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2
Mechanizmy
wewnÚtrzne .NET Core
i mierzenie wydajnoĂci
Podczas projektowania architektury aplikacji znajomoĂÊ wewnÚtrznych mechanizmów platformy .NET jest kluczowa dla zagwarantowania jakoĂci przyszïej aplikacji. W tym rozdziale
skupimy siÚ na mechanizmach wewnÚtrznych .NET Core, które mogÈ pomóc nam w pisaniu
kodu wysokiej jakoĂci i tworzeniu wysokiej jakoĂci architektury dla dowolnej aplikacji. Ten
rozdziaï poruszy gïówne pojÚcia zwiÈzane z mechanizmami wewnÚtrznymi .NET Core, takimi jak: proces kompilacji, mechanizm odzyskiwania pamiÚci i biblioteka klas platformy
(ang. Framework Class Library, FCL). Zakoñczymy rozdziaï przeglÈdem narzÚdzia BenchmarkDotNet, które jest najczÚĂciej uĝywane do mierzenia wydajnoĂci aplikacji i jest zalecane
do testowania fragmentów kodu w aplikacji.
W tym rozdziale poruszymy nastÚpujÈce zagadnienia:
Q Mechanizmy wewnÚtrzne .NET Core
Q Wykorzystywanie wielu rdzeni procesora w celu osiÈgniÚcia wysokiej wydajnoĂci
Q Jak budowanie w trybie wydania zwiÚksza wydajnoĂÊ
Q Analiza porównawcza wydajnoĂci aplikacji .NET Core 2.0
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Mechanizmy wewnÚtrzne .NET Core
.Net Core skïada siÚ z dwóch gïównych komponentów — Ărodowiska wykonawczego CoreCLR
i bibliotek bazowych CoreFX. W tym podrozdziale poruszymy nastÚpujÈce tematy:
Q CoreFX
Q CoreCLR
Q Dziaïanie MSIL, CLI, CTS i CLS
Q Jak dziaïa CLR?
Q Od kompilacji po wykonanie — pod maskÈ
Q Mechanizm odzyskiwania pamiÚci
Q .NET Native i kompilacja JIT

CoreFX
CoreFX jest nazwÈ kodowÈ bibliotek skïadajÈcych siÚ na .NET Core. Zawiera wszystkie biblioteki zaczynajÈce siÚ sïowami Microsoft.* i System.* oraz obejmuje kolekcje, mechanizmy I/O (wejĂcia-wyjĂcia), manipulowanie ïañcuchami znaków, refleksjÚ, zabezpieczenia
i wiele innych.
CoreFX jest niezaleĝne od Ărodowiska wykonawczego i moĝe byÊ uruchamiane na kaĝdej
platformie bez wzglÚdu na to, jakie interfejsy API ona wspiera.
Aby poznaÊ wiÚcej szczegóïów, moĝesz odnieĂÊ siÚ do kodu ěródïowego .NET Core pod adresem
https://source.dot.net.

CoreCLR
CoreCLR udostÚpnia wspólne Ărodowisko wykonawcze dla aplikacji .NET Core i zarzÈdza
peïnym cyklem ĝycia kaĝdej aplikacji. Wykonuje wiele operacji podczas dziaïania programu.
Operacje takie jak alokowanie pamiÚci, mechanizm odzyskiwania pamiÚci, obsïuga wyjÈtków, bezpieczeñstwo typów, zarzÈdzanie wÈtkami oraz bezpieczeñstwo sÈ czÚĂciÈ CoreCLR.
¥rodowisko uruchomieniowe .NET Core zawiera taki sam mechanizm odzyskiwania
pamiÚci (ang. Garbage Collection, GC) jak .NET Framework oraz nowy, bardziej zoptymalizowany kompilator Just In Time (JIT), zwany RyuJIT. Podczas pierwszego wydania .NET
Core obsïugiwaï tylko aplikacje w architekturze 64-bitowej, lecz wraz z wydaniem .NET
Core 2.0 obsïuguje takĝe 32-bitowe architektury. Jednak wersja 32-bitowa obsïuguje tylko
system Windows.
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Dziaïanie MSIL, CLI, CTS i CLS
Podczas budowania projektu kod jest kompilowany do formy jÚzyka przejĂciowego (ang.
Intermediate Language, IL), znanego takĝe jako jÚzyk przejĂciowy Microsoft (ang. Microsoft
Intermediate Language, MSIL). MSIL jest zgodny ze wspólnÈ infrastrukturÈ jÚzyka (ang.
Common Language Infrastructure, CLI), gdzie CLI jest standardem definiujÈcym wspólny
system typów (Common Type System, CTS) oraz specyfikacjÚ jÚzyka (Common Language
Specification, CLS).
CTS zawiera wspólny system typów i kompiluje typy specyficzne dla jÚzyka na typy zgodne
z platformÈ. Standaryzuje wszystkie typy jÚzyków platformy .NET na typy wspólne dla zapewnienia wspóïoperacyjnoĂci jÚzyka. Przykïadowo, jeĂli kod jest napisany w C#, zostanie
przekonwertowany do wïaĂciwego CTS.
PrzypuĂÊmy, ĝe mamy dwie zmienne zdefiniowane w poniĝszym kodzie C#:
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int minNo = 1;
long maxThroughput = 99999;
}
}

