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CPython vs PyPy vs Jython vs ...



Concurrent vs Parallel



Dlaczego programowanie współbieżne?

Dostępność (np. serwer webowy)

Wydajność (intuicyjnie)

Świat działa w ten sposób



Akt I - wątki
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WSPÓŁDZIELĄ

Pamięć (heap)

Kod programu (instrukcje)

Deskryptory plików

NIE WSPÓŁDZIELĄ

Stos

Rejestry (w tym wskaźnik instrukcji)



Akt I - wątki

Współdzielony stan - brak narzutu na komunikację

Wykonanie w obrębie jednego procesu - brak narzutu na utworzenie procesów

Współdzielony stan powoduje możliwość wystąpienia wyścigów



Wątki - model z wywłaszczeniem

Manager decyduje o przełączeniu wykonania pomiędzy wątkami

Nie nasza odpowiedzialność - wygoda użycia

Przełączenie może wystąpić w dowolnym momencie

Konieczność zabezpieczenia zasobów współdzielonych, koszt przełączenia















































































Co z tymi wątkami?

Must be 
this tall to 
write multi- 
threaded 
code.















GIL - Global Interpreter Lock



GIL - Mity

Zło w czystej postaci

Zmniejsza wydajność Pythonowego programu

W Pythonie nie da się wykorzystać wielu rdzeni



GIL - Fakty

Nie pozwala na równoległe wykonanie kodu w obrębie jednego interpretera

Zabezpiecza wewnętrzny stan interpretera przed niespójnością (wyścigi)

Prosty koncept - ale nie bez wad



A może warto usunąć GILa ? 

https://github.com/larryhastings/gilectomy



Wątki - zwiększenie wydajności

Dla programów o dużej ilości operacji IO

Maksymalizują wykorzystanie jednego rdzenia

Narzut na przełączanie

numpy, Numba



Akt II - procesy
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Akt II - procesy

Nie współdzielą pamięci - brak wyścigów *

Wykorzystanie wielu rdzeni

Narzut na komunikację

Narzut na uruchomienie



Sky is the limit - prawo Amdahla



Akt III - asyncio



Asyncio - model kooperatywny

Wykonanie w jednym wątku

Sami decydujemy kiedy się przełączyć

Brak potrzeby locków, sekcji krytycznej

Żadne wywołanie nie może być blokujące

Wykorzystanie jednego rdzenia

Przełączanie bardzo tanie

Brak narzutu na synchronizację

Potrzebny cały asynchroniczny ekosystem



Akt III - asyncio

Pętla zdarzeń

Podział pracy na mniejsze części

Decyzja o przełączeniu
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Asynchroniczna aplikacja

ASGI + framework
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Asynchroniczna aplikacja

ASGI + framework

Asynchroniczny dostęp do bazy (databases, GINO)

Asynchroniczny dostęp do systemu plików

Żadne wywołanie nie może być blokujące



Akt IV - podsumowanie - wątki

Wykorzystanie jednego rdzenia (GIL, wzrost wydajności gdy dużo IO)

Model z wywłaszczeniem - musimy zabezpieczyć stan systemu przed wyścigami

Wykorzystują istniejący ekosystem bibliotek

Trudno napisać poprawny kod, trudno utrzymać



Akt IV - podsumowanie - procesy

Wykorzystanie wielu rdzeni ale narzut na komunikację

Dla problemów, które możemy zrównoleglić i przetwarzać części względnie niezależnie

Gdy dodatkowo potrzebna optymalizacja względem IO można łączyć z wątkami lub asyncio



Akt IV - podsumowanie - asyncio

Wykorzystanie jednego rdzenia, oddanie sterowania przy operacjach IO do innego zadania

Model kooperatywny, pozwalamy na wykonanie innego zadania za pomocą await

Kod dużo prostszy w utrzymaniu niż dla programu wielowątkowego

Wymaga całego asynchronicznego ekosystemu



Akt V - Subinterpreters

Bez narzutu procesów i bez ograniczeń GILa

Aktualnie: Draft, PEP 554



Materiały, linki

Raymond Hettinger: https://www.youtube.com/watch?v=9zinZmE3Ogk

Real Python: https://realpython.com/async-io-python/

Łukasz Langa: https://www.youtube.com/watch?v=l4Nn-y9ktd4

Dokumentacja (Python stdlib, PEP, Tornado, Dask, Numba, …) oraz artykuły (uwaga!)

Larry Hastings: https://www.youtube.com/watch?v=P3AyI_u66Bw
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