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LIMPACK



O que é o LINPACK?
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• Pacote de software matemático para resolver 
problemas em álgebra linear
– Principalmente sistemas lineares densos compostos por 

equações lineares

• LINPACK: “LINear algebra PACKage”
– Escrito em Fortran 66

• O LINPACK como pacote de software foi substituído 
pelo LAPACK, que foi projetado para funcionar de 
forma eficiente em supercomputadores de 
memória compartilhada.



Computação em 1974
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• Fortran 66

• High Performance Computers:

– IBM 370/195, CDC 7600, Univac 1110, DEC PDP-10, 
Honeywell 6030

• Tentativas de se alcançar a portabilidade do 
software

• Execução eficiente

• BLAS (nível 1) – Basic Linear Algebra Subprograms

– Operações sobre vetores

• Lançado em 1979

– Período de destaque do Cray 1



LINPACK como benchmark?
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• Mede a taxa de execução de ponto flutuante de um 
computador.

– É determinado pela execução de um programa de computador 
que resolva um sistema denso de equações lineares.

• Ao longo dos anos, as características do benchmark 
mudaram um pouco.

– 3 benchmarks foram incluídos

• LINPACK Benchmark

– Solução de sistema linear denso com fatorização LU usando 
rotação/pivoteamento parcial

– Contagem de operações: 2/3 n³ + O(n²)

– Medida de referência: MFlop/s

– O benchmark original mede a taxa de execução de um 
programa em Fortran com uma matriz de tamanho 100x100.



Benchmark Acidental
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• Appendix B of the Linpack Users' Guide

– Projetado para ajudar os usuários a extrapolar o 
tempo de execução do pacote de software 
Linpack

• Primeiro relatório feito em 1977:

– Cray 1 ao DEC PDP-10



LIMPACK 100
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• Use o software LINPACK DGEFA e DGESL para 
resolver um sistema de equações lineares.

• DGEFA fatora a matriz

• DGESL resolve um sistema de equações baseado na 
fatoração



DGEFA e DGESL
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Para LIMPACK com n = 100
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• Não é permitido modificar código fonte

• Apenas configurar flags de otimização na 
compilação.

• Tabela 1 de um relatório (2010)



LIMPACK ao longo do tempo
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• No início, apenas Linpack 100 Benchmark (1977)

– n = 100 (80 KB); tamanho que caberia em todas as 
máquinas

– Fortran; Aritmética de ponto flutuante de 64 bits

– Sem otimização manual (somente opções de 
compilador)

• Linpack 1000 (1986)

– n = 1000 (8MB);  buscava encontrar níveis de 
desempenho mais altos

– Qualquer linguagem de programação; Aritmética de 
ponto flutuante de 64 bits

– Otimização manual permitida
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LIMPACK ao longo do tempo
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• Linpack HPL (1991) (Top500, 1993)
– Qualquer tamanho (n tão grande quanto se queira)

– Qualquer linguagem de programação; Aritmética de ponto 
flutuante de 64 bits

– Otimização manual permitida
• O método de Strassen não é permitido (confunde a contagem e a 

taxa de operações)

– Implementação de referência disponível (HPL)

• Em todos os casos, os resultados são verificados 
observando:

• Contagem de operações para a fatoração:

• Solução:

Algoritmo para multiplicações de matrizes mais 
rápido. Contudo, distorce a real taxa de 
execução e tem erro numérico de 10-100 maior 
em multiplicações (comparado com o padrão)



High Performance LIMPACK 
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a Paralelização pelo compilador possível
b Também conhecida como TPP (Toward Peak Performance) ou Melhor 
esforço
c Implementação com multiprocessadores permitida
d Highly-Parallel LINPACK Benchmark também é conhecido como NxN
Linpack Benchmark ou High Parallel Computing (HPC)



Gerações do Software
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Variedadde de nós de arquitetura
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Cray XE6: dual-socket x 2-die x 6-core, 24 cores Cray XC30: dual-socket x 8-core, 16 cores 

Cray XK7: 16-core AMD + K20X GPU  Intel MIC: 16-core host + 60+ cores co-processor   



Código HPL é baseado no ScaLAPACK
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• Usa MPI diretamente para evitar o overhead da 
camada de comunicação BLASC

