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Tworzenie wydajnego kodu C++ w podejściu zorientowanym na
dane
Tomasz Dąbrowski, Adam Sawicki

Streszczenie

%«uł opisuje wady programowania obiektowego — zarówno od strony projektowej, jak i ze względu na
„cajność kodu. Porusza problem opóźnienia w dostępie do pamięci RAM we współczesnych architekturach
«<:~ suterowych. Przedstawia programowanie zorientowane na dane (ang. DOD — Data—Oriented Design) jako
z < matywne podejście do projektowania i implementowania silnika gry kładące nacisk na optymalizację struktur
z.27 ych pod kątem szybkości. Porusza także problem wydajności poszczególnych konstrukcji języka C++ .

1. Wstęp

A

Programowanie gier, a szczególnie ich niższych warstw (silnika) jest charakterystyczną
— edziną informatyki, w której szczególnie liczy się wydajność wykonywanego kodu. Współczesna gra
:rzeznaczona do działania na platformach takich jak komputer PC, konsola Xbox 360 lub PlayStation
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2st skomplikowanym systemem działającym w czasie rzeczywistym, jak również przetwarzającym
zromne ilości danych. Z tego powodu w branży gier wciąż najważniejszym językiem jest C++,

«. >ierany z innych dziedzin przez technologie bardziej wysokopoziomowe i prostsze w użyciu, jak C#,

aa czy języki webowe.
Jednakże użycie języka C++ nie gwarantuje wydajnego działania programu. Konieczna jest
s=—czególna dbałość o niskopoziomowe aspekty generowanego przez kompilator kodu, jak sposób
xstępu do struktur danych w pamięci. Często takie podejście stoi w opozycji do abstrakcyjnych,
«.sokopoziomowych metod programowania nauczanych w toku edukacji informatycznej i w wielu
«s ażkach, jak programowanie obiektowe. Dlatego konieczne jest zdawanie sobie sprawy z
«z—sekwencji, wad i zalet poszczególnych rozwiązań, czy to ogólnych metod i wzorców
zFogramowania, czy też elementów składniowych języka programowania.

2. Programowanie obiektowe
Przez programowanie obiektowe rozumiemy podejście do tworzenia programów, w którym
:zrogram składa się z klas, te zaś łączą dane (zwane polami) i kod (zwany metodami) w jednostki
——delujące byty z dziedziny problemu. W założeniu klasy powinny być od siebie jak najbardziej
—<zależne oraz nadawać się do ponownego użycia w innych miejscach. Podstawowymi pojęciami w
zrogramowaniu obiektowym są:
»
Enkapsulacja (hermetyzacja), czyli ukrycie szczegółów implementacyjnych pod
udostępnionym publicznie interfejsem.
e
Polimorfizm i dziedziczenie, czyli możliwość używania obiektów abstrakcyjnych bez
rozróżniania ich konkretnych typów.
Programowanie obiektowe stwarza pewne problemy [1]:
e
Trudne jest implementowanie klas całkowicie niezależnych od innych klas.
e
Trudno jest użyć istniejącej klasy w nowym projekcie bez wprowadzania do niej żadnych

zmian.
e

Rzadko istnieje tylko jeden obiekt danej klasy. Zazwyczaj jest
rozpatrywanie każdego osobno nie jest naturalnym podejściem.

ich wiele. Dlatego
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Wywołując metodę obiektu trudno jest przewidzieć, do jakich innych obiektów odwołui=

się w swojej implementacji.
e
Dane wchodzące w skład obiektów rozrzucone są w różnych miejscach pamięci.
e
Obiektowy kod jest trudny do zrównoleglania.
Rozwiązaniem tych problemów jest skupienie się na danych, jakie mają być przechowywane w
pamięci, a więc odpowiedni dobór struktur danych oraz takie organizowanie kodu, aby jawnie
przetwarzał określone dane wejściowe na wyjściowe.
2.1. Projektowanie obiektowe
Projektowanie w metodyce obiektowej nakazuje kolejność postępowania, która w założen..
prowadzi płynnie od analizy dziedziny problemu do implementacji programu. Na początk.
zidentyfikowane powinny być rzeczowniki występujące w opisie problemu w języku naturalnym. T
rzeczowniki stają się klasami w modelu. Należy zaprojektować powiązania między nimi. Następn <
można przystąpić do precyzowania szczegółów.
Ta metoda często jednak kończy się problemem z racjonalnym zaprojektowaniem implementac;

Pojawia się z jednej strony pytanie o to, co należy umieścić wewnątrz danej klasy, z drugiej zas
konieczność przypasowania danych i funkcjonalności, jakie ma posiadać pisany program, do którejś z
wprowadzonych klas. Poszukiwanie jak najlepszych odpowiedzi na te pytania może być paraliżujące
prowadzić do długotrwałych, a możliwych do uniknięcia rozważań.
Alternatywnym podejściem, pozbawionym wymienionych wyżej wad, jest podejście zorientowar«
na dane (DOD — ang. Data—Oriented Design). Zakłada ono, że projektując program należy przed=
wszystkim zastanowić się nad strukturą danych w pamięci — jakie dane powinien przechowywa:
program (innymi słowy, co składa się na jego stan). Następnie algorytmy należy przemyśleć tak, aby »
kolejnych etapach przekształcały określone dane wejściowe na wyjściowe.
2.2. Generalizacja
Częstym błędem w programowaniu według metodyki obiektowej jest nadmierne uogólnian z
wszelkich implementowanych fragmentów systemu. Pisanie klas nadmiernie uniwersalnych, rz
przykład z użyciem szablonów C++, generuje znaczący dodatkowy nakład pracy, jak również
zaciemnia kod i może negatywnie wpłynąć na jego wydajność.
Istotą problemu nadmiernego uogólniania jest wpadnięcie w swego rodzaju „błędne koło
Programista chce, aby każdy pisany przez niego kod był jak najbardziej ogólny i uniwersalny po tc
aby teoretycznie nie trzeba było wprowadzać w nim zmian, kiedy zmienią się wymagania
Wprowadzania zmian w kodzie stara się unikać, ponieważ każda, nawet miała zmiana, wymagz
bardzo dużo pracy. Natomiast każda zmiana w kodzie wymaga od niego bardzo dużo pracy z tegc
powodu, iż wszystko stara się pisać jak najbardziej ogólnie i uniwersalnie — tak koło się zamyka.
Wyjściem z tej sytuacji jest pisanie kodu w sposób jak najbardziej prosty, implementuja:
bezpośrednio to, co jest wymagane w danej sytuacji. Nie warto przewidywać przyszłości i z gór.
przygotowywać się na potencjalne zmiany. Lepiej jest zrefaktoryzować kod dostosowując go ó—
nowych wymagań w razie potrzeby.
W procesie tworzenia gier pracownicy różnych specjalności — jak projektanci czy artyści — chcz
mieć do dyspozycji narzędzia, za pomocą których możliwe jest szybkie realizowanie i testowar=
nowych pomysłów i różnych opcji (krótki czas iteracji). Podobne prawo powinno przysługiwa:
programistom. [2] Może to zostać w pewnym zakresie zapewnione dzięki takiej organizacji kodu, ab.
wprowadzanie nowych rozwiązań nie było nadmiernie pracochłonne.
2.3. Enkapsulacja
Enkapsulacja (hermetyzacja) to jedno z założeń programowania obiektowego. Polega rz
udostępnieniu przez klasę czy bibliotekę pewnego publicznego interfejsu, a ukryciu szczegółów.
implementacji. Pozwala (teoretycznie) łatwo zmienić ową implementację bez wprowadzania zmian
interfejsie.
Bezrefieksyjne stosowanie enkapsulacji w każdym fragmencie kodu ma jednak wady. Pisan:e
metod dostępu (ang. getter, setter) do każdego pola generuje dodatkowy nakład pracy, a ostateczn:=

