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Bevezetés 
Ahogyan napjainkban a többprocesszoros rendszerek egyre szélesebb körben terjednek, 
fontos kérdés lehet, hogy az ezeken a rendszereken futtatott algoritmusok milyen mértékben 
képesek kihasználni a több processzor biztosította erőforrásokat. A használt algoritmusok 
között vannak, amelyek párhuzamosítása nagyon könnyen elvégezhető, azonban néhány 
jellemzően a stream jellegű (videó, hang) feldolgozást végző algoritmus esetén ez komoly 
problémát okoz.  
 
A cél olyan vizsgálati eljárások kifejlesztése, amelyekkel megtalálhatóak azok a felületek az 
analizált algoritmusokban, amelyek mentén a részekre szeparálás a leghatékonyabban 
elvégezhető.  
 
 

Előzmények bemutatása  
 
A hagyományos profling a szoftverfejlesztés egyik fontos eszköze. A profling során általában 
az adott program egyes részeinek, függvényeinek futási idejét szeretnénk meghatározni, hogy 
a kritikus (sokszor futó) részek azonosítása után, azok implementációját optimalizálva, a teljes 
algoritmus működését gyorsabbá tudjuk tenni. A profling kimenete általában a program adott 
futására vonatkozóan megadja, hogy az egyes utasítások, illetve függvények hány alkalommal 
futottak le. Gyakran a futások számán túl az egyes lépések elvégzéséhez szükséges időt is 
megkaphatjuk.  
 
A profling célja többféle lehet, a szoftver aktuális fejlesztési állapotától függően. Az 
implementáció közben például az algoritmusok megvalósításának optimalizálásához a futási 
idő információk használhatók. A tesztelés során az egyes utasítások lefutásának számát 
meghatározva, a tesztelés hatékonyságára vonatkozó tesztfedettségi mérőszámok 
határozhatók meg. 
 

Hagyományos memória profling  
 
A hagyományos memória profling használatával a program memóriakezelésével kapcsolatos 
hibákat és problémákat találhatjuk meg. Sok ilyen hiba a dinamikus memóriák használatából 
ered. A dinamikus memóriakezelés a bonyolultabb programok esetében szinte elkerülhetetlen, 
azonban sok veszélyt hordozhat magában a használata, ilyenek például a nem lefoglalt, vagy 
már felszabadított memóriaterület használata, illetve egy terület többszöri vagy egyszer sem 
elvégzett felszabadítása. További hibák léphetnek fel pointerek és tömbök használatakor, 
például egy adott méretű tömb túlindexelése.  
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Valgrind  
A Valgrind egy nyílt forráskódú DBI (Dynamic Binary Instrumentation- dinamikus bináris 
felműszerező) keretrendszer, amellyel nagy bonyolultságú DBA (Dynamic Binary Analysis- 
dinamikus bináris analízis) eszközök készíthetők. Az elkészíthető eszközök képességei 
jelentősen meghaladhatják az egyszerű profling alkalmazások képességeit. A DBI eszközök a 
vizsgált program felműszerezését annak újrafordítása, vagy akár a forráskód ismerete nélkül 
végzik, futási időben.  
A vizsgálathoz szükséges utasítások a dinamikus újrafordítási technika használatával kerülnek 
be a végrehajtandó kódba, annak futtatása előtt. A DBI eszközök lényeges előnye, hogy a 
teljes (az operációs rendszer kernel hívásait kivéve) futtatott kód felműszerezése elvégezhető.  
 
A Valgrind egyik érdekes és kiemelkedően megvalósított tulajdonsága, hogy lehetőséget ad 
az úgynevezett árnyékértékek használatára. Az árnyékértékek lényege, hogy minden 
regiszterhez és memóriarekeszhez tartozik egy ilyen változó, amelyben a tényleges 
regiszterben vagy memóriacímen lévő adatról tárolhatunk valamilyen többletinformációt, 
metaadatot. Ez a lehetőség sokféle nagy tudású DBA eszköz létrehozásához ad segítséget.  
 