• Computação é otimizada de forma que minimize a 
comunicação entre nós

– HPL não forma L (o pivô só é aplicado para a frente)

– HPL não retorna pivôs (eles são aplicados conforme LU é 
processada)

• HPL tem muitas variantes para comunicação e 
computação: inúmeras publicações mostrando 
resultados sobre diferentes configurações;

• ScaLAPACK oferece uma série de padrões que são 
gerais



Diferenças entre Comunicação e 
Computação
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Diferenças entre Comunicação e 
Computação (2)
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High Performance Linpack
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• Linpack benchmark (resolve Ax = b, A é uma 
matriz densa qualquer) tem O(n2) de dados e O(n3) 
de operações.

• Se olharmos o desempenho como uma função de 
tamanho, veremos algo assim:

• Assim, busca-se resolver o maior problema possível 
para obter o maior desempenho (TPP).



Regras e Requisitos do Benchmark
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• Precisão
– 64-bit ponto flutuante
– 32-bit não é permitido
– Sem precisão mista

• Algoritmo
– Pivoteamento parcial
– Sem matriz-matriz de rápida 

multiplicação (método de 
Strassen)

– Sem inversão de matriz 
triangular ou diagonal

• Dados/Armazenamento
– Gerador de matrizes deve 

ser usado
– Inicialização: dados na 

memória principal
– Durante a computação: 

arbitrário
– Fim: Dados na memória 

principal

• Computação

– Arbitrário: em qualquer 
dispositivo que compute

• Tempo e desempenho

– Tempo inicia e finaliza com 
dados na memória 
principal

– Toda computação e 
transferência de dados são 
incluídos no tempo total

– Formula padrão para 
desempenho:
2/3 * n3 / time

• Verificação

– || Ax-b|| / (||A||||x||-||b|| n e) 
= O(10)



Qual é o tempo de execução de 
configurações do HPL (2010)? 
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• HPC RoadRunner do Los Alamos National Lab
– n = 2.3 x 106

➢2 horas

• HPC do Oak Ridge National Lab (ORNL) 
– 300 TB de memória

– n = 4.7 x 106

➢ 18 horas

• HPC Fujitsu da Japan Aerospace Exploration
Agency
– n = 3.3 x 106

➢ 60 horas



Qual é o tempo de execução de 
configurações do HPL? 
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• HPC TaihuLight

– #1 TOP500 – 2016

– 1.31 PB de 
memória RAM

– 10 milhões de cores

– n = 1.2 x 1015

➢ 3.7 horas



Comportamento do LINPACK
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• Aspecto positivo: estresse de todo sistema

• Computação fracionada: execução de partes de 
um todo

– Mas por quanto tempo?

• 4 horas? 6 horas? 8 horas? 12 horas? ...

• É imperativo verificar resultados de precisão 
numérica!



Conjunto preliminar de "regras 
básicas"

24

• Tudo o que for feito deve ser simples de explicar e 
implementar.

• O tempo apresenta alguns desafios

– Teste de estabilidade numérica

• Os resultados precisar ser verificáveis

– Teste de precisão numérica

• Mesmo fazendo uma execução parcial, a matriz 
completa deve ser usada.

• O resultado de uma execução de curto prazo nunca 
pode ser superior à taxa de uma execução completa.

– Evitar trapaças nos benchmarks



Ao longo da execução
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• Não se pode simplesmente iniciar a execução e 
interrompê-la após um período de tempo 
determinado.

• O desempenho varia ao longo da execução.



Primeiros 5 passos para fatoração LU
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Como extrair o desempenho?
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• Poderíamos fazer amostragem e aplicar uma 
quadratura?



Como extrair o desempenho? (2)

28

• Determine uma janela e a use.

• Mas qual?



Exemplo real
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Fatoração LU ao longo do tempo
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Desempenho da execução do 
LINPACK (foco em benchmarking)
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Estimando desempenho a partir de 
execuções limitadas
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Seções comparadas
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Execução limitada do benchmark
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• Inicie a computação em algum ponto e execute até 
o fim

• Simplifica o trabalho de checar a solução

• Fácil para entender e implementar



Sumário
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• Alterações no benchmark devem ser feitas com 
muito cuidado.