niczym nie różni się od uczynienia takiego pola publicznym. Z kolei zmiana implementacji (np. typ
pola z liczby całkowitej na zmiennoprzecinkową) bez zmian w interfejsie często okazuje się bardzc
trudna, niewygodna lub wręcz niemożliwa.
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Rozwiązaniem jest stosowanie struktur z publicznymi polami wszędzie tam, gdzie definiowany
x«xt stanowi koncepcyjnie pewną grupę danych. W przypadku bardziej złożonych klas warto
—~—ważyć inne metody dostępu do parametrów. Warto na przykład uczynić obiekt niezmiennym (ang.
—— Jtable), tzn. umożliwić jego inicjalizację podanymi parametrami, a potem w trakcie jego istnienia
::=—wolić wyłącznie na odczytywanie tych parametrów, bez wprowadzania zmian. Przydatna do tego
«=: też idea deskryptora (ang. descriptor) — struktury opisującej parametry tworzonego obiektu,
:r—=<azywanej do funkcji tworzącej obiekt. Deskryptorów używają np. silniki fizyczne PhysX i Box2D.
Z 4. Wrapper
Niech przez wrapper rozumiana tu będzie taka klasa lub zbiór klas, którego zadaniem jest ukrycie
:emnego używanego interfejsu (np. innej klasy, biblioteki) pod własnym interfejsem. Wielu
wzgramistów niemal! odruchowo implementuje wrapper na każdą używaną bibliotekę, nawet już
wx«cczas jej nauki. W założeniu ma to zazwyczaj na celu:
e
uproszczenie interfejsu — udostępnienie mniejszej liczby funkcji i parametrów,

e

zdefiniowanie własnych nazw zamiast zapamiętania lub sięgania do dokumentacji po

oryginalne,
umożliwienie w przyszłości wymiany używanej biblioteki bez zmian w interfejsie wrappera,
a co za tym idzie w pozostałych częściach kodu,
e
zmianę wyglądu interfejsu, np. ze strukturalnego na obiektowy.
Owe korzyści często okazują się jednak złudne. Nie chcąc rezygnować z istotnej funkcjonalności
—.wanej biblioteki, koniecznie okazuje się czasami przepisanie dużej części jego interfejsu do
wzcoera. Wówczas potrzebne jest napisanie dokumentacji lub sięganie do nagłówka tego wrappera,
: : — e jest lepsze od sięgania do dokumentacji oryginalnej biblioteki. Wymiana implementacji na inną z
a6 okazuje się zwykle trudna lub wręcz niemożliwa bez wprowadzania zmian w interfejsie, o ile w
xx»8 zachodzi potrzeba takiej wymiany. Tymczasem kod złożony ze zbyt wielu warstw, na których nie
”~es:aoują faktycznie działania, a jedynie delegowanie wywołań do innych miejsc, powoduje zarówno
z=: smnienie kodu źródłowego, jak i mniejszą wydajność działającego programu.
—latego przed przystąpieniem do implementacji wrappera należy każdorazowo zastanowić się
az racjonalnością tego kroku. W szczególności, być może w danym przypadku wystarczy użyć
—rzefejsu danej biblioteki bezpośrednio. Wprowadzenie wrappera jest uzasadnione, kiedy ma on
zzcewnić przynajmniej jedną z poniższych korzyści:
e

e
e
e
e

znacząco uprości interfejs,
doda dużo nowej funkcjonalności,
wprowadzi wyższy poziom abstrakcji,
będzie posiadał kilka różnych implementacji.

