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Facultat d’Informàtica de Barcelona – Departament d’Arquitectura de Computadors
Durant el desenvolupament de programes, és molt important entendre les raons per les quals tenen un
determinat comportament i també el rendiment que aconsegueixen sobre l’arquitectura. S'aprofiten bé els
recursos que té disponibles (CPU, memòria, entrada/sortida...)? Podem millorar la manera en què el
programa els fa servir, aconseguint així més rendiment en la seva execució?
En aquesta sessió estudiarem algunes de les tècniques que tenim per avaluar el rendiment dels programes,
com obtenir aquesta informació, i com el sistema es comporta mentre executem les aplicacions.
Us recomanem que feu aquesta pràctica i les següents en els ordinadors de la Facultat, per tal que també
us acostumeu al seu funcionament, a banda de saber fer servir la vostra màquina virtual. Considereu-ho
com a part de la pràctica de laboratori.

El programa d’exemple: Multiplicació de Matrius
En aquesta sessió farem servir uns quants programes, que implementen la multiplicació de matrius,
per determinar com analitzar la seva execució i ser capaços d'optimitzar el seu rendiment. Descarrega
els programes des de: http://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S8/S8-FC_GIA.tar.gz. El
primer programa a estudiar té aquesta estructura general (veieu-lo a matmul.row-wise.c):
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <stdio.h>
...
#define
#define
#define
#define

SIZE_N 1224
SIZE_T 544
SIZE_M 388
TYPE double

// “include files”, fitxers de capçalera

//
//

definició d’expressions constants
que se substituiran en temps de compilació

//

tipus bàsic que es fa servir per la matriu

...
////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////// function for matrix initialization /////////////
void matrix_init(char * msg, int rows, int cols,
TYPE (* mat)[cols], TYPE r)
{
int loop;
int i, j;
double t0, t1;
for (loop = 0; loop < 4; loop++) {
t0 = now();
for (i=0; i < rows; i++) {
for (j=0; j < cols; j++) {
TYPE value = r * ((TYPE) (1.0/((TYPE) i+0.25)) - 0.005*j);
mat[i][j] = value;
}
}
t1 = now();
show_time(msg, t0, t1);
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}
}

printf("\n");

/////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////
matrix multiplication
//////////////////
void matmul(char * msg, int sz_n, int sz_t, int sz_m,
TYPE (* __restrict__ C)[sz_m],
TYPE (* __restrict__ A)[sz_t],
TYPE (* __restrict__ B)[sz_m], int verbose)
{
// __restrict__ significa que aquest argument no se solapa
// amb cap altre i el compilador pot optimitzar els accessos
int i, j, k;
double t0, t1;
...
t0 = now();
for (i=0; i < sz_n; i++) {
// row-wise: C per files
for (j=0; j < sz_m; j++) {
//
A per files
for (k=0; k < sz_t; k++) {
//
B per columnes
C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
}
// aquesta directive del preprocessador de C pot canviar-se per #if 0
// iniciant així un “comentari” fins el següent #endif
#if 1
if (verbose && (i%(rows/mod_n))==1 && (j%(cols/mod_m))==1)
printf ("matmul (computing row %d col %d, %lf)\n",
i, j, C[i][j]);
#endif
}
}
t1 = now();
show_time(msg, t0, t1);

}

printf ("\nMatrices: ( %d %d ) x ( %d %d ) -> ( %d %d )\n",
sz_n, sz_t, sz_t, sz_m, sz_n, sz_m);
double timetaken = t1 - t0;
printf ("Multiplication time: %lf s\n", timetaken);
double operations = (double) rows*cols*cols*2.0;
printf ("Operations:
%lf\n", operations);
printf ("MFlops:
%lf\n",
operations/(timetaken*1000000.0));

////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////
main
///////////////////////
int main(int argc, char * argv [])
{ ...
int verbose = 0;
// provide feedback at runtime
int save_matrices = 0; // save the matrices for later check with the
// ./check-multiply.row-wise command
... process command line arguments ...
...

matrix_allocate ...
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...

matrix_init ...

matmul ("C += AxB", C, A, B, SIZE, SIZE, verbose);
... if indicated, (-s), save_matrices_on_file ...
return 0;
}

man matmul

(MANPATH=./man man matmul)