Podczas kompilacji kompilator wygeneruje do podzespoïu (ang. Assembly) MSIL, które bÚdzie
dostÚpne dla CoreCLR, aby wykonaÊ JIT i przekonwertowaÊ go na natywny kod maszynowy.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe typy int i long sÈ konwertowane na, odpowiednio, int32 i int64:

Nie jest wymagane, aby kaĝdy jÚzyk byï w peïni zgodny z CTS, moĝe obsïugiwaÊ tylko maïy
wycinek CTS. Na przykïad, gdy VB.NET zostaï wydany po raz pierwszy w .NET Framework,
obsïugiwaï tylko typy caïkowitoliczbowe ze znakiem i nie byïo moĝliwe uĝycie typów caïkowitoliczbowych bez znaku. Z kolejnymi wersjami .NET Framework i teraz z .NET Core 2.0
moĝemy do tworzenia aplikacji uĝywaÊ wszystkich zarzÈdzanych jÚzyków, takich jak C#, F#
i VB.NET, i ïatwo odwoïywaÊ siÚ do róĝnych podzespoïów.
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Jak dziaïa CLR?
CLR jest zaimplementowane jako zestaw bibliotek wewnÈtrzprocesowych, które sÈ ïadowane
wraz z aplikacjÈ i dziaïajÈ w ramach kontekstu procesu aplikacji. Na poniĝszym rysunku widzimy dwie dziaïajÈce aplikacje, które zostaïy nazwane App1.exe i App2.exe. Kaĝdy z czarnych
kwadratów reprezentuje przestrzeñ adresowÈ aplikacji, wewnÈtrz których App1.exe i App2.exe
majÈ uruchomione ich wïasne wersje CLR obok siebie:

Podczas pakowania aplikacji .NET Core moĝemy je opublikowaÊ albo jako zaleĝne od frameworka (ang. Framework Dependent Deployment, FDD), albo jako niezaleĝne (ang. Self-Contained
Deplyments, SCD). W FDD opublikowany pakiet nie posiada Ărodowiska uruchomieniowego
.NET Core i oczekuje, ĝe .NET Core jest zainstalowane w docelowym systemie. Przy SCD
wszystkie komponenty, takie jak Ărodowisko uruchomieniowe .NET Core oraz biblioteki
.NET Core, sÈ doïÈczone do opublikowanego pakietu. DziÚki temu nie jest wymagane, aby
docelowy system operacyjny posiadaï zainstalowane .NET Core.
WiÚcej informacji o FDD i SCD znajdziesz na stronie pod adresem https://docs.microsoft.com/en-us/
dotnet/core/deploying/.