• Verifique continuamente no experimento os 
resultados gerados

– Verifique a computação 

• Forneça meios de estimar tempo e tamanho

– Se for menor que 12 horas, use a matriz inteiro

• Quanto mais tempo o teste for feito, mais preciso e 
melhor será a estimativa de desempenho
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Hierarquia de Memória: FLOPS não
são tudo
• Most programs have a high degree of locality in their accesses

– spatial locality: accessing things nearby previous accesses

– temporal locality: reusing an item that was previously accessed

• Memory hierarchy tries to exploit locality to improve average

on-chip 

cache
registers

datapath

control

processor

Second 
level 

cache 
(SRAM)

Main 
memory

(DRAM)

Secondary 
storage 
(Disk)

Tertiary 
storage

(Disk/Tape)

Speed 1ns 10ns 100ns 10ms 10sec

Size KB MB GB TB PB



Hopper Node Topology
Understanding NUMA Effects     [J. Shalf]



Arithmetic Intensity

• Arithmetic Intensity (AI) ~ Total Flops / Total DRAM Bytes
– E.g.: dense matrix-matrix multiplication: n3 flops / n2 memory

• Higher AI  better locality  amenable to many 

optimizations  achieve higher % machine peak 
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O( N )

O( log(N) )

O( 1 )

SpMV, BLAS1,2

Stencils (PDEs)

Lattice Methods

FFTs

Dense Linear Algebra

(BLAS3)

Naïve Particle MethodsPIC codes

[S. Williams]



Roofline model (S. Williams)
basic concept

• Synthesize communication, computation, and locality into a 
single visually-intuitive performance figure using bound and 
bottleneck analysis.

– Assume FP kernel maintained in DRAM, and perfectly overlap 
computation and communication w/ DRAM

– Arithmetic Intensity (AI) is computed based on DRAM traffic after being 
filtered by cache

• Question : is the code computation-bound or memory-bound?

• Time is the maximum of the time required to transfer the data 
and the time required to perform the floating point operations.

39

Byte’s  /  STREAM Bandwidth

Flop’s  /  Flop/s

time



Roofline model
simple bound

• Roofline

– Given the code AI, can inspect the 
figure to bound performance

– Provides insights as to which 
optimizations will potentially be 
beneficial

• Machine-dependent, code-
dependent

40

Attainable
Performanceij

= min
FLOP/s  (with Optimizations1-i)

AI * Bandwidth  (with Optimizations1-j)
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Example
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• Consider the Opteron 2356:
– Dual Socket (NUMA)
– limited HW stream prefetchers
– quad-core (8 total)
– 2.3GHz
– 2-way SIMD (DP)
– separate FPMUL and FPADD

datapaths
– 4-cycle FP latency

• Assuming expression of parallelism is the challenge on this 

architecture, what would the roofline model look like ?



Roofline Model
Basic Concept
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❖ Naively, one might assume
peak performance is always 
attainable.
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Roofline Model
Basic Concept
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❖ However, with a lack of 
locality, DRAM bandwidth 
can be a bottleneck

❖ Plot on log-log scale

❖ Given AI, we can easily bound 
performance

❖ But architectures are much 
more complicated

❖ We will bound performance 
as we eliminate specific forms 
of in-core parallelism
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Roofline Model
computational ceilings
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❖ Opterons have dedicated 
multipliers and adders.

❖ If the code is dominated by 
adds, then attainable 
performance is half of peak.

❖ We call these Ceilings

❖ They act like constraints on 
performance 
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Roofline Model
computational ceilings
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❖ Opterons have 128-bit 
datapaths.

❖ If instructions aren’t 
SIMDized, attainable 
performance will be halved
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Roofline Model
computational ceilings
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❖ On Opterons, floating-point 
instructions have a 4 cycle 
latency.

❖ If we don’t express 4-way ILP, 
performance will drop by as 
much as 4x
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Roofline Model
communication ceilings
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❖ We can perform a similar 
exercise taking away 
parallelism from the memory 
subsystem
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Roofline Model
communication ceilings
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❖ Explicit software prefetch 
instructions are required to 
achieve peak bandwidth
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Roofline Model
communication ceilings
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❖ Opterons are NUMA

❖ As such memory traffic must 
be correctly balanced among 
the two sockets to achieve 
good Stream bandwidth.