Egy egyszerűbb esetben az árnyékértékek például tárolhatják, hogy az adott memóriacím 
vagy regiszter inicializált értéket tartalmaz-e. Így egy program futtatása során egyszerűen meg 
találhatóak a nem inicializált változóhasználatok, amelyek akár nem is minden esetben 
okoznak hibás működést. A Valgrind keretrendszerhez sokféle DBA eszköz érhető el, 
amelyekkel programok működésének különböző aspektusai vizsgálhatók. A vizsgálatok 
elvégzéséhez tehát szükség van a Valgrind keretrendszerre, amely elvégzi a program 
felműszerezéséhez szükséges, illetve egy DBA eszközre, amely feladata a ténylegesen 
beszúrandó extra műveletek megadása, és a kapott eredmények feldolgozása. 
 
Valgrind Callgrind  
A Callgrind a Valgrind keretrendszerben működő dinamikus bináris analízis eszköz, amely a 
vizsgált program függvényhívási kapcsolatait feltérképezve kép es a hívási gráf létrehozására. 
A hívási gráfokat legalább kétféle módon ábrázolhatjuk. A két lehetőség a kontextus érzékeny, 
illetve érzéketlen megoldás. A Callgrind mindkét fajta gráfot kép es létrehozni, a felhasználó 
a megfelelő beállítási lehetőséggel választhat. Itt egészen pontosan az adható meg, hogy a 
Callgrind milyen mélységig kövesse kontextus érzékenyen a hívási kapcsolatokat. 
 
Az alap értelmezett beállítás esetén kontextus érzéketlen gráfot kapunk. A Callgrind fontos 
képessége, hogy a hívási gráf alapján kép es bizonyos költségek továbbterjesztésére a 
függvények között. Ez azt jelenti, hogy a hívási kapcsolatban lévő függvények esetén a hívott 
költségeit hozzáadja a hívó összköltségéhez, míg végül a program legkülső függvénye az 
összes költséget tartalmazni fogja. Ezzel a megadással minden függvényhez két költségadatot 
rendelhetünk, az egyik a függvény saját költsége, amely nem tartalmazza az általa hívott 
rutinok költségeit, a másik pedig az összesített költség, amely tartalmazza ezeket is.  
 
Ez a megadás hasonlít a gprof megoldáshoz, azonban míg ott a továbbterjesztett adatok a 
futási idők voltak, ezek a Cachegrind esetén a költségek. A Callgrind által használt költségek 
a vizsgálat céljától függően sokféle információt hordozhatnak. Egyszerűbb esetben a költség 
lehet a végrehajtott utasítások száma vagy például az adat olvasások száma.  
A Callgrind-et kiegészítő Cachegrind program ezen felül a cache szimulációjával képes a 
program és a cache memóriák együttműködését vizsgálni. A költségek ebben az esetben 
lehetnek a különböző szintű gyorsítótár hozzáférések. A Cachegrind két elsőszintű (adat és 
utasítás), valamint egy második szintű közös gyorsítótárat feltételezve végzi a szimulációt. Ez 
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megfelel az elterjedt számítógépekben használt felépítésnek. A Callgrind és a Cachegrind 
által gyűjtött adatok grafikus formában is megtekinthetők a KCachegrind programmal, amely 
a hívási kapcsolatok és a költségek meg jelenítésén túl kép es az egyes költségeket a program 
utasításlistájához vagy, amennyiben rendelkezésre áll, annak forráskódjához is kapcsolni.  
 