z :. Dziedziczenie

Dziedziczenie, jako jedna z fundamentalnych koncepcji projektowania i programowania
r—«:owego, modeluje w założeniu relację „jest rodzajem” (np. w kodzie gry „czołg” jest rodzajem
z«a2zdu”). Umożliwia ono abstrakcję oraz polimorfizm. Pozwala wydzielać kod wspólny dla wielu klas.
Sziedziczenie ma też jednak liczne wady. Stosując rozbudowaną hierarchię klas należy się liczyć
: —=—proszeniem kodu odpowiedzialnego za daną funkcjonalność między różne jednostki (klasy, pliki).
z— «cziczenie wprowadza bardzo ścisłe powiązania między klasami. Dlatego zmiana w jednym
—.—«scu takiego kodu może powodować nieoczekiwane efekty objawiające się w innych miejscach.
zz zsami trudno też zaprojektować optymalny układ klas, ich pól, metod oraz zależności między nimi.
Drzykładem sytuacji, w której koncepcja dziedziczenia nie podsuwa jednoznacznego rozwiązania,
€=: zowiązanie między klasami reprezentującymi okrąg i elipsę. Z matematycznego punktu widzenia
—cz—a zamodelować Okrąg jako klasę dziedziczącą z Elipsy, jako że okrąg jest specyficznym
”x=sjem elipsy, który ma obydwa promienie równe. Z kolei można też pomyśleć, że to Elipsa powinna
—.«*ziczyć z Okręgu, ponieważ rozszerza jego opis wprowadzając drugi promień.
Rozwiązaniem tego rodzaju dylematów jest skupienie się na danych, jakie powinny być
:r==<nowywane w pamięci. Myśląc pod tym kątem należy rozważyć alternatywne do dziedziczenia
—cz wości, jak wprowadzenie rozróżnienia rodzaju obiektu przez wartość pola typu wyliczeniowego
—~ Type), kompozycja (zawieranie w jednej klasie innych klas jako składowych), podejście
xErwane danymi czy architektura komponentowa. Dziedziczenie powinno być stosowane jak
~arzadziej, nie jak najczęściej. Lepiej jest patrzeć na nie jako na mechanizm językowy, a nie jak na
€€ 30 modelowania każdej relacji „jest rodzajem”.
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Podejście sterowane danymi (ang. Data—Driven) zakłada, że zamiast rozbudowanej hierarc”.
klas obiekty w kodzie opisywane są przez zbiór właściwości (parametrów). Parametry takie moż—<
wczytywać z plików w formacie tekstowym (np. w języku JSON czy XML) albo też udostępnić do edy:.:
przez specjalne narzędzia. Takie rozwiązanie oferuje dużą elastyczność, jak również możliwes:
wprowadzania zmian bez rekompilacji kodu i dzięki temu krótszy czas iteracji.
Architektura komponentowa to podejście do projektowania klas obiektów, szczegól <
jednostek (encji) świata gry, alternatywne do rozbudowanej, monolitycznej hierarchii klas. Starcw
oddzielny, obszerny temat. W ogólnym założeniu nakazuje zdefiniować encję jako prosty obiekt, któr.
posiada tylko niezbędne parametry (jak identyfikator, nazwa, transformacja) oraz stanowi kontener w.z
komponenty różnego rodzaju. Komponenty z kolei odpowiadają za poszczególne aspe«:.

funkcjonowania encji, jak jej wygląd (rendering), emitowanie dźwięków, podleganie prawom fizyki cz.
zachowanie symulowane przez sztuczną inteligencję. Możliwe są różne implementacje komponentów
od hierarchii klas po tablice struktur POD. W porównaniu z klasycznym podejściem obiektowy~
architektura komponentowa oferuje lepszą organizację kodu, a także możliwość jego optymalizac,
zrównoleglania. [3] Przykładem silnika z encjami zbudowanymi w architekturze komponentowej jes:

Unity.
2.6. Singleton
Wzorce projektowe w programowaniu obiektowym mogą być użyteczne, ponieważ zapewnizz
wspólne słownictwo dla często wykorzystywanych rozwiązań projektowych i implementacyjnycy

Jednakże niekorzystnym w skutkach nadużyciem jest traktowanie ich jako gotowych fragmente«
kodu, do których można dopasować swój problem i dzięki temu zastosować je bez głębszeg:
zastanowienia nad najlepszym rozwiązaniem.
Rozważmy dla przykładu singleton. Jest on wzorcem projektowym szczególnie prostyrm
popularnym, a równocześnie jego używanie prowadzi do licznych problemów kodzie. Zakłada zr
istnienie co najwyżej jednej — dostępnej głobalnie — instancji danej klasy, która to instancja jes:
inicjalizowana w momencie pierwszego odwołania.

Wadą zastosowania singletonów jest brak kontroli nad kolejnością inicjalizacji i finalizacji kla:s
Osobny problem stanowi narzut czasowy na każde odwołanie do singletona, spowodowa~,
koniecznością sprawdzenia, czy instancja już istnieje i w razie potrzeby jej utworzenia. Singletony sz
też trudne do prawidłowego zaimplementowania w sposób bezpieczny wątkowo. Wreszcie, sama id==
inicjalizacji przy pierwszym użyciu w przypadku większości podsystemów każdego programu czy cr.
stanowi wątpliwą zaletę.
Rozwiązaniem pozbawionym wymienionych wyżej wad jest całkowite odejście od stosowar .z

wzorca singletonu na rzecz jawnego inicjalizowania i finalizowania każdego podsyste~ .
(dostępnego głobalnie obiektu danej
kolejności.

klasy) w konkretnym miejscu kodu i w z góry określo—=

2.7. Organizacja danych w pamięci
Pojęciem związanym z organizacją struktur danych w pamięci jest AoS (Array of Structures —
tablica struktur) i SoA (Structure of Arrays — struktura tablic). [4] To pierwsze wydaje się być bardz =
intuicyjne, gdyż w pamięci leżą kolejno następujące po sobie obiekty, każdy posiadający pełny zestaa
swoich danych. Tymczasem bardziej efektywny ze względu na dostęp do pamięci często okazuje s =
ten drugi model, w którym poszczególne pola obiektów (jak pozycja, prędkość i kolor cząstecze«
znajdują się w osobnych tablicach.

Owa różnica wydajności wynika z lepszej lokalności odwołań do pamięci, co owocuje lepszy—
wykorzystaniem pamięci podręcznej cache procesora i dzięki temu mniejszej liczbie czasochłonny:<”
nietrafień w cache (ang. cache—miss). Dzieje się tak szczególnie wówczas, kiedy w pamięci oddzielow=
są od siebie tzw. dane „gorące” (ang. hot), czyli te używane często lub potrzebne w danej chwili. =:
danych „zimnych” (ang. cold), czyli potrzebnych tylko w szczególnych przypadkach al::
wykorzystywanych w innych częściach kodu.
Możliwe jest też podejście hybrydowe, w którym osobne tablice w stylu SoA przechowują ca=<
struktury w stylu AoS grupujące dane, które często są używane razem. Obiekt może :«—
przechowywać swoje kluczowe dane bezpośrednio, zaś dane dodatkowe („zimne”) w osobre
strukturze powiązanej przez wskaźnik.