Od kompilacji do wykonania — pod maskÈ
Proces kompilacji .NET Core jest podobny do tego w .NET Framework. Podczas konstruowania projektu system MSBuild, który buduje projekt i generuje bibliotekÚ klas (.dll) lub
plik wykonywalny (.exe), wywoïuje wewnÚtrzne polecenie .NET CLI. Podzespóï zawiera
manifest posiadajÈcy metadane podzespoïu, takie jak numer wersji, jÚzyk, informacja o referencjach typów, informacja o referencjach do innych podzespoïów oraz listÚ innych plików
w podzespole wraz z ich lokalizacjÈ. Ten manifest jest przechowywany w kodzie MSIL lub
w samodzielnym przenoĂnym pliku wykonywalnym (ang. Portable executable, PE):
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Gdy uruchamiany jest plik wykonywalny, tworzy siÚ nowy proces i ïaduje Ărodowisko uruchomieniowe .NET Core, które potem inicjalizuje Ărodowisko wykonawcze, konfiguruje
stertÚ oraz pulÚ wÈtków i ïaduje podzespóï do przestrzeni adresowej procesu. Na podstawie
kodu programu wywoïywana jest metoda punktu startowego (metoda Main) i wykonywana
jest kompilacja JIT. Od tego momentu kod jest wykonywany i obiekty zaczynajÈ byÊ alokowane na stercie, podczas gdy typy proste przechowywane sÈ na stosie. Dla kaĝdej metody
wykonywana jest kompilacja JIT i generowany jest natywny kod maszynowy.
Po wykonaniu kompilacji JIT, a przed generowaniem natywnego kodu maszynowego wykonywanych jest kilka walidacji. Do tych walidacji zalicza siÚ:
Q weryfikowanie, czy MSIL zostaï wygenerowany podczas procesu budowania,
Q weryfikowanie, czy kod nie zostaï zmodyfikowany lub czy podczas procesu

kompilacji JIT nie zostaïy dodane nowe typy,
Q weryfikowanie, czy zostaï wygenerowany zoptymalizowany kod dla docelowej

maszyny.

Mechanizm odzyskiwania pamiÚci (ang. garbage collection)
JednÈ z najwaĝniejszych cech CLR jest mechanizm odzyskiwania pamiÚci. Skoro aplikacje
.NET Core sÈ aplikacjami zarzÈdzanymi, wiÚkszoĂÊ procesu odzyskiwania pamiÚci wykonywana jest automatycznie przez CLR. Alokacja obiektów w pamiÚci jest efektywnie wykonywana przez CLR. CLR nie tylko od czasu do czasu dostosowuje zasoby pamiÚci wirtualnej,
lecz takĝe zmniejsza fragmentacjÚ podlegïej pamiÚci wirtualnej, aby byïa bardziej wydajna
pod wzglÚdem dostÚpnej przestrzeni.
Gdy aplikacja jest wykonywana, obiekty zaczynajÈ byÊ alokowane na stercie, a adres kaĝdego z obiektów przechowywany jest na stosie. Ten proces jest kontynuowany, dopóki pamiÚÊ
nie osiÈgnie swojego maksymalnego limitu. Wtedy do gry wchodzi GC i zaczyna odzyskiwaÊ
pamiÚÊ poprzez usuwanie nieuĝywanych zarzÈdzanych obiektów i alokowanie nowych obiektów. Wszystko to GC wykonuje automatycznie, lecz moĝna teĝ je wywoïaÊ, aby wykonaïo odzyskiwanie pamiÚci, poprzez wywoïanie metody GC.Collect.
Na potrzeby przykïadu zaïóĝmy, ĝe w metodzie Main mamy obiekt c typu Car. Podczas
wykonywania metody obiekt Car bÚdzie przez CLR zaalokowany w pamiÚci sterty, a referencja do obiektu c wskazujÈca na adres obiektu Car na stercie zostanie odïoĝona na stos.
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Podczas dziaïania mechanizmu odzyskiwania pamiÚci odzyskana zostanie pamiÚÊ ze sterty
i referencja do obiektu ze stosu zostanie usuniÚta:

Warty odnotowania jest fakt, ĝe odzyskiwanie pamiÚci wykonywane jest automatycznie przez
GC tylko dla obiektów zarzÈdzanych i jeĂli mamy jakieĂ obiekty niezarzÈdzane, jak poïÈczenie
z bazÈ danych, operacje wejĂcia-wyjĂcia itp., muszÈ byÊ one zwolnione rÚcznie. Inaczej mówiÈc,
GC dziaïa efektywnie dla obiektów zarzÈdzanych i zapewnia, ĝe aplikacja nie odczuje spadku
wydajnoĂci podczas wykonywania GC.