 

 
 
Egy a Kcachegrind által kirajzolt hívási gráf látható a fenti ábrán. Megfigyelhetőek a 
csomópontokkal reprezentált függvények esetén a költség értékek, amelyek itt százalékosan 
vannak megadva, valamint az éleken (azaz hívási kapcsolatokon) lévő számláló értékeket. A 
költség ezen az egyszerű példán a felhozott utasítások száma. Ez tulajdonképp en az egyes 
függvényekben található assembly utasítások futásainak a száma. Látható, hogy az ábrázolt 
hívási fa kontextus független. 
 
 
Dinamikus adatfolyam gráfok használata 
A dinamikus adatfolyam gráfok lényege, hogy használatukkal meg jeleníthetőek a program 
adatáramlásai a futásközben. Ez azt jelenti, hogy például az egyes aritmetikai utasítások által 
kiszámított értékek további felhasználásai, illetve a műveletek paramétereinek forrásai 
leolvashatók. A dinamikus adatfolyam gráfok irányított gráfok, amelyekben a csomópontok 
jelölik a valamilyen új adatot előállító utasításokat, míg az élek a tulajdonképpeni adatok 
terjedését mutatják a csomópontok között. Mivel minden ábrázolt utasításban előáll egy új 
adat, minden csomópontból indulnak ki élek. Ezek az élek azokba a csomópontokba mutatnak, 
amelyek az előállított adatot felhasználják. Egy adat felhasználása megfelel annak, hogy egy 
következő utasítás bemeneti paraméterként fogadja. Egy-egy csomópontba annyi adatérték 
megy be, ahány paramétere van.  
 
A dinamikus adatfolyam gráf a program vezérlési utasításaira (elágazásokra, ciklusokra) 
alapvető en nem tartalmaz információt, azonban az adatfolyamok meg jelenítésével így is 
nagyon kifejező tud lenni. A program minden egyes utasításához annyi különálló csomópont 
tartozhat, ahányszor az adott utasítás új értéket állított elő a futás során. Ez jellemzően 
megegyezik a futások számával. 
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 A dinamikus adatfolyam gráfok minden esetben irányított körmentes gráfok, ami abból 
következik, hogy egy új adat előállításához természetesen nem lehet magát az új adatot is 
felhasználni. Ezen gráfelméleti tulajdonság kihasználása remélhetőleg a későbbiekben 
megkönnyíti majd a feldolgozást, az ilyen tulajdonságú gráfokon végezhető topológiai 
rendezés vagy a kritikus utak módszerének használatával.  
 

Megvalósított analízis program 

 
 
A fenti ábrán az analízishez szükséges bemenetek előállítása látható a vizsgálni kívánt 
program forráskódjától kezdődően.  

• Az első lép és a vizsgálat tárgyát képező program lefordítása a GCC fordítóval. Ezen 
lép és során a forráskódból létrejön a futtatható gépi kódot és sok egyéb fontos 
információt tartalmazó ELF (Executable and Linkable Format) fájl.  

• A futtatható gépi kód ezután bekerül a Giano szimulátorba, amely lefuttatja azt, és 
kimenetként előállítja a futás mind en részletre kiterjedő naplóját. 

• Az analízis eszköz ezek után bemenetként fogadja ezt naplót, valamint az ELF fájlt, 
amelyből a teljes analízishez szükséges statikus jellegű információkat nyeri ki. 

 

 
 
Az analízis program kimenetei és a kapcsolódó megjelenítők a fenti ábrán figyelhetők meg. A 
program függvényei közötti hívási kapcsolatokat leíró Callgrind formátumú kimeneti fájlt a 
már bemutatott KCachegrind jeleníti meg. A függvények közötti adatáramlásokat ábrázoló 
aggregált dinamikus adatfolyam gráf DOT formátumban jön létre, amelyet az XDot meg 
jelenítő alakít interaktívan használható ábrázolássá. A felhasználói bemenet hatására az 
analízis eszköz előállítja az adott elemre vonatkozó időbeli információkat, majd átadja azokat 
a GNUPlot meg jelenítő számára, amely grafikonon ábrázolja az adatokat.  