— #
£. —
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2.83. Wielowątkowość
Klasyczny zorientowany obiektowo kod jest bardzo trudny w zrównolegleniu, co prawdopodobnie
€«: główną przyczyną słabej adopcji wykorzystania wielordzeniowych procesorów przez
crzgramowanie ogólnego użytku.
Problemem na jaki natrafiają programy jest synchronizacja między wątkami i zapewnianie dostępu
x s3anych. Programowanie obiektowe promuje enkapsulację i rozbijanie problemów na dużą ilość
«e= obiektów ifunkcji składowych. Wywołania funkcji na obiekcie rzadko dotyczą tylko tego

«zr«retnego obiektu, często obiekty odwołują się do innych. W dodatku nie sposób ustalić jakie są
sg«Ty uboczne wywołań funkcji — o ile samo wywołanie na rzecz konkretnego obiektu może być stałe
:zrst) to obiekt może w trakcie działania funkcji użyć innych, niestałych obiektów. Sytuacji nie

:crawia też fakt że nawet stałe funkcje mogą modyfikować zmienne składowe oznaczone
———;fikatorem mutable. Również niejawne użycie zmiennych głobalnych (ukrytych pod wzorcem
:r:=«towym „singleton”) czy
— w szerszym rozumieniu — dowolnych danych statycznych jest
—wcezpieczne dla spójności danych w programie.
/ efekcie większość programów napisanych w sposób obiektowy nie korzysta z wielowątkowości
£ wykorzystuje ją jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Programowanie wielowątkowe w
zcsaczeniu z OOP jest bardzo trudne i wymaga dogłębnej analizy powiązań między obiektami i użycia
~=——ego rodzaju barier (mutekstów, semaforów) co w efekcie może znacznie zmniejszyć zyski płynące
: #”«Aowątkowości.
Ola odmiany w programowaniu zorientowanym na dane wielowątkowość jest naturalnym
«zyceptem. Mając pewną strukturę danych i funkcję która ją przetwarza (ale nie zmieniając stanu
——.:1 struktur) czasem wystarczy jedynie użycie automatycznego managera zadań (np.
w:cowanego w wiele kompilatorów OpenMP). Wielowątkowość jest jedynym rozwiązaniem na
:xstxmach gdzie pojedyncza jednostka wykonania ma mniejsze możliwości (np. SPU w procesorze
—=__;. Warto też zauważyć że algorytmy data—oriented znacznie łatwiej jest też przenieść na GPU (na
:r=.<ład z użyciem OpenCL lub CUDA). Wykonywanie kodu obiektowego na GPU (choć z najnowszą
jreracją narzędzi już możliwe) najczęściej jest bardzo kiepskim pomysłem, nierzadko prowadzącym
x: zogorszenia wydajności zamiast jej poprawy (zakładając, że w jakiś sposób uda się rozwiązać
zyzcrem dostarczenia całej hierarchii obiektów i ich synchronizacji).
z 3. Programowanie obiektowe — wnioski
Obiektowe podejście do programowania jest metodą, która ułatwia organizowanie kodu złożonych
:. s:#mów. Posiada jednak wady, z których należy zdawać sobie sprawę. Można powiedzieć, że nie
r <ońca spełnia swoje założenia. Jeśli bowiem klasy powinny modelować pewne byty z
==«:zywistego świata, to czego modelem są klasy mające w nazwach „manager”', „listener”, „observer”
— — Poza tym, źle napisany obiektowy kod generuje często program daleki od najlepszej możliwej do
—.s<ania wydajności, wcale nie będąc równocześnie prostym i czytelnym dla programisty.
Z wymienionych wyżej powodów programista powinien znać wady i zalety różnych metod
rzgamowania oraz stosować je wedle potrzeb. Programowania obiektowego nie należy traktować
a : sanaceum na wszystkie problemy, ani też schemat postępowania, który dostarcza gotowych
„x««ów” do budowy programu zwalniając programistę od aktywnego myślenia o problemie.

1 Użycie języka C++
=—+ to język rozbudowany, oferujący w swojej składni
zz>wanie sobie sprawy z konsekwencji ich użycia, tak
#.—2,7oŚci skompilowanego programu. Praktycznie każda
w.zrane rozwiązania, a inne odradza wybierając do użycia

wiele różnorodnych możliwości. Ważne jest
dla czytelności i prostoty kodu, jak i dla
konwencja pisania kodu C++ zaleca pewne
niejako podzbiór możliwości języka.

Z * Konstruktor

Konstruktor to specjalna metoda klasy mająca za zadanie inicjalizację nowo tworzonego obiektu.
E<” wmęc naturalnym miejscem na umieszczenie kodu inicjalizującego, np. przypisanie początkowych
wr Ści pól, pozyskanie potrzebnych zasobów systemowych czy utworzenie obiektów składowych.

«&vYa2< użycie do inicjalizacji konstruktora nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem, a jako takie ma
wz=—e wady.
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Umieszczenie kodu inicjalizującego obiekt wyłącznie w konstruktorze nie pozwala na istnienie
obiektu niezainicjalizowanego, a przez to na ponowne użycie obiektu, kiedy taki potrzebny jes:
wielokrotnie, np. wykorzystywany cyklicznie w pętli. Rozwiązaniem jest napisanie prostegc
konstruktora, który pozostawia obiekt niezainicjalizowanym lub inicjalizuje go do pewnego specjalnegc
stanu oznaczającego obiekt „pusty”, zaś właściwą inicjalizacją zajmie się osobna metoda, którą można
wywoływać wielokrotnie.
Inną cechą, jaką posiadają konstruktory, jest niemożność zwrócenia wartości jak z innych funkcji.
a przez to zasygnalizowania błędu. Jedynymi możliwościami zgłoszenia niepowodzenia w
konstruktorze jest użycie mechanizmu wyjątków lub ustawienie specjalnego odpowiedzialnego za tc

stanu (pola) w obiekcie, który potem musi być osobno sprawdzony. Osobna metoda inicjalizująca jes:
pozbawiona tych wad, ponieważ może zwrócić powodzenie lub błąd jako wartość typu bool czy

liczbowy kod błędu.
Konstruktory złożonych klas, np. kontrolek systemu GUI, przyjmują często bardzo wiele
parametrów. Dużo wygodniejsze jest rozwiązanie, w którym konstruktor jest prosty (nawe:
bezparametrowy) i ustala domyślne wartości parametrów, a parametry mogą być potem zmieniane
osobno przez wywołanie odpowiednich metod. Dzięki temu kod staje się również bardziej opisowy
ponieważ każda wartość jest przekazana do metody o nazwie symbolizującej znaczenie danegc
parametru.
Implementacja metod inicjalizujących pozwala też na łatwe definiowanie i używanie klas
pochodnych. W przypadku zastosowania konstruktora z wieloma parametrami niewygodne jes:
bowiem przekazywanie ich na liście inicjalizującej konstruktorze każdej klasy pochodnej dc
konstruktora klasy bazowej.
3.2. Narzut C++
C++ jest wciąż najpopularniejszym językiem używanym przy programowaniu gier. Oferuje or
najwyższą wydajność przy jednoczesnej obsłudze wielu nowoczesnych metod programowania
Niestety często użycie takich metod powoduje znaczne, a co najgorsze niejawne problemy
wydajnościowe. [5]