Generacje w GC
W odzyskiwaniu pamiÚci wyróĝniamy trzy typy generacji, znane jako Generacja 0, Generacja 1 i Generacja 2. W tym podrozdziale przyjrzymy siÚ idei generacji i temu, jak wpïywajÈ
one na wydajnoĂÊ odzyskiwania pamiÚci.
PrzypuĂÊmy, ĝe uruchamiamy aplikacjÚ tworzÈcÈ trzy obiekty nazwane Obiekt1, Obiekt2
i Obiekt3. Obiekty te bÚdÈ miaïy zaalokowanÈ pamiÚÊ w Generacji 0:

Gdy odzyskiwanie pamiÚci zostanie uruchomione (jest to proces automatyczny, chyba ĝe
samodzielnie wywoïasz go z kodu), sprawdza, czy sÈ obiekty, które nie sÈ juĝ potrzebne w aplikacji i nie ma do nich referencji w programie. Takie obiekty zostanÈ po prostu usuniÚte.
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Przykïadowo, jeĝeli nigdzie nie ma odwoïania do zakresu obiektu Obiekt1, pamiÚÊ zajmowana przez ten obiekt zostanie odzyskana. Jednakĝe dwa inne obiekty Obiekt2 i Obiekt3
nadal majÈ odwoïania w kodzie programu i zostanÈ przeniesione do Generacji 1.
Teraz zaïóĝmy, ĝe sÈ utworzone dwa kolejne obiekty, zwane Obiekt4 i Obiekt5. ZostanÈ zakwalifikowane do Generacji 0, co pokazuje poniĝszy rysunek:

Gdy proces odzyskiwania pamiÚci zostanie uruchomiony po raz drugi, znajdzie dwa obiekty,
zwane Obiekt4 i Obiekt5, w Generacji 0 i dwa obiekty, nazywajÈce siÚ Obiekt2 i Obiekt3,
w Generacji 1. GC sprawdzi najpierw referencje do obiektów w Generacji 0 i jeĂli nie bÚdÈ
uĝywane przez aplikacjÚ, zostanÈ usuniÚte. Tak samo zostanÈ sprawdzone obiekty Generacji 1.
Przykïadowo, jeĂli Obiekt3 nadal jest uĝywany, zostanie przesuniÚty do Generacji 2, a Obiekt2
zostanie usuniÚty z Generacji 1, co pokazano na poniĝszym rysunku.
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Koncept generacji optymalizuje pracÚ GC — jest wysoce prawdopodobne, ĝe obiekty przechowywane w Generacji 2 bÚdÈ przechowywane przez dïuĝszy czas. GC wykonuje mniej
operacji i dziÚki temu zyskuje czas, zamiast za kaĝdym razem sprawdzaÊ obiekt po obiekcie.
To samo tyczy siÚ Generacji 1, dla której takĝe odzyskanie pamiÚci jest mniej prawdopodobne niĝ w przypadku Generacji 0.

.NET Native i kompilacja JIT
Kompilacja JIT odbywa siÚ w trakcie wykonania i konwertuje kod MSIL do natywnego kodu
maszynowego. Odbywa siÚ to podczas pierwszego uruchomienia kodu, które trwa trochÚ dïuĝej niĝ nastÚpne. W .NET Core tworzymy teraz aplikacje na platformy mobilne i urzÈdzenia
przenoĂne, które majÈ limitowane zasoby procesora oraz pamiÚci. W przypadku platform
Universal Windows Platform (UWP) i Xamarin .NET Core generuje natywny kod w czasie
kompilacji lub podczas generowania pakietów specyficznych dla platform. Nie jest przez to
wymagana podczas dziaïania kompilacja JIT, co zwiÚksza szybkoĂÊ uruchamiania aplikacji.
Ta natywna kompilacja wykonywana jest przez komponent zwany .NET Native.
NET Native rozpoczyna proces kompilacji zaraz po kompilacji specyficznej dla jÚzyka podczas budowania aplikacji. Mechanizmy .NET Native odczytujÈ kod MSIL generowany przez
kompilator jÚzyka i przeprowadzajÈ szereg operacji, m.in.:
Q eliminujÈ metadane z MSIL,
Q podmieniajÈ kod bazujÈcy na refleksji i metadanych na natywny statyczny kod

podczas porównywania wartoĂci pól,
Q sprawdzajÈ kod, który ma byÊ wykonany przez aplikacjÚ (i tylko on zostaje
w wynikowym podzespole),
Q zamieniajÈ peïne CLR na zrefaktoryzowane Ărodowisko uruchomieniowe
z mechanizmem odzyskiwania pamiÚci i bez kompilatora JIT. Zrefaktoryzowane
Ărodowisko uruchomieniowe zostanie dostarczone wraz z aplikacjÈ i jest zawarte
w bibliotece o nazwie mrt100_app.dll.