NAME
matmul.row-wise – matrix multiplication on matrices stored by rows
matmul.col-wise – matrix multiplication on matrices stored by columns
SYNOPSYS
matmul.row-wise [-s] [-v] [-h] [N [T [M]]]
matmul.col-wise [-s] [-v] [-h] [N [T [M]]]
DESCRIPTION
Implements a simple i,j,k loop-based matrix multiplication.
Matrices are stored in row-wise format, and initialized with
double precision floating point numbers.
All arguments are optional:
-h

provide help on the arguments accepted

-s

after multiplication, save the matrices in the
“matrices.dat” file, in ASCII format. Also save the matrix
sizes in the “matrix-info.dat” file (in ASCII as well).
Saving the matrices is useful, as it allows to check that
the result is correct (see check-multiply, below)

-v

provide information about the matrix multiplication
progress, during execution

[N [T [M]]]
Matrix dimensions (default values
elements)
Matrix A is [N][T] (row-wise), or
Matrix B is [T][M] (row-wise), or
Matrix C is [N][M] (row-wise), or

are 1224, 544 and 388
[T][N] (col-wise).
[M][T] (col-wise).
[M][N] (col-wise).

Before the matrix multiplication, the program displays the
times taken to initialize each one of the matrices.
After the matrix multiplication, the program displays the
execution time taken, the number of operations executed, and
the performance obtained in Megaflops (Millions of Floating
Point Operations per second).
Uns altres programes que trobaràs en el paquet d'exemples són "check-multiply.row-wise" i “checkmultiply.col-wise”. Aquests programes llegeixen les matrius A, B, i C, que troben en el fitxers "matrix-info.dat" i
"matrices.dat", i comproven que el resultat de la multiplicació d'A*B sigui correctament la matriu C. Utilitza la
versió *.row-wise quan les matrius estiguin emmagatzemades per files, i la versió *.col-wise per les matrius
emmagatzemades per columnes:
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man check-multiply
NAME

$ MANPATH=./man man check-multiply)

check-multiply.row-wise – check matrices in
assuming they are
check-multiply.col-wise – check matrices in
assuming they are

“matrices.dat” file
stored by rows
“matrices.dat” file
stored by columns

SYNOPSYS
check-multiply.row-wise
check-multiply.col-wise
DESCRIPTION
Read the matrix sizes from the file “matrix-info.dat”, and the
values of the matrices A, B, and C, from the file
“matrices.dat”. Then, they check that the values of the C
matrix correspond to the matrix multiplication of A and B. They
report the execution time taken, the number of operations
executed, the performance obtained in Megaflops, and if the
check of the result is SUCCESSFUL, or it FAILED.
These programs do not need any command line argument.
The command check-multiply.row-wise can be used on matrices
stored by rows. The command check-multiply.col-wise can be used
on matrices stored by columns.

Programa de multiplicació de matrius
Fes els següents exercicis sobre el programa que fa la multiplicació de matrius ("matmul.row-wise"), i escriu
les teves respostes en el fitxer "respostes.txt" que crearàs per aquesta sessió:

Exercici 1
Compila el programa “matmul.row-wise”:
$ make matmul.row-wise

a) Mira els missatges que dóna el compilador durant la compilació. Explica que signifiquen en el
teu fitxer "respostes.txt".
Ara executa el programa “matmul.row-wise” amb la comanda “time” de Linux:
$ /usr/bin/time

./matmul.row-wise

b) Coincideixen els temps indicats per l’aplicació mateixa amb els escrits per la comanda “time”?
Si veus que l'execució és molt lenta, posem que triga més de mig minut, pots canviar la mida de les matrius,
per exemple canviant la definició del símbol SIZE_N de 1224 a 600, a les línia 12 del "matmul-row-wise.c":
#define SIZE_N 1224

->

#define SIZE_N 600

Com a exemple de sortida, veuràs:
init(A): 0.008674 s
init(A): 0.001974 s
...
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init(B): 0.005645 s
init(B): 0.002144 s
...
init(C): 0.005442 s
init(C): 0.002101 s
...
C += AxB: 4.445173 s
...
real 0m4.458s
user 0m4.475s
sys 0m0.011s