W języku C każda logiczna instrukcja mogła zostać zapisana za pomocą kilku instrukcj:
assemblerowych.
Dzięki temu programista mógł w łatwy sposób oszacować wydajność
poszczególnych fragmentów kodu. W przypadku C++ sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej
Rozważmy następujący fragment kodu:
class

Object

(...);

Object create _ object(...) ( Object o; ... return o;
int main() ( Object o = creale_objeclt(...); ... )

)

W tej sytuacji obiekt może zostać utworzony w funkcji create_object a następnie skopiowany w.
funkcji main za pomocą konstruktora kopiującego. Kompilator czasem potrafi zastosować
optymalizację wartości zwracanej (ang. return value optimization) ale możliwość jej zastosowania
zależy od wielu czynników. Lippman [6] jako jedno z rozwiązań proponuje użycie konstruktorów
obliczeniowych.
Innym przykładem może być następujący fragment:
Object

o = a

+ b;

Ile operacji zostanie tu wykonanych?
e
obiekty a i b mogą zostać użyte bezpośrednio lub zostać niejawnie rzutowane na inne
typy obiektów (możliwe wywołanie operatora rzutowania lub konstruktora)
e
operator może dotyczyć typów wbudowanych lub być przeciążony
e
typ zwracany operatora nie musi pokrywać się z typem obiektu o— możliwość
dodatkowego rzutowania
Innym przykładem niejawnego narzutu w C++ są wywołania funkcji. Często nie sposób ocenić w
miejscu wywołania z jakiego rodzaju funkcją mamy do czynienia. C++ pozwala obiektoóom na
polimorficzne wywołania funkcji, zwane funkcjami wirtualnymi. Wprowadzają one dodatkowy narzu?
w czasie wykonania — najpierw trzeba pobrać wskaźnik na właściwą funkcję i dopiero ją wykonać
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku wielodziedziczenia i/lub wielodziedziczenia
wirtualnego. W tych scenariuszach „poprawić” trzeba nie tylko wskaźnik na funkcję ale również sa
wskaźnik na obiekt [6].
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O ile architektura X86 jest przystosowana do takich wywołań funkcji, to inne procesory (obecne w
« z~solach PowerPC czy ARM w urządzeniach mobilnych) radzą sobie z tym dodatkowym narzutem
z zecydowanie gorzej. Można się zastanawiać, czy warto poświęcać dodatkową moc obliczeniową na
—~Jowanie kolejnych warstw abstrakcji. [7] w swoim artykule porównuje wykonanie programów
~”e@>sanych w C na procesorze 280, C++ na pierwszych procesorach Pentium i programów
~as>isanych w językach duck—typed takich jak Python na procesorze Intel z architekturą Nahalem.
=acanie pokazuje że mimo wzrostu szybkości procesora o kilka rzędów wielkości, prędkość odwołań
x danych i wywoływania funkcji wzrasta jedynie kilkadziesiąt razy. Mimo że badanie przeprowadzono
„ sesymistycznych warunkach (m. in. nie uwzględniając cache) to zdaje się to potwierdzać tzw. prawo
' rtha [8]: „Oprogramowanie staje się wolniejsze szybciej niż sprzęt staje się szybszy”.
W przypadku C++ wirtualne wywoływanie funkcji ma też inne negatywne skutki uboczne. Przede
aszystkim nie pozwala na inline'owanie funkcji. Inline'owanie jest w przypadku kodu ukierunkowanego
—2 wydajność bardzo istotną techniką [9]. Istnieją co prawda próby obejścia tego ograniczenia, na

zrzykład Profile Guided Optłimization które wykorzystuje dane zebrane w trakcie uruchomienia
zrogramu w celu wybrania zbioru funkcji do wstawienia w miejscu wykonania, co może dotyczyć też
TLr<cji wirtualnych wywoływanych na konkretnym typie danych [10]. Jednak jak każda automatyczna
:czymalizacja, proces ten jest mało przewidywalny a co najgorsze jest czasochłonny i dotyczy jedynie
— ałania w trybie Release. Wiele studiów developerskich zmaga się natomiast z problemem niskiej

zacz bardzo niskiej wydajności w trybie Debug. Często takie debugowe buildy nie pozwalają na
”zstowanie gry w rzeczywistych warunkach a jedynie dla bardzo prostych (czy wręcz trywialnych)
wzomów. W przypadku kodu wykorzystującego w dużych ilościach „zaawansowane” właściwości

—— w połączeniu z towarzyszącymi bibliotekami (takimi jak STL a zwłaszcza Boost) strata wydajności
„ :ybie Debug sięga kilku rzędów wielkości względem buildów zoptymalizowanych. Tymczasem przy
——.waniu C++ wsposób bardziej przyjazny maszynie (Data—oriented) strata wydajności może co
~awyżej kilkukrotna lub w ogóle niezauważalna.
Inną wadą wynikającą z użycia funkcji wirtualnych jest ich negatywny wpływ na optymalizacje
z:.onywane w czasie kompilacji. Przykładowo kompilatory starają się dokonywać skracania
aszystkich operacji stałych w czasie kompilacji do pojedynczego wyniku. Na potrzeby niniejszego
#. <ułu opracowaliśmy program testowy który wywoływał w pętli N razy złożoną funkcję arytmetyczną
—z rzecz obiektu. Funkcja ta nie korzystała z żadnych obiektów głobalnych ani składowych klasy; w
:ewnych językach programowania takich jak D można by ją określić jako „wyrażenie stałe”. Testowy
zrzeprowadziliśmy w dwóch wersjach: jako funkcję zwykła i jako funkcję wirtualną.