Wykorzystywanie wielu rdzeni CPU
dla wiÚkszej wydajnoĂci
W obecnych czasach aplikacje bazujÈ bardziej na ïÈcznoĂci i w niektórych przypadkach operacje wykonywane przez aplikacjÚ trwajÈ dïuĝej. Wiemy takĝe, ĝe obecnie wszystkie komputery posiadajÈ wielordzeniowe procesory i efektywne wykorzystanie tych rdzeni zwiÚksza wydajnoĂÊ aplikacji. Operacje takie jak sieÊ bÈdě IO majÈ opóěnienia i synchroniczne wykonanie
kodu aplikacji moĝe prowadziÊ do dïugich czasów oczekiwania. JeĂli czasochïonne zadania sÈ
wykonywane w oddzielnym wÈtku lub w sposób asynchroniczny, wykonywana operacja bÚdzie
trwaÊ krócej i wzroĂnie responsywnoĂÊ aplikacji. KolejnÈ zaletÈ jest wykonywanie zadañ na
wielu rdzeniach procesora jednoczeĂnie. W Ăwiecie .NET moĝemy zyskaÊ responsywnoĂÊ
i wydajnoĂÊ poprzez podziaï zadañ na wiele wÈtków, wykorzystujÈc klasyczne API progra46
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mowania wielowÈtkowego lub korzystajÈc z uproszczonego i zaawansowanego modelu znanego jako task programming library (TPL). TPL jest obsïugiwane przez .NET Core 2.0 i wkrótce
przyjrzymy siÚ temu, jak moĝe byÊ uĝyte do wykonywania zadañ na wielu rdzeniach.
Model programowania z wykorzystaniem TPL bazuje na pojÚciu zadania. Zadanie jest jednostkÈ pracy — obiektowym przedstawieniem operacji w trakcie wykonywania.
Proste zadanie moĝemy utworzyÊ poprzez napisanie np. poniĝszego kodu:
static void Main(string[] args)
{
Task t = new Task(Execute);
t.Start();
t.Wait();
}
private static void Execute()
{
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
}

W przedstawionym kodzie zadanie moĝe byÊ inicjalizowane z uĝyciem obiektu typu Task,
gdzie Execute jest metodÈ obliczeniowÈ, która zostanie wykonana po wywoïaniu metody
Start. Metoda Start informuje .NET Core, ĝe zadanie moĝe zostaÊ wykonane, i koñczy swoje
dziaïanie. Rozdziela wykonanie programu na dwa wÈtki, które dziaïajÈ wspóïbieĝnie. Pierwszy
wÈtek to gïówny wÈtek aplikacji, a drugi wykonuje metodÚ Execute. UĝyliĂmy metody t.Wait,
aby poczekaÊ na wÈtek roboczy i wyĂwietliÊ wynik na konsoli. W innym przypadku po opuszczeniu przez program bloku kodu metody Main aplikacja koñczy dziaïanie.
Celem programowania równolegïego jest efektywne wykorzystanie wielu rdzeni procesora.
Na przykïad zaïóĝmy, ĝe uruchamiamy podany kod na procesorze jednordzeniowym. Dwa
wÈtki bÚdÈ dziaïaÊ i dzieliÊ ten sam procesor. JeĂli program byïby uruchomiony na procesorze wielordzeniowym, mógïby dziaïaÊ na kilku rdzeniach, wykorzystujÈc kaĝdy rdzeñ oddzielnie, zwiÚkszajÈc wydajnoĂÊ i osiÈgajÈc prawdziwÈ równolegïoĂÊ:
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W przeciwieñstwie do TPL, klasyczny obiekt typu Thread nie gwarantuje, ĝe wÈtek bÚdzie
dziaïaï na róĝnych rdzeniach procesora. TPL daje pewnoĂÊ, ĝe kaĝdy wÈtek bÚdzie wykonywany na innym rdzeniu, chyba ĝe osiÈgniÚta zostanie liczba zadañ na rdzeñ i rdzenie bÚdÈ
wspóïdzielone.
WiÚcej informacji na temat korzyĂci stosowania TPL znajdziesz na stronie pod adresem https://docs.
microsoft.com/en-us/dotnet/standard/parallel-programming/task-parallel-library-tpl.