Això és… 0.008674 + 0.001974 + ... + 0.002101 + … + 4.445173 és aproximadament el temps “real” indicat
per “time”: 4.458 s.
El segon programa que mirarem és “matmul.col-wise.c”, que implementa el producte de matrius, amb les
matrius guardades per columns. Comprova els temps d’execució que obtens amb aquesta versió:
init(A): 0.011465 s
init(A): 0.004444 s
...
init(B): 0.008654 s
init(B): 0.004786 s
...
init(C): 0.010351 s
init(C): 0.004751 s
...
C += AxB: 3.2289 s
...
real 0m3.298s
user 0m3.275s
sys 0m0.013s

c) Compara els temps d’execució obtinguts amb cadascuna de les versions i escriu les teves
conclusions en el fitxer “respostes.txt”.

Analitzant els temps d’execució dels programs per seccions
Exercici 2
Estudia el codi del "matmul.row-wise.c" que agafa el temps d'execució de l'aplicació. Escriu les respostes
en el teu fitxer "respostes.txt":
a) Quin servei del sistema operatiu es fa servir per aconseguir ("get") l'hora actual ("time of day"),
durant l'execució de "matmul"?
b) Per què el programa crida aquest servei 2 cops, al començament i al final de la regió de codi
que es vol mesurar?
c) Un cop hem aconseguit aquests temps, quines operacions fem per calcular el temps d'execució
en segons? (mira les funcions "now()" i "showtime(...)" per entendre millor com es fa servir el
servei per obtenir el temps, i en quines unitats - segons, milisegons, microsegons - l'aplicació
pot anar seguint el temps que li costa executar-se).
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Inicialització de les matrius i accessos a memòria
Ara mirarem a la funció que inicialitza les matrius ("matrix_init"). Les transparències 13 a 18 del tema
"Arquitectura del Processador (part 3)" descriuen els accessos a memòria que fa aquest codi.

Exercici 3
Observa els temps d'execució que indica "matmul.row-wise" per la inicialització de la matriu A ("init(A)" ).
Escriu les teves respostes en el fitxer "respostes.txt":
a) Mira el programa "matmul.row-wise.c" i explica per què escriu 4 cops els temps d'execució.
b) És el cas que la primera execució d’”init(A)” sempre triga més que la resta? Per què creus que
passa això?
c) És el cas també que la primera execució de les inicialitzacions “init(B)” i “init(C)” triguen més?
Pot ser per la mateixa raó que a la pregunta anterior (3b)?
d) Com canvien els temps d'execució de les inicialitzacions "init(*)" quan utilitzem la
implementació per columns, “matmul.col-wise”? Executa’l i compara els resultats.

Anàlisi més detallada del producte de matrius
Fes una execució de "matmul.row-wise" amb l'opció "-v" (verbose) per aconseguir més informació sobre
el progrés de l'execució:
$ ./matmul.row-wise

-v

Aquesta opció et proporcionarà informació sobre quines files/columns s’estan calculant, per exemple:
...
matmul (computing row 1 col 1, -0.004673)
matmul (computing row 1 col 1125, 170.412116)
matmul (computing row 563 col 1, -0.031371)
matmul (computing row 563 col 1125, 198.622236)
matmul (computing row 1125 col 1, -0.031400)
matmul (computing row 1125 col 1125, 198.653574)
matmul (computing row 1687 col 1, -0.031410)
matmul (computing row 1687 col 1125, 198.664035)
C += AxB: 20.485019 s
...

Exercici 4
Amb aquesta informació, respon a aquestes preguntes en el teu fitxer "respostes.txt":
a) Quina mida de les matrius (NxT, TxM, NxM) fas server per fer aquests experiments amb el mode
“verbose”?
b) Quines sentències i crides a funcions del programa es fan servir per implementar el mode
“verbose”?
c) Penses que aquesta implementació del mode "verbose" pot afectar el rendiment del programa
"matmul"? Per què?
d) Canvia la implementació del programa "matmul.row-wise.c" per evitar la pèrdua de rendiment
que pot comportar aquest codi, tot mantenint la capacitat de fer el seguiment de l'execució.
- Per implementar la nova versió, és una opció tenir dues còpies de la funció "matmul",
una amb instrumentació I l’altra sense? Explica-ho.
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Exercici 5
El següent experiment et mostrarà com pots comprovar el resultat del programa matmul, que queda
guardat en la matriu C. "matmul.row-wise" accepta l'opció "-s" (per save), que fa que el programa escrigui
les matrius A, B i la matriu C resultant del producte en els fitxers "matrices.dat" i matrix-info.dat". Aquests
fitxers són fitxers de text que pots mirar (amb cat, less...). Per guardar les matrius, fes servir l'opció "-s" a la
línia de comandes:
$ ./matmul.row-wise

