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Erkki Salonen

Muutama sana ja 
          kuva suorituskyvystä

Jos joka reissulta oppisi jotakin.



2Määritelmiä

P=UI         [W]
P=dW/dt   [W]

Performance= 

GPU 39 sec
CPU 87 sec 

87/39 = 2,2 

The most flexible,
explainable
measurement 
unit ever!

suhteellisuus
mielikuva
mitattavuus



3Tasapainoinen tuote

akkukesto

käynnistymisaika

käyttöliittymän 
nopeus

netin nopeus

pelien framerate
akun 
latausnopeus

videokuvan äänitys,
koko&ruutua/s

Jokin niin ärsyttävä
juttu, että hetken päästä
jää laatikkoon.



4Ohjelmoin�kielet & käy�öjärjestelmät

BusyWait/Schedule/Promise/Async Await..

koodi

käyttöjärjestelmä

käytössä oleva menetelmäpakki 
odottamiseen ja osittamiseen

ohjelmointiframeworkit

tulkattu ajonaikainen ohjelmakoodi

käännetty ohjelmakoodi

*

* Chuck Norris never return

ohjelmointikieli



5Suoritusaika

epäsuorat 
vaikutukset
muualle

+

koodin lataaminen muistiin

parametrien valmistelu

funktion suoritus

tulosten käsittely (0)

vastauksen palautus

Chuck Norris programs do not accept input.



6Suoritusaika, rinnakkaisajo
koodin lataaminen muistiin

parametrien valmistelu

funktion suoritus

tulosten käsittely

vastauksen palautus
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Chuck Norris programs occupy 150% of CPU, even when they are not executing.

Start depends on OS scheduler.



7Hajautus
Voidaanko työ jakaa toisistaan riippumattomiin osiin?

t1 t2

t1

t2

t3

t4

“työn kesto 1/4 aikayksikköä, 
4 työtä aikayksikössä"

Hajautin

t1..4

Ei jos t2 laskennan parametreihin 
tarvitaan t1:n tulos. 

1 aikayksikön pituinen työ

CPU core

Muistiblokin pakkaaminen Ihmisten laskeminen kuvista

load balancer

Sisääntuleva http-pyyntö
Hajautanko kuva vai tiedostotasolla?

Parent is the child of Chuck Norris.



8Hajautus , viive

Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö

Toimilaitteita

Toimilaite

Data bus

Tyhmä laite kuormittaa isäntää
vaatimalla jatkuvaa ohjausta.

Voisiko toimilaitteen älyä nostaa
jolloin kommunikaatiokuorma
vähenee?

Jotain muuta hommaa miss..

The increase of IoT devices at the 
edge of the network is producing a 
massive amount of data to be 
computed to data centers, pushing 
network bandwidth requirements to 
the limit. Despite the improvements of 
network technology, data centers 
cannot guarantee acceptable transfer 
rates and response times, which 
could be a critical requirement for 
many applications. /Wikipedia/

Chuck Norris doesn’t need a debugger, he just stares down the bug until the code confesses.



9Hajautus , tietokoneen rajoitteet
100 kpl

CPU

cache

system memory

Ohjelmat eivät pyöri 
ideaalisessa tietokoneessa 
vaan muistiaccessaika voi vaihdella huomattavasti.

Chuck Norris doesn’t have disk latency because the hard drive knows to hurry the hell up.
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11Digitalisaa�o hieman kevyempi esimerkki..

Robo�-imuri Imuriyhdistelmä
~870€, <<100 €/kk 150€ + >>100€/kk



12Digitalisaa�o hieman kevyempi esimerkki..

Täydellinen sitoutuminen!

Rehellinen!

Dokumentoitua näy�öä 
suoritetusta työstä!
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Kiitoksia ajastanne!

Lähteitä
Kannen kuva elokuvasta Pulp Fiction
Chuck Norris sanalaskut
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