Jak kompilacje w trybie wydania
zwiÚkszajÈ wydajnoĂÊ
Tryby kompilacji dla wydania (ang. Release) i debugowania sÈ dwoma gïównymi sposobami
budowania aplikacji .NET. Tryb debugowania jest uĝywany zazwyczaj podczas pisania kodu
lub naprawiania bïÚdów, podczas gdy tryb wydania jest czÚĂciej uĝywany podczas pakowania aplikacji do wdroĝenia na serwerach produkcyjnych. Podczas tworzenia paczki wdroĝeniowej programiĂci czÚsto pomijajÈ zmianÚ trybu budowania na tryb wydania, przez co po
wdroĝeniu aplikacji pojawiajÈ siÚ problemy z wydajnoĂciÈ.

Poniĝsza tabela opisuje róĝnice pomiÚdzy trybami debugowania i wydania.
Tryb debugowania (Debug)

Tryb wydania (Release)

Kompilator nie wykonuje optymalizacji kodu

Kod jest optymalizowany i zmniejszany jest jego
rozmiar podczas budowania w trybie wydania

¥lad stosu jest ïapany i wyrzucany
w momencie wystÈpienia wyjÈtku

¥lad stosu nie jest ïapany

Symbole debugowania sÈ przechowywane

Symbole debugowania i caïy kod w ramach dyrektywy
#debug sÈ usuwane

Kod ěródïowy zuĝywa wiÚcej pamiÚci
podczas wykonania

Kod ěródïowy zuĝywa mniej pamiÚci podczas wykonania
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Testy porównawcze aplikacji .NET Core 2.0
Testowanie porównawcze aplikacji jest procesem oceny i porównywania artefaktów z uzgodnionymi standardami. Aby wykonaÊ testy porównawcze kodu aplikacji .NET Core 2.0, moĝemy uĝyÊ narzÚdzia BenchmarkDotNet, które zawiera bardzo proste API do oceny wydajnoĂci kodu aplikacji. Zazwyczaj analiza porównawcza w skali mikro, jak w przypadku
klas i metod, nie jest prosta i zmierzenie wydajnoĂci wymaga wiele wysiïku, podczas gdy
BenchmarkDotNet moĝe wykonaÊ caïe to niskopoziomowe zadanie, jak i zïoĝone zadania
zwiÈzane z analizÈ porównawczÈ.

Poznawanie BenchmarkDotNet
W tym podrozdziale poznamy BenchmarkDotNet i nauczymy siÚ, jak efektywnie moĝemy uĝyÊ
tego narzÚdzia do mierzenia wydajnoĂci aplikacji.
Moĝemy go zainstalowaÊ z uĝyciem konsoli menedĝera pakietów NuGet lub poprzez sekcjÚ
References projektu. Aby zainstalowaÊ BenchmarkDotNet, naleĝy wykonaÊ polecenie:
Install-Package BenchmarkDotNet

Powyĝsze polecenie dodaje pakiet BenchmarkDotNet z NuGet.org.
Aby przetestowaÊ narzÚdzie BenchmarkDotNet, utworzymy prostÈ klasÚ, która zawiera dwie
metody do generowania sekwencji 10 liczb ciÈgu Fibonacciego. CiÈg Fibonacciego moĝe byÊ
zaimplementowany na kilka sposobów, dlatego uĝyjemy go do zmierzenia, który fragment
kodu jest szybszy i bardziej wydajny.
Oto pierwsza metoda generujÈca ciÈg Fibonacciego iteracyjnie:
public class TestBenchmark
{
int len = 10;
[Benchmark]
public void Fibonacci()
{
int a = 0, b = 1, c = 0;
Console.Write("{0} {1}", a, b);
for (int i = 2; i < len; i++)
{
c = a + b;
Console.Write(" {0}", c);
a = b;
b = c;
}
}
}

49

Kup książkę

Poleć książkę

C# 7 i .NET Core 2.0

Poniĝej druga metoda, która wykorzystuje podejĂcie rekurencyjne do generowania ciÈgu
Fibonacciego:
[Benchmark]
public void FibonacciRecursive()
{
int len = 10;
Fibonacci_Recursive(0, 1, 1, len);
}
private void Fibonacci_Recursive(int a, int b, int counter, int len)
{
if (counter <= len)
{
Console.Write("{0} ", a);
Fibonacci_Recursive(b, a + b, counter + 1, len);
}
}

Zauwaĝ, ĝe obie metody generujÈce liczby ciÈgu Fibonacciego zawierajÈ atrybut Benchmark.
To wïaĂnie mówi obiektowi BenchmarkRunner, które metody mierzyÊ. Moĝemy teĝ wywoïaÊ
BenchmarkRunner z gïównego punktu wejĂciowego aplikacji, który to zmierzy wydajnoĂÊ aplikacji i wygeneruje raport, co pokazano w poniĝszym fragmencie kodu:
static void Main(string[] args)
{
BenchmarkRunner.Run<TestBenchmark>();
Console.Read();
}