-s

En acabat, pots comprovar que la multiplicació de matrius s'ha fer correctament, fent:
$ ./check-multiply.row-wise

A més a més de comprovar el resultat, el programa "check-multiply.row-wise" també indica el temps
d'execució que costa fer la comprovació, el número d'operacions fetes i els megaflops obtinguts. Escriu
les teves respostes al fitxer "respostes.txt":
a) Per què el rendiment del programa "check-multiply" és millor que la del "matmul"? Per
respondre aquesta pregunta, hi ha (almenys) dues coses que pots fer:
1. Comprova que el codi que implementa la multiplicació de matrius a "matmul.rowwise.c" sigui el mateix que el codi que tenim a "check-multiply-row-wise.c". Si són
diferents, per què "check-multiply.row-wise.c" dóna millor rendiment?
2. Comprova que les opcions de compilació pels dos programes són les mateixes. En
especial, les opcions d'optimització que se li passen al compilador.
b) Explica en el fitxer "respostes.txt" els passos que segueixes per aconseguir millor rendiment
del programa "matmul.row-wise.c".
Algunes pistes més per fer l’Exercici 5:
- En el programa "matmul.row-wise.c", assegura't que la sentència condicional que
implementa el mode "verbose" no afecti el rendiment (ho has fet a l'Exercici 4).
- Assegura't que l'ordre dels bucles en el programa "matmul.c" és el mateix que entre els
bucles del programa "check-multiply.row-wise.c". Per exemple, que en els dos siguin “i”,
“j”, “k”.
- Busca quines optimitzacions tens disponibles en el compilador que estàs fent servir per
la teva arquitectura (x86_64, Arm64...) que puguin introduir l'ús d'instruccions vectorials:
1. Usuaris d'x86_64: el Makefile ja conté regles de compilació alternatives que
inclouen instruccions SIMD per x86_64 (avx2, avx512)
2. Usuaris d'Arm64: Alguns processadors Arm tenen extensions vectorials.
S'anomenen Neon. Pots buscar si hi ha alguna opció d'optimització del
compilador (gcc, clang) per fer-les servir.

c) Escriu les teves conclusions respecte a aquestes pistes en el teu fitxer "respostes.txt".

Exercici 5b (column-wise) [opcional]
Opcionalment, pots fer el mateix Exercici 5 amb els programes que utilitzen les matrius en format “per
columns”. Són “matmul.col-wise.c” i “check-multiply.col-wise.c”. Les conclusions que obtinguis haurien de
ser semblants a les que has obtingut a l’Exercici 5.
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Comparem amb el producte de matrius en Python
Tenim una implementació senzilla del producte de matrius en Python, per matrius emmagatzemades
“per files”. Pots estudiar-la mirant el fitxer "matmul.py". La funció que implementa l'algorisme és:
def matrix_multiplication(A, B, C) :
rows = len(C)
cols = len(C[0])
dotp = len(B)

// get rows/dotp, and
//
dotp/cols, as the
// dimensions of the matrices

for i in range(rows) :
for j in range(cols) :
for k in range(dotp) :
C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
return
Aquest programa llegeix el fitxer "matrix-info.dat" que ha generat una execució prèvia del
"matmul.row-wise -s" per determinar la mida de les matrius que ha de fer server, en genera unes de
noves amb nombres aleatoris i fa el producte amb les noves matrius generades. Com les versions en
C, ens informa del temps d'execució, el número total d'operacions realitzades i els megaflops
obtinguts. A més a més, de forma automàtica executa el programa "check-multiply.row-wise" per
comprovar que el resultat obtingut sigui correcte.