❖ We could continue this by 
examining strided or random 
memory access patterns
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Roofline Model
computation + communication ceilings
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❖ We may bound performance 
based on the combination of 
expressed in-core parallelism 
and attained bandwidth.
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PROFILING



Profiling
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• Profiler: Analisador de desempenho!

• Processo para analisar o comportamento de um 
programa (desempenho da CPU, memória, I/O) em 
execução

• Oferece um descrição detalhada do tempo de 
execução de cada parte do programa

• Identifica potenciais problemas de desempenho

• Permite identificar
– Hot spots: grande quantidade de instruções ou lugares 

no programa onde é usado muito tempo de CPU

– Gargalo: parte do programa que usa recursos do 
processador ineficientemente

– WCET (Worst Case Execution Time)

– Padrões de acesso à memória



Como localizar partes do código que 
penalizam desempenho?
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Problema: Saber onde se consome a maior parte do 
tempo da CPU.

Amostragem versus Instrumentação

Amostragem: código é monitorado a cada período 
de tempo. 

Instrumentação: na entrada e saída de cada 
função/método, probes são inseridos e reportam 
tempo de início e de saída da função.



Amostragem
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Periodicamente interrompe o processador para obter o 
contexto de execução

• Amostragem baseada em tempo (TBS) é ativada por:

– Serviços de timer do sistema operacional (syscalls)

– A cada n ticks de clock do processador

• Amostragem baseada em eventos (EBS) são ativadas 
pelo contador de eventos do processador 

– Eventos específicos para cada processador como cache miss 
de L2, falha na predição de desvio, quantidade de instruções 
de ponto-flutuantes completadas (retired), etc.



Amostragem: Vantagens
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Não exige a modificação do código do programa

• Sem intrusividade

Ampla cobertura

• Todo código pode ser amostrado

Baixo overhead

• Mínima interferência no tempo de execução do 
programa



Amostragem: Desvantagens
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Precisão aproximada
• Resultados estatísticos e não exatos
• Configuração de muitos sensores de eventos causa 

overhead e imprecisão em medidas
– Há limitados registradores de eventos
– Eventos precisam ser multiplexados 

Relatório limitado
• Insuficiente para fazer tracing (rastreamento)
• Resultados não reprodutíveis

• Importância estatística: existem alguns lugares em 
que não se pode detectar computação, mas se esses 
lugares não são executados com frequência e nem 
ocupam tempo significativo de CPU, eles realmente 
importam?



Instrumentação: Vantagens
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Maior precisão

• Rastreamento: grafo de chamada de funções

• Tempo exato gasto em cada função

• Sabe-se quantas vezes as funções foram invocadas

• Resultados reprodutíveis



Instrumentação: Desvantagens
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Baixa granularidade

• Toda função tem probes acrescentado a ela

Grande overhead

• Tempo gasto na computação dos probes pode 
afetar a computação do programa

Pode comprometer o comportamento

• O tamanho do programa muda e pode 
comprometer computação (mais cache misses)



Técnicas de Profiling
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Recursos de 
Hardware
(Timers)

Recursos 
Dedicados de 

Hardware 
(PMU)

Software



Simulação do conjunto instruções de 
uma arquitetura
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• Informação rica do fluxo de dados dentro do 
processador

• Não intrusivo

• Úteis no desenvolvimento da arquitetura e 
aplicação

– Não exigem processador físico para execução

• Mais lentos e restritos a poucas arquiteturas

– Grande complexidade em se acrescentar uma nova 
arquitetura

• Exemplos: simplescalar e gem5



GNU gprof

62

• É o utilitário de profiling padrão do UNIX / GNU GCC

– Dependência do código fonte
(1) compile com flag –pg
(2) execute seu programa > gerará gmon.out
(3) $ grof <executável>

• gprof mostra tempo de CPU, não tempo real, atraso de 
I/O devido a leitura e escrita de dados não estão inclusos

– Instrumentação estática – adiciona probes

– Coleta amostras observando o Program Counter: 100 vezes por 
segundo durante tempo de execução (dependente do sistema)



GNU gprof
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• Flat profile

– Quantas vezes cada função foi chamada, tempo total 
envolvido e ordenado pelo tempo consumido.