Po uruchomieniu analizy otrzymamy raport podobny do tego:
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ZostanÈ równieĝ wygenerowane pliki w gïównym folderze aplikacji uruchamiajÈcej Bench
´markRunner: plik .html zawierajÈcy informacje o wersji BenchmarkDotNet, wersji systemu,
procesorze, czÚstotliwoĂci, rozkïadzie, szczegóïach licznika, wersji .NET (w naszym przypadku .NET Core SDK 2.1.4), hoĂcie i tak dalej:

Tabela zawiera cztery kolumny. Moĝemy jednak dodaÊ wiÚcej kolumn, które domyĂlnie sÈ
opcjonalne. Moĝemy takĝe dodawaÊ niestandardowe kolumny. Method to nazwa metody
zawierajÈcej atrybut Benchmark , Mean jest Ărednim czasem, który zajmuje wykonanie
wszystkich pomiarów (us oznacza milisekundy), Error jest czasem przeznaczonym na
przetwarzanie bïÚdów, StdDev jest standardowym odchyleniem pomiarów.
Po porównaniu obu metod moĝna stwierdziÊ, ĝe metoda FibonacciRecursive jest bardziej
wydajna, jako ĝe wartoĂci dla Mean, Error i StdDev sÈ mniejsze niĝ dla metody iteracyjnej.
Oprócz pliku HTML, tworzone sÈ dwa dodatkowe pliki, plik CSV (ang. Comma Separated Value)
oraz plik Markdown (MD), zawierajÈce te same informacje.

Jak to dziaïa
BenchmarkDotNet w czasie dziaïania generuje projekt dla kaĝdej analizowanej metody oraz
buduje go w trybie wydania. Próbuje kilku kombinacji, aby zmierzyÊ wydajnoĂÊ metody poprzez wielokrotne jej wywoïywanie, po czym generuje raport skïadajÈcy siÚ z plików i informacji o BenchmarkDotNet.

Ustawianie parametrów
W poprzednim przykïadzie testowaliĂmy metodÚ z tylko jednÈ wartoĂciÈ. W praktyce podczas testowania aplikacji klasy enterprise testujemy jÈ z róĝnymi wartoĂciami, aby oszacowaÊ
wydajnoĂÊ metody.
Po pierwsze, moĝemy zdefiniowaÊ wïaĂciwoĂÊ dla kaĝdego parametru poprzez dodanie
atrybutu Params i podanie wartoĂci, dla jakich chcielibyĂmy, aby metoda byïa testowana.
Póěniej moĝemy uĝyÊ tej wïaĂciwoĂci w kodzie. BenchmarkRun automatycznie testuje metodÚ
ze wszystkimi parametrami i generuje raport. Poniĝej kompletny kod klasy TestBenchmark:
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public class TestBenchmark
{
[Params(10,20,30)]
public int Len { get; set; }
[Benchmark]
public void Fibonacci()
{
int a = 0, b = 1, c = 0;
Console.Write("{0} {1}", a, b);
for (int i = 2; i < Len; i++)
{
c = a + b;
Console.Write(" {0}", c);
a = b;
b = c;
}
}
[Benchmark]
public void FibonacciRecursive()
{
Fibonacci_Recursive(0, 1, 1, Len);
}
private void Fibonacci_Recursive(int a, int b, int counter, int len)
{
if (counter <= len)
{
Console.Write("{0} ", a);
Fibonacci_Recursive(b, a + b, counter + 1, len);
}
}
}

Po uruchomieniu analizy zostanie wygenerowany raport podobny do poniĝszego:
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Diagnostyka pamiÚci z uĝyciem BenchmarkDotNet
Z BenchmarkDotNet moĝemy takĝe diagnozowaÊ dowolne problemy z pamiÚciÈ, procesem
odzyskiwania pamiÚci oraz mierzyÊ liczbÚ alokowanych bajtów.
Moĝemy to zaimplementowaÊ, uĝywajÈc atrybutu MemoryDiagnoser na poziomie klasy. Dodajmy atrybut MemoryDiagnoser do klasy TestBenchmark utworzonej w poprzednim przykïadzie:
[MemoryDiagnoser]
public class TestBenchmark {}