Wykonanie pokazało że wariant z funkcją wirtualną jest kilka rzędów wielkości wolniejszy od
„zrantu ze zwykłym wykonaniem funkcji. Okazało się że kompilator dla zwykłej funkcji policzył
„zzość funkcji jedynie raz a w pętli jedynie przypisywał gotowy wynik. W przypadku funkcji wirtualnej
z2 <ażdym razem była liczona wartość funkcji.
Użycie funkcji wirtualnych uniemożliwia też pełną statyczną analizę kodu, która jest potężnym
~—arzedziem do znajdowania problemów tak projektowych jak i wydajnościowych. W przekonaniu
—=«<tórych OOP ipolimorfizm utrudniają też śledzenie działania programu przez programistę. Dla
:różnienia, w architekturze DOD dane i algorytmy są zawsze w miejscu wywołania, bez dodatkowych
„2stw pośredniczących.

4. Optymalizacja
Powszechnie znaną sentencją, którą wypowiedział Donald Knuth, jest: We should forget about

:—all efficiencies, say about 97% of the time. Premature optimization is the root of all evi!. Niestety
”we zdanie jest często skracane, wyjmowane z kontekstu i opatrywane odpowiednim komentarzem
z«. że jego pierwotne znaczenie zostaje wypaczone. Z tego powodu wielu programistów rozumie je
23 zachętę, by w ogóle nie przejmować się optymalizacją swojego kodu pod kątem wydajności. [11]
Zzesto uważa się, iż optymalizować należy wyłącznie starannie wybrane fragmenty kodu, jedynie na
szm koniec tworzenia projektu i po staramnnym profilowaniu pozwalającym odnaleźć jeden czy kilka
Tacmentów kodu pochłaniających 80% czasu (zgodnie z zasadą Pareto). Powszechny jest stereotyp,
z* ›by optymalizacja polegała na przepisywaniu funkcji w assemblerze, czyniąc kod mniej czytelnym.
Tymczasem o wydajność kodu należy dbać zawsze, w każdym miejscu kodu i na każdym etapie
~wrzenia projektu. Dobrze napisany kod jest równocześnie bardziej wydajny, jak i bardziej czytelny.
**—możliwe jest poprawienie wszystkich stwarzających problemy fragmentów sytemu na sam koniec
:rac nad projektem — szczególnie, że w kodzie gry często nie ma jednego miejsca, które pochłania

««=<szość czasu. Podczas projektowania i programowania na wysokim poziomie ważny jest dobór
:—_<tur danych, a skupiając się na szczegółach niemniejsze znaczenie mają dobre nawyki, takie jak
w*niowanie zmiennych w miarę możliwości poza pętlą.
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4.1. Zasadność optymalizacji

n)

0)

Argumentem często podawanym jako uzasadnienie dla zaniedbania optymalizacji jes:
wzrastająca wydajność komputerów. Sprzęt obliczeniowy staje się coraz szybszy, programy coraz:
bardziej złożone, a więc czas pracy dobrego programisty jest wart więcej niż rozbudowa platform ,
sprzętowej systemu. W konsekwencji rodzi się pokusa, aby poświęcić wydajność kodu na rzec:z
wygody jego tworzenia.
Te argumenty nie sprawdzają się jednak w przypadku gier. Wystarczy uświadomić sobie. z
obecna generacja konsol — Xbox 360 i PlayStation 3 — obecna jest na rynku pod ponad 5 lat i wciaż
posiada te same parametry sprzętowe — jak ilość pamięci czy częstotliwość taktowania procesorz
Konsole gier vdeo, podobnie jak np. dekodery telewizji cyfrowej — to systemy wbudowane, o znanyc<—
z góry i ograniczonych możliwościach obliczeniowych, do których należy dostosować pisany koc
Także komputery osobiste PC stanowią platformę ograniczoną w tym sensie, że tworzona grz
powinna posiadać wymagania sprzętowe dostosowane do parametrów komputera, jakich moż—=
oczekiwać w danym czasie od przeciętnego odbiorcy, do jakiego jest adresowana.
Dlatego w programowaniu gier ważne jest bezkompromisowe wykorzystanie dostępnej c
programisty mocy obliczeniowej. Z tego właśnie powodu używany jest w tej dziedzinie język C++.
nie języki wyższego poziomu z wirtualną maszyną i automatycznym zarządzaniem pamięc:z
Podobnie, z tego powodu istotne jest podejmowanie wysiłków w celu osiągnięcia jak najlepsze
wydajności tworzonego kodu.
4.2. Dynamiczne struktury danych

Dynamiczne typy danych

(takie jak

lista łączona czy drzewo) często pojawiają się »

programowaniu obiektowym. Struktury takie są cenione za niską złożoność obliczeniową operacji (n=
usuwanie dowolnego elementu z listy realizowane jest w czasie stałym, wyszukanie elemer:.
w posortowanym drzewie w O(log n) itp.).
Początkujący programiści niestety często zapominają o tym że notacja O zawiera w sobie stałe
że zakłada ilość elementów dążącą do nieskończoności. Tymczasem w grach (w typowycz
komponentach silnika) rzadko kiedy mamy do czynienia z ogromnymi liczbami elementów —— częs::

ilość różnego rodzaju obiektów (modeli, świateł, brył itp.) nie przekracza kilku czy kilkunastu tysięcy. V.
takiej sytuacji często pozornie „gorsze” algorytmy czy struktury danych mogą się sprawdzić lepiej cc

swoich konkurentów z niższą złożonością obliczeniową.
W szczególności wszystkie struktury danych oparte na wskaźnikach (czyli listy łączone, drzewz
itp.) mają bardzo duży narzut na przechodzenie po kolekcji. Choć teoretycznie złożoność przejścia ta+
po liście jak i po wektorze to O(n), to w praktyce przejście po liście będzie kilkukrotnie wolniejsze
Związane jest to z koniecznością sprawdzania kolejnych odwołań do następnego elementu:
struclL Node<T>

(
T data;
Node * nextL;

) z
Aż do momentu sprawdzenia nie wiemy jaki obiekt mieści się pod adresem wskazanym przez
next. W dodatku poszczególne elementy mogą być zaalokowane w sposób nieciągły —— w tak e
sytuacji nawet cache procesora nie jest w stanie zapewnić ciągłej dostawy danych i program mamu:«
wiele czasu na oczekiwanie na pamięć RAM.
Warto dodać, że architektura x86 używana w domowych komputerach PC jest mocrc
zoptymalizowana na takie wzorce: procesory mają bardzo dużą pamięć cache, rozbudowane są też
takie moduły jak branch predictor służący do przewidywania ścieżek wykonania programu. W dużc
gorszej sytuacji są procesory oparte na architekturze PowerPC, obecne w konsolach obecne
generacji takich jak XBox360 i Playstation 3. Procesory te nie posiadają możliwość wykonywan.a
instrukcji out—of—order przez co każda operacja dostępu do pamięci powoduje zatrzymanie wykonan:a
programu. W szczególnie niekorzystnej sytuacji są Synergistic Processing Elements czyli procesor.
obliczeniowe CELL, które nie posiadają one pamięci cache.