• Call-graph

– Para cada função: quem a invocou, quem ela chama e 
quantas vezes



GNU gprof
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• Ótima ferramenta para análises iniciais, mas não 
muito preciso

– Instrumentação modifica código binário gerado

– Dependendo da complexidade do software e da 
arquitetura, o overhead é considerável e as medidas 
tornam-se imprecisas.

ELF object format

Dados coletados no profiling dependem 
da alocação de ~120% a mais de memória 
do segmento de texto



PMU - Performance Monitor Unit
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• Recursos implementados em hardware pelos 
processadores

• Conjunto de registradores para contagem de 
eventos específicos

– Contagem de acesso à memória, cache misses, pipeline 
stalls, instruções executadas, etc.

• Presentes nos processadores de prateleira há 
muitos anos (Intel, AMD, ARM, POWER, ...)

• Ferramentas de profiling mais consagradas se 
apoiam nas PMUs:

– oProfile (obsoleto), Perf, Valgrind, Intel Vtune, etc.
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Exemplo CERN - Configuração
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• Setup

– SMP

• Intel Ivy Bridge E5-2695 v2 (XEON)

• 12 cores por socket
– Número de eventos avaliados: 1, 4, 8 e 16

– Número de cores avaliados: 1, 4, 12, 24 e 48

• Turbo mode desativado

• 3 SSD em LVM/stripping (dados divididos em cada disco)

• Perf sobre Linux 3.11.6

• Benchmarks
– SPEC 2006 (single-threaded)

– Geant4 prototype (multi-threaded)



Exemplo CERN - Modos
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• Contagem
– Útil para códigos com runtime curtos

– Eventos configurados na PMU de contagem e que 
geram interrupção apenas quando se atinge um limiar 
configurado
• Registradores 64 ou 128 bits

• Amostragem
– Até 16 eventos simultâneos

– Uso de Precise Event-Based Sampling (PEBS)
• O próprio overhead da amostragem pode levar a uma leitura 

incorreta do contexto de execução.

• A intel e outros fabricantes desenvolveram um dispositivo para 
lidar com esse problema, o PEBS



Exemplo CERN - Resultados
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• Contagem
– com 48 cores/tasks

– < 1.2% de overhead



Exemplo CERN – Resultados (2)
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• Contagem
– com 24 cores/tasks e impacto de Hyperthreading

– < 1.4% de overhead



Exemplo CERN – Resultados (3)
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• Amostragem
– 16 eventos (2 conjuntos)

– 48 instâncias simultâneas (48 cores/tasks)



Exemplo CERN – Resultados (4)
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• Amostragem
– Overhead médio sobre todos os benchmarks com o aumento das 

instâncias 



Exemplo CERN – Resultados (5)
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• Amostragem
– Overhead médio sobre todos os benchmarks com o aumento das 

instâncias e eventos 



Exemplo CERN – Conclusões
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• Análise do overhead relacionado a medidas de profiling
utilizando PMU com contadores de hardware

• Impacto do número de benchmarks, cores e de eventos 

• Não é feito um comparativo da realização das medidas com 
auxílio de contadores por software

– Contudo: overhead na multiplexação dos eventos é crítica

– É recomendável não usar mais eventos do que o número de 
contadores de hardware disponíveis

– A média de overhead em configurações comuns atingem até 25%

– O trabalho também identificou que há espaço para otimizações 
no perf



Valgrind
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• Framework para profiling e outras ferramentas para 
depuração de memória, detecção de vazamento de 
memória e etc.
– Permite a construção de novos profilers

– Opera em espaço de usuário 

– Executa software nativo, sem exigência de código fonte
• Permite o uso de bibliotecas compartilhadas pelos softwares

• Torna execução do software mais lenta: 20 a 30x

• Robusto e amplamente difundido

• Multiplataforma: Linux, MacOS, Windows

• Open Source (GNU GPL2)



Valgrind: DBA
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• Valgrind: analise dinâmica do binário (DBA)

– Analisa código de máquina em tempo de execução

– Instrumenta código original com probes

– Mapeia informações extras: metadados

– Causa algum acesso extra de I/O, mas não perturba 
tempo de execução da aplicação