Przy ponownym uruchomieniu aplikacji zostanÈ zebrane dodatkowe dane zwiÈzane z alokacjÈ pamiÚci i procesem odzyskiwania pamiÚci, a nastÚpnie odpowiednio umieszczone
w raporcie:

W powyĝszej tabeli kolumna Gen 0 oznacza liczbÚ generacji na 1000 operacji. JeĂli wartoĂciÈ
jest 1, oznacza to, ĝe proces odzyskiwania pamiÚci miaï miejsce po 1000 operacji. Zauwaĝ
jednak, ĝe w pierwszym wierszu jest wartoĂÊ 0.1221, która oznacza, ĝe odzyskiwanie pamiÚci zostaïo wykonane po 0,1221 sekundy, podczas gdy dla tego wiersza nie zostaïo przeprowadzone odzyskiwanie pamiÚci dla Generacji 1 (w takim wypadku pojawiïaby siÚ kolumna
Gen 1). Allocated oznacza rozmiar pamiÚci zaalokowany podczas wywoïywania metody. Nie
zawiera natywnych wywoïañ Stackalloc/heap.

Dodawanie konfiguracji
Konfiguracja analizy porównawczej moĝe byÊ zdefiniowana poprzez utworzenie niestandardowej klasy i dziedziczenie z klasy ManualConfig. Oto przykïad klasy TestBenchmark, którÈ
utworzyliĂmy wczeĂniej, zawierajÈcej metody testowe:
[Config(typeof(Config))]
public class TestBenchmark
{
private class Config : ManualConfig
{
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// BÚdziemy analizowaÊ TYLKO metody majÈce w nazwie Recursive

public Config()
{
Add(new DisjunctionFilter(
new NameFilter(name => name.Contains("Recursive"))
));
}
}
[Params(10, 20, 30)]
public int Len { get; set; }
[Benchmark]
public void Fibonacci()
{
int a = 0, b = 1, c = 0;
Console.Write("{0} {1}", a, b);
for (int i = 2; i < Len; i++)
{
c = a + b;
Console.Write(" {0}", c);
a = b;
b = c;
}
}
[Benchmark]
public void FibonacciRecursive()
{
Fibonacci_Recursive(0, 1, 1, Len);
}
private void Fibonacci_Recursive(int a, int b, int counter, int len)
{
if (counter <= len)
{
Console.Write("{0} ", a);
Fibonacci_Recursive(b, a + b, counter + 1, len);
}
}
}

W powyĝszym kodzie zdefiniowaliĂmy klasÚ Config, która dziedziczy z klasy ManualConfig dostarczanej wraz z bibliotekÈ. Reguïy mogÈ byÊ zdefiniowane wewnÈtrz konstruktora klasy Config.
W przykïadzie wystÚpuje reguïa okreĂlajÈca, ĝe naleĝy analizowaÊ metody zawierajÈce w nazwie
sïowo Recursive. W naszym przypadku mamy tylko jednÈ takÈ metodÚ, FibonacciRecursive,
która zostanie wywoïana i której wydajnoĂÊ bÚdzie zmierzona.
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Innym sposobem dodania konfiguracji jest uĝycie API fluent, w którym moĝemy pominÈÊ
tworzenie klasy Config i zaimplementowaÊ to w taki sposób:
static void Main(string[] args)
{
var config = ManualConfig.Create(DefaultConfig.Instance);
config.Add(new DisjunctionFilter(new NameFilter(
name => name.Contains("Recursive"))));
BenchmarkRunner.Run<TestBenchmark>(config);
}

WiÚcej informacji o BenchmarkDotNet znajdziesz pod adresem http://benchmarkdotnet.org/
Configs.htm.

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale poznaliĂmy gïówne zaïoĝenia .NET Core, w tym procesy kompilacji
i odzyskiwania pamiÚci, dowiedzieliĂmy siÚ, jak tworzyÊ wysoko wydajne aplikacje .NET Core
poprzez uĝycie wielu rdzeni procesora oraz jak publikowaÊ aplikacje w trybie wydania.
PrzyjrzeliĂmy siÚ równieĝ narzÚdziu do analizy porównawczej, które jest najczÚĂciej uĝywane do optymalizacji kodu i które dostarcza wyników specyficznych dla klas.
W nastÚpnym rozdziale dowiemy siÚ wiÚcej o programowaniu wielowÈtkowym i wspóïbieĝnym w .NET Core.
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