Inną wadą dynamicznych struktur danych jest ilość alokacji. Listy wymagają dodatkowych struktu:

N)
(x)

kontrolnych dla każdego elementu kolekcji i każda taka struktura jest osobno alokowana. Alokacja jes:
jednym z wolniejszych wywołań systemowych i należy jej unikać dla małych obiektów.
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Na potrzeby niniejszego artykuły przeprowadzony został test zachowania się różnych struktur
z=—ych dla następującego scenariusza użycia:
e
potrzebujemy kolekcji, którą będziemy często iterowali
e
będziemy czasem dodawali nowe elementy,
e
będziemy czasem usuwali dowolne elementy,
e
kolejność elementów nie jest istotna.
Ze względu na usuwanie elementów ze środka kolekcji „oczywistym” wyborem wydaje się lista
=:zona. Doświadczenie pokaże czy jest to dobry wybór.
Program testowy składa się z następującej sekwencji operacji na kolekcji zawierającej N
z«€mentów, powtórzonej 2000 razy:
e
przejście przez całą kolekcję
e
dodanie jednego elementu
e
usunięcie jednego elementu (losowego)
Program testowany był na dwóch różnych rozmiarach danych: 4 i 513—bajtowych. Test
zrzeprowadzono na kompilatorze Microsoft Visual C++ 2010 w trybie Release na procesorze XXX
Porównane zostały następujące struktury danych:
e
std::list<> z STL

e

std::vector<> z STL

e

sStd::lst z dodatkowymi alokacjami między elementami (ma to na celu symulację
rzeczywistych warunków, gdy elementy nie są alokowane jednym ciągiem)
std::vector w którym usuwanie realizowane jest przez zamianę ostatniego elementu z

e

usuwanym

# wektor
# wektor z zamianą
lista

# lista + alokacje

10

50

100

500

1000

5000

10000

50000

# wektor
# wektor z zamianą
lista

# lista + alokacje

10

50

100

500

1000

5000

10000

50000
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4.3. Kontrola generowanego kodu

Nie należy zapominać że podstawowymi metodami do mierzenia wydajności jest profilowan e

O ()

aplikacji oraz —— w pewnej mierze —— kontrola wygenerowanego kodu assemblerowego, która pozwaiz
na sprawdzenie do jak złożonych operacji są kompilowane instrukcje C++.
O ile kompilator jest w stanie dokonać zaawansowanych optymalizacji dla typów prostych, należ,
dokładnie kontrolować kod i działanie programu w przypadku stosowania własnych klas oraz
zaawansowanych cech języka C++. Należy też zwrócić szczególną uwagę na zmienne typ.
zmiennoprzecinkowego. Przy kompilacji na platformę X86 lub X64 należy pozwolić kompilatorowi n
użycie zestawu instrukcji SSE dostosowanych do docelowej maszyny. Na chwilę obecną SSEZ
wydaje się już całkowicie bezpiecznym wyborem (97.91% sprzętu używanego przez graczy wg. [12]).
Należy pamiętać, że domyślnie kompilatory przetwarzają liczby zmiennoprzecinkowe zgodnie z
zaleceniami IEEE. Pozwala to zwiększyć precyzję obliczeń kosztem zdecydowanego pogorszeriz
możliwości optymalizacyjnych. Przykładowo wyrażenie y = x + x + x + ... + x przy domyślnyc
ustawieniach kompilacji nie zostanie skrócone do y = N * x. Jeżeli jesteśmy skłonni poświęcić :
dodatkową precyzję (w przypadku silników i gier nie powinno mieć to znaczenia) to pamiętajmy
przestawieniu kodu zmiennoprzecinkowego w tryb fast (w przeciwieństwie do precise lub strict). Mim
wszystko należy uważać na jakość generowanego kodu. Przykładowo rozważmy następujac.
fragment ([13]):

const float CONST_3

II

const float CONST_1 = 3.f;
const float CONST_2
2.f * CONST_1;

1.f / CONST_2;

Kod ten generuje następujące instrukcje assemblerowe:

;

dynamic initializer for 'CONST_3'', COMDAT

?? ___ECONST_3@@YAXXZ PROC
movss

xmm0, DWORD PTR __real@3£800000

divss

xmmÓó,

movss

DWORD PTR _CONST_ 3,

DWORD PTR _CONST_2
xmmO

ret 0
?? ___ECONST_ 3@@YAXXZ ENDP

_CONST_1 DD 040400000r
_CONST_2 DD 040cO0000r
_CONST_3 DD O1H DUP (?)

; 3
; 6

Rozwiązaniem jest w tym przypadku ręczne rozwinięcie stałych bądź też użycie dyrektyw,

preprocesora #define:

#define _CONST_ 1
#define _CONST_2

(3.£f)
(2.f * _CONST_1)

#define _CONST_3 (1.f / _CONST_2)
const float CONST_1 =
const float CONST2 =
const float CONST_3 =

#undef _CONST_1
#undef _CONST_2
#undef _CONST_3

CONST1;
CONST2;
CONST3;
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Wygenerowany kod jest teraz prawidłowy:

_CONST_1 DD
_CONST_2 DD
_CONST_3 DD

040400000r
040c00000r
(3e2aaaabr

;
;
;

3
6
0.166667

4.4. Rozwiązania własne
Popularny pośród programistów jest pogląd, iż nie ma sensu implementowanie własnych
—związań, co do których istnieją gotowe biblioteki możliwe do wykorzystania (np. dostępne na
zencjach wolnego oprogramowania czy wbudowane w używany system). Ten temat dotyczy
zcósystemów takich, jak np. alokator pamięci, generator liczb pseudolosowych lub biblioteka
—a:ematyczna. Argumentem na poparcie tego poglądu jest twierdzenie, iż trudno jest napisać kod
=—szy niż ten istniejący, od dawna sprawiony i powszechnie stosowany.
Tymczasem dostępne biblioteki są najczęściej ogólne i uniwersalne. Znając wymagania i
:Graniczenia sytuacji podczas implementowania rozwiązania danego problemu, możliwe jest
~asisanie kodu wydajniejszego, lepiej dostosowanego do konkretnego przypadku. Na przykład
z—«ator oparty na puli z listą łączoną wolnych bloków (ang. free—list) działa bardzo szybko, ale
«. naga, by wszystkie alokacje miały stały rozmiar.