Static Dynamic

Source Static source-level analysis Dynamic source-level analysis

Binary Static binary analysis Dynamic binary analysis



Quem usa?
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• Desenvolvedores
–C (43%), C++ (49%), Fortran, Ada, Java
– Firefox, OpenOffice, KDE, GNOME, libstdc++, PHP, Perl, 

Python, MySQL, Samba, RenderMan, NASA, CERN, Unreal 
Tournament, parts of the Linux kernel

–Biggest program we know of: 25 MLOC
–Memcheck: 80% of usage, other tools still widespread

• Pesquisadores
–Cambridge, MIT, CMU, UT, UNM, ANU, etc.
– For building new kinds of analysis tools
– For experimental evaluation of programs (Cachegrind)



Arquitetura básica
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• Valgrind core + tool plug-in = Valgrind tool
• Core:
– Executa o programa alvo sobre seu controle
– Provê serviços para ajuda a escrita de ferramentas

• Exemplos: gravação de erros, informações sobre depuração, etc.

• Ferramentas plug-ins:
– Principal tarefa: instrumentar blocos de códigos que 

passam pelo core

• Linhas de Código (maior parte em C e algum asm
no core)
– Core: 173,000
–Call graph profiler: 11,800
–Cache profiler: 2,400
–Heap profiler: 1,700



Executando Valgrind
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[carpa:~] date
Sat Nov 11 11:28:03 EST 2017
[carpa:~] valgrind --tool=cachegrind date
==17789== Cachegrind, an I1/D1/L2 cache profiler.
==17789== Copyright (C) 2002-2006, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et 

al.
==17789== Using LibVEX rev 1601, a library for dynamic binary translation.
==17789== Copyright (C) 2004-2006, and GNU GPL'd, by OpenWorks LLP.
==17789== Using valgrind-3.2.1, a dynamic binary instrumentation framework.
==17789== Copyright (C) 2000-2006, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==17789== For more details, rerun with: -v
==17789== 
Sat Nov 11 11:28:12 EST 2017
==17789== 
==17789== I   refs:      395,633
==17789== I1  misses:      1,488
==17789== L2i misses:      1,404
==17789== I1  miss rate:    0.37%
==17789== L2i miss rate:    0.35%
==17789== 
==17789== D   refs:      191,453  (139,922 rd + 51,531 wr)
==17789== D1  misses:      3,012  (  2,467 rd +    545 wr)
==17789== L2d misses:      1,980  (  1,517 rd +    463 wr)
==17789== D1  miss rate:     1.5% (    1.7%   +    1.0%  )
==17789== L2d miss rate:     1.0% (    1.0%   +    0.8%  )
==17789== 
==17789== L2 refs:         4,500  (  3,955 rd +    545 wr)
==17789== L2 misses:       3,384  (  2,921 rd +    463 wr)
==17789== L2 miss rate:      0.5% (    0.5%   +    0.8%  )



Executando Valgrind (2)
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• A saída da ferramenta pode ir para stderr, file, fd or socket

• Comportamento da aplicação não é afetado

– Tempo de execução muito mais lento

• Sem instrumentação:  4-10x

• Memcheck: 10-60x

• Cachegrind: 20-100x

– Contagem de tempo de execução baseado em métricas do 
Valgrind

• Análise do código binário demanda esforço computacional e 
penaliza tempo de execução



Recompilação binária dinâmica
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• JIT tradução de pequenos blocos de código
– Muitas vezes blocos básicos, mas podem conter jumps
– Tipicamente de 5-30 instruções

• Antes de um bloco de código ser executado pela 
primeira vez:
–Core: código de máquina  (architecture neutral) IR
– Tool: Representação Intermediária  instrumented IR
–Core: instrumented IR  instrumented machine code
–Core: caches e links gerados

• Nenhum código original é executado
• Valgrind controla a execução de todas as instruções



Ferramentas do Valgrind
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– Cachegrind & Callgrind: 

• Captura todos os acessos à memória para rastreamento, 
incluindo cache misses de 1º e 2º níveis



Ferramentas do Valgrind (2)
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– Memcheck: 

• Detecta problemas de gerenciamento de memória
– Acesso à memória não alocada

– Variáveis inicializadas sem atribuição (perigoso)

– Vazamento de memória (regiões que se tornam inacessíveis pelo uso 
inadequado de ponteiros)

– Desalocação de regiões incorretas da memória (bad frees)

– Pode ser integrado a IDEs



Ferramentas do Valgrind (3)
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– Massif: 

• Profiler de Heap
– Mede quanto memoria heap o seu programa usa

– Além do espaço utilizado, bytes extras usados para alocação 
de book-keeping e alinhamentos.

