHAR. Precyzja to czna liczba cyfr dziesitnych,
których moemy uywa dla wartoci w tak zdefiniowanej kolumnie. Precyzja równa 9 oznacza, e moemy przechowywa takie wartoci jak 123456789,
ale najprawdopodobniej nie bdziemy mogli obsuy wartoci równej
1234567890.1

1

W niektórych systemach baz danych rozmiar tej kolumny jest zaokrglany w gór
do najbliszego bajta, sowa lub podwójnego sowa, zatem w pewnych przypadkach
maksymalna warto w kolumnie typu NUMERIC moe skada si z wikszej liczby
cyfr, ni to wynika ze wskazanej precyzji.
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Istnieje te moliwo okrelenia skali za porednictwem drugiego argumentu tego typu danych. Skala decyduje o liczbie cyfr na prawo od przecinka oddzielajcego cz cakowit od uamkowej. Cyfry skali s odliczane od liczby cyfr precyzji, zatem precyzja 9 ze skal 2 oznaczaj, e
moemy przechowywa takie wartoci jak 1234567.89, ale ju nie wartoci
12345678.91 czy 123456.789.
Okrelane przez nas precyzja i skala s stosowane dla danej kolumny we
wszystkich wierszach tabeli. Innymi sowy, nie moemy przechowywa
wartoci ze skal 2 w czci wierszy i wartoci ze skal 4 w pozostaych.
W jzyku SQL to naturalne, e typ danych kolumny jest konsekwentnie
stosowany dla wszystkich wierszy (tak jak w przypadku kolumny typu
VARCHAR(20), gdzie kady wiersz moe zawiera a cuch okrelonej dugoci).
Zalet typów NUMERIC i DECIMAL jest moliwo przechowywania liczb wymiernych bez ryzyka ich zaokrglania (jak w przypadku typu FLOAT). Po zapisaniu wartoci 59.95 moemy by pewni, e w bazie danych jest przechowywana dokadnie ta liczba. Jeli porównamy j ze sta wartoci 59.95,
okae si, e obie wartoci s sobie równe.
Plik Bdy-zaokrgle/roz/exact.sql

SELECT stawka_godzinowa FROM Konta WHERE stawka_godzinowa = 59.95;

Zwraca: 59.95
Podobnie, jeli pomnoymy t warto przez miliard, otrzymamy oczekiwan warto:
Plik Bdy-zaokrgle/roz/magnify-rate-exact.sql

SELECT stawka_godzinowa * 1000000000 FROM Konta WHERE stawka_godzinowa = 59.95;

Zwraca: 59950000000
Typy danych NUMERIC i DECIMAL zachowuj si identycznie; nie powinny
wystpowa adne rónice w ich dziaaniu. Istnieje te synonim DEC dla
typu danych DECIMAL.
Nadal nie moemy przechowywa wartoci wymagajcych niesko czonej
precyzji, na przykad jednej trzeciej. Proponowane typy umoliwiaj nam
jednak przechowywanie dokadnej reprezentacji liczb w formie, w której
zapisujemy je w systemie dziesitnym.
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Jeli wic potrzebujemy dokadnych wartoci dziesitnych, powinnimy posugiwa si typem danych NUMERIC. Typ danych FLOAT nie moe reprezentowa wielu dziesitnych liczb wymiernych, zatem wartoci tego typu naley
zawsze traktowa jako niedokadne.
Jeli tylko moemy tego unikn, nie powinnimy uywa typu FLOAT.
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