4.5. Wydajność dostępu do pamięci
W latach osiemdziesiątych wykonanie każdej instrukcji procesora ówczesnych komputerów
:sztowało jeden lub kilka cykli, a instrukcje te odwoływały się bezpośrednio do pamięci operacyjnej
z3.M. W toku rozwoju komputerów wydajność obliczeń procesora wzrasta znacznie szybciej, niż
adajność dostępu do danych w pamięci RAM. Dlatego wprowadzono pamięć podręczną cache. W
:cecnych architekturach nietrafienie w dane znajdujące się w cache (ang. cache—miss), a więc
« zeieczność odwołania się do pamięci RAM, może kosztować czas odpowiadający nawet kilkuset
:.<lom procesora [1]. Dlatego kluczowa jest obecnie optymalizacja polegająca na odpowiednim
zzorojektowaniu struktur danych tak, aby zapewnić jak najlepszą lokalność odwołań (ang. spatial
zcality, temporal locality) i przez to jak najlepsze wykorzystanie pamięci cache.
W systemie komputerowym, widzianym z perspektywy architektury von Neumanna, poszczególne
asmenty można traktować jako kolejne poziomy pamięci — coraz bardziej pojemnej, ale i coraz
wzniejszej. Trzeba tu jednak podkreślić, że na szybkość pamięci składają się dwa parametry —
:rzepustowość (ang. throughput) oraz czas dostępu, czyli opóźnienie (ang. latency). Ten drugi
zerametr stanowi często większy problem w optymalizacji kodu.
Jeśli więc założyć, że procesor taktowany częstotliwością 3 GHz wykonuje instrukcję w jednym
:.</u. czyli co 0,33 ns, czas dostępu do poszczególnych rodzajów pamięci można oszacować na: [14]
e
Cache L1: 1 ns (3 cykle)
Cache L2: 4,7 ns (14 cykli)

RAM: 83 ns (250 cykli)
Dysk twardy: 13,7—15 ms (41—45 milionów cykli)
e
|Internet: 80 ms (240 milionów cykli)
Należy też zdawać sobie sprawę z kosztu wykonywania innych operacji, niż proste instrukcje
zrzcesora czy dostęp do danych w pamięci operacyjnej. Operacje wykonywane przez program można
zcczielić na klasy według kryterium rosnącego czasu wykonania, gdzie każda następna klasa jest o
:.z najmniej rząd wielkości wolniejsza od poprzedniej:

operacje bitowe i arytmetyczne,
2.
3.

funkcje transcendentalne (np. sinus, pierwiastek),
odwołania do pamięci RAM (np. nietrafienie w cache podczas odwołania do struktur
danych, wywołanie metody wirtualnej, odwołanie pod wskaźnik),
4. dynamiczna alokacja pamięci ze sterty,
5.
wywołania funkcji systemowych, tworzenie zasobów systemowych (np. wątki, tekstury),
6. operacje we]sma-wyjsma (np. pliki, gniazda sieciowe).
Optymalizując program warto mieć na względzie, że zawsze najszybszy kod to taki, który w ogóle
:< nie wykona. Ten truizm można wykorzystać unikając wykonywania wielokrotnych obliczeń, jeśli
—czna je wykonać tylko raz i przygotować wcześniej potrzebne dane w postaci gotowej do
w.<orzystania. Zgodnie z tą zasadą gra nie powinna podczas uruchamiania parsować plików
z«stowych (np. w języku XML), kompilować shaderów z kodu źródłowego (np. w języku HLSL),
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wczytywać modeli 3D z uniwersalnych formatów plików, szczególnie tekstowych (np. DAE, OBJ) 2.
tekstur z formatów, których wczytywanie jest powolne (np. PNG). Zamiast tego odpowiednie narzędz :
(np. zintegrowane z edytorem gry) powinny przygotować zasoby w postaci binarnej, gotowej o:
bezpośredniego użycia w grze — tekstury w naturalnym formacie biblioteki graficznej (np. DDS ©.z
DirectX), modele 3D w postaci możliwej do wczytania wprost do buforów geometrii.
Podobnie już w trakcie działania gry należy unikać wykonywania obliczeń w każdym kroku, jes.:
można je przeprowadzić tylko raz lub okresowo co jakiś czas (np. algorytmy Al). Warto odrzucić z
przetwarzania (szczególnie renderowania) te obiekty wirtualnego świata gry, które są poza zasięgie—
widzenia gracza (ang. frustum culling). Wreszcie, jeśli nie da się uniknąć przewarzania dużej ilos:
danych, można to robić mniej szczegółowo (LOD — ang. Level of Detail).

5. Zakończenie
Artykuł

pokazuje,

że

bezkrytyczne

stosowanie

wzorców

programowania

obiektoweo:

uniemożliwia wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu w zakresie wydajności i równoległości. Ja::
alternatywa przedstawione jest programowanie zorientowane na dane (DOD). Artykuł podkreśla :=—
konieczność weryfikowania generowanego przez kompilator kodu oraz jego wydajności za pomec=
dostępnych narzędzi i środków.
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Developing Efficient C++ Code with Data —Oriented Design
Abstract
Paper describes pitfalis of object—oriented programming — from the design perspective, as we
as regarding code performance. It mentions problem of latency in accessing data in RAM memory =—
today computer architectures. It shows DOD (Data—Oriented Design) as an alternative approach ::
design and implementation of a game engine focused on optimizing data structures in terms —
performance. It also describes efficiency of different C++ language constructs.