– Reduzir quantidade de memória usado pelo programa:

» Potencialmente melhora o desempenho: um programa 
pequeno tende a interagir melhor com caches e evita 
paginação

» Se o programa utiliza muita memória, pode reduzir a 
possibilidade disso causar alocação desnecessária. 
Principalmente de memória SWAP.



Saída de um profiler
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• O que fazer com os resultados de um profiler?

– Observe quais são os métodos mais chamados

– Observe quais métodos estão consumindo mais tempo 
em relação aos outros

• Armadilhas do Profiler:

– Profiler pode tornar a execução mais lenta

– Conheça a ferramenta de profiling, faça testes

– Não mede tudo



Saber quando parar
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• Príncipo de Pareto
–

– 20% de melhora no desempenho da procedure3() 
resulta em 10% de aumento de desempenho geral.

– 20% de melhora no desempenho da main() resulta em 
apenas 2.6% de melhora de desempenho geral.



Otimização
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Flags de compilação:

• -O0 : reduz o custo da compilação e auxilia na 
depuração de resultados esperados

• -O1 : minimiza o tamanho do código com pequenas 
otimizações de velocidade

• -O2 : maximiza velocidade do programa (padrão Intel)

• -O3 : otimização mais agressiva que O2, mas nem 
sempre melhor

• -Os : otimiza para tamanho. Habilita todas as 
otimizações -O2 que não aumentam o tamanho do 
código. Realiza otimizações posteriores para reduzir 
tamanho do código.



Otimização (2)
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Otimização pode afetar profiling (depuração 
também)

Exemplo: variáveis descartadas, funções inline, etc.

Profiling

Mostra o que 
está realmente 

no código

Otimização

Código 
otimizado 

(rearranjado)



Relatando experimentos 
computacionais
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O objetivo é comunicar resultados de desempenho

• Para colegas de trabalho e você mesmo

• Para um público externo

O público deve ser capaz de entender:

• O que está sendo medido

• O que você está mostrando

• O que significa



Relatando experimentos 
computacionais (2)
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Apresentação de algoritmos

• Especificação completa do algoritmo

• Especificação do domínio de aplicação do algoritmo

• Se possível: complexidade computacional

• Se relevante: convergência de resultados

• Se relevante: Taxa de convergência e ordem de precisão



Relatando experimentos 
computacionais (3)
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Indicadores tradicionais são, por exemplo:

• Tempo de CPU

• Número de iterações

• Contagem de operações (FLOPS)

• Footprint de memória

• Precisão numérica

• Escopo, aplicabilidade

• Portabilidade



Relatando experimentos 
computacionais (4)
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Apresentação da implementação:

• Linguagem de programação utilizada

• Nome do compilador e opções usadas

• Ambiente computacional, sistema e SO (não apenas 

"uma máquina Linux com um processador AMD")

• Dados de entrada

• Configurações

Sugestão: Prover um pacote ready-to-run



Relatando experimentos 
computacionais (5)
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Apresentação dos experimentos:

• Objetivo do experimento

• Descrição do conjunto de dados gerados/dataset

• (Por que) Os resultados são comuns/incomuns?



Relatando experimentos 
computacionais (6)
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Apresentação dos resultados (tempo de execução):

• Descrição de como os tempos foram produzidos

– Quais partes do código estão incluídas nas medidas

– Qual é a variabilidade das medidas (invervalo de 

confiança?)?

– Como a variabilidade é tratada?



Conclusão
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Papel dos profilers

• Entender o que o computador está fazendo

• Expor gargalos de desempenho

• Determinar onde será o foco de otimização

– Código será reescrito?

– Código será paralelizado?

– Código será convertido em um acelerador?
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