És possible que per fer aquests experiments en Python hagis de reduir la mida de les matrius, perquè
les execucions en Python són notablement més lentes que les dels programes en C. Per fer-ho, pots
utilitzar el programa en C “matmul.row-wise.c”, aprofitant que li podem passar les mides de les
matrius, per generar el fitxer “matrix-info.dat” apropiat pel programa en Python, així:
-

Executa “matmul.row-wise” amb l’opció de guardar les matrius i les seves mides:
$ ./matmul.row-wise

-

-s

622

390

456

Executa la versió en Python de l’algorisme
$ python3

matmul.py

Les versions en Python donen la informació sobre el rendiment obtingut en Python, per exemple:
PYTHON version:
Matrices: ( 622 390 )
Multiplication time:
Operations:
MFlops:

x ( 390 456 )
30.834269762039185 s
221232960
7.174905120417843

I la informació sobre el rendiment obtingut en C pel “check-multiply.row-wise” per comparer, i indicant
si la verificació és correcte, que en principi ho ha de ser, per exemple:
C version:
Matrices: ( 622 390 ) x ( 390 456 )
Multiplication time: 0.058068 s
Operations:
221232960.000000
MFlops:
3809.894606
Verification:
SUCCESSFUL
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Els MFlops (Megaflops) indicats són els milions d’operacions en coma flotant per segon que realitza
el procés durant la multiplicació de les matrius. Es calculen com el número d’operacions dividit pel
temps invertit en fer-les.

Exercici 6
Explica en el teu fitxer "respostes.txt":
a) una possible raó per la qual la versió en Python és més lenta que la de C.
b) coneixes alguna alternativa per optimitzar el codi en Python? (pista: veure l'exercici
següent)

Tenim una versió en Python optimitzada, basada en una llibreria matemàtica per Python
implementada en C: Numpy. El programa es diu "numpy-matmul.py". En aquesta versió la multiplicació
de matrius s'implementa amb una crida a la llibreria Numpy, que ja ha estat compilada a codi nadiu de
l'ordinador. Per aquest motiu, veureu que el rendiment és millor que el de Python simple. Per saber
més de Numpy, podeu trobar informació a la Web del projecte: https://numpy.org.
El codi en particular que crida a Numpy des de Python és:
C += numpy.matmul(A,B)

i veureu que prèviament hem inicialitzat les matrius com a taules de Numpy:
mat = numpy.array ([
[ random.random() for j in range(cols) ]
for i in range(rows)
])

Hi ha també algunes diferències en la manera en què s'escriuen les matrius en els fitxers de sortida, ja
que les taules de Numpy tenen valors per defecte diferents respecte a la longitud de la línia de sortida
i els separadors entre els números.

Exercici 7
Fes servir la comanda "diff" per observar les diferències entre les dues implementacions en Python del
producte de matrius:
$ diff

numpy-matmul.py

matmul.py

Explica les teves respostes en el fitxer "respostes.txt":
a) Les diferències que veus relacionades amb la inicialització de les matrius, quan es fa servir
Numpy i quan no
b) Les diferències que veus en com s'expressa l'algorisme de matmul en les dues versions
c) Les diferències que observes respecte les opcions d'impressió que es fan servir en els
"print"
d) Coneixies la llibreria Numpy abans d'aquesta sessió de laboratori?

Exercici 8
Executa el programa "numpy-matmul.py":
$ python3

numpy-matmul.py
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i compara el seu rendiment als dos programes anteriors, el "matmul" en C i el "matmul.py" en C. Per
provar aquesta versió pots necessitar instal·lar el Numpy al teu ordinador.
Indica en el teu fitxer "respostes.txt" els temps d'execució i el rendiment (en megaflops) obtinguts per
cada versió, i escriu les teves conclusions sobre la comparació del rendiment obtingut per cada versió.

Entrega de la pràctica
Per recollir totes les contribucions de la pràctica de laboratori fes servir:
$ tar czvf session8.tar.gz respostes.txt *.c *.py Makefile
I ara pots anar al Racó i entregar aquest fitxer "session8.tar.gz" a la secció corresponent a la pràctica 8.
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