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 זלמנוביץ'מאת ניצן שולמן ואלכסיי 

 

 הקדמה

 1שהקוד ירוץ מהר יותר*

קרה לכם פעם שישבתם מול הטלוויזיה ותוך כדי שצפיתם הוצאתם את הטלפון ועניתם להודעות? מגניב! 

אז גם אתם חברים בקבוצה שחושבת שהיא יודעת 

לעשות דברים במקביל, אבל מה זה אומר לעשות 

משהו במקביל? המילה המוכרת לעשיית דברים 

 multitaskingאו בגרמנית  multitaskingבמקביל היא 

. בתחום זה יש multitaskingוזאת בשונה מאיטלקית, 

המון נקודות דמיון בין בני אדם למחשבים, נקודת 

הדמיון החשובה ביותר היא ששניהם לא באמת יכולים 

 לעשות פעולות במקביל! 

מה שבאמת קורה זה שהמוח האנושי יכול להחליף בין משימות בקצב מספיק מהיר שזה ירגיש כאילו הוא 

אותן במקביל. במחשבים זה בדיוק אותו דבר, המעבד יודע להחליף בין משימות שרצות בפעולה עושה 

. המחשב שומר את מצבו של התהליך שכרגע רץ )דברים כמו הערכים של context switchבשם 

האוגרים(, טוען את אותם הערכים עבור התהליך הבא ומריץ אותו. גם כאן עקב החלפות המהירות בין 

 2, למשתמש נראה כאילו הכל רץ במקביל. גם למחשב וגם למוח האנושי פעולת ההחלפה בין תהליכים

 משימות לוקחת הרבה זמן והביצוע שלה באופן תדיר לא משתלם.

יתר על כן, לבני אדם יש סף מאוד נמוך לכמות המידע שהם יכולים לשמור בזיכרון קצר טווח, עובדה זו 

ו זמנית. כמות הזיכרון הקטנה הזאת לא מאפשרת שמירת מידע מאוד מקשה על עשייה של פעולות ב

משימות, לכן המוח מחויב לשמור מידע רק עבור משימה אחת. במחשבים המצב זהה, כמות  2עבור 

 הזיכרון המאפשר גישה מהירה הוא קטן.

                                                           
 

1
 בהנחה והקוד בנוי בצורה טובה שנציג בהמשך, התוכנה תבצע דברים בצורה יעילה יותר; מה שיכול לגרום לביצועים טובים יותר 
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ם המסקנה היא שבני אדם לא טובים בעשיית משימות במקביל וצריכים להימנע מזה כמה שאפשר, שמעת

אותי נכון, תעזבו את מה שאתם עושים והתרכזו במאמר. לעומת זאת, בעולם המחשבים הרבה פעמים 

רוצים לתת למשתמש את ההרגשה שדברים קורים ב"לייב" ולכן חייבים הרצה של פעולות במקביל. 

פו במאמר זה נראה מספר דרכים לעשות זאת בפייתון ונסביר על איך זה עובד בשפה. חלק מהדברים נוס

 רק בגרסאות העדכניות ביותר!

 

 Multitasking סוגי

זו לא החלטה נכונה עבור כל תוכנית, המעבר ביניהם יכול לקחת הרבה  processאו  thread-השימוש ב

זמן ולא תמיד משתלם. שני המקרים הקלאסיים בהם שימוש באלמנט של ריצה מקבילית 

 . IO boundאו  CPU boundיכול לשפר את הביצועים הוא בתוכניות שהם 

 CPU bound -  התוכנית עושה הרבה פעולות על המעבד ותלויה במהירות שלו. כגון

 תוכנה שעושה הרבה פעולות מתמטיות מתוחכמות )מיליוני הכפלות של מטריצות(.

 IO bound -  תוכנית שמבצעת הרבה בקשותinput output  ותלויה בכמה זמן לוקח להן להחזיר

 .Databaseפוצים הם פעולות מול שרת או תשובה. מקרים נ

יכול לעזור כי הוא מאפשר ריצה של התוכנית  Multiprocessing-עבור פעולות שתלויות במעבד שימוש ב

השימוש בכמה ליבות לא ממש תורם  IOעל כמה ליבות של המעבד במקביל. לעומת זאת, בפעולות 

תהליך היא לא פשוטה. מאמר זה מתמקד בפתירת ואפילו יכול להאט בגלל שהפעולה של להרים ולהוריד 

 באופן תדיר. Webכמו לעשות בקשות  IOבעיות 

זה היכולת של התהליך שרץ להגיד מתי "נוח" לו שיעברו להריץ תהליך  threading-ל asyncioההבדל בין 

 רגיל: thread-אחר, נתחיל קודם ב

from threading import Thread 

from time import sleep 

 

def thread_function(): 

    print("Thread started") 

    sleep(2) 

    print("Thread ended") 

 

t = Thread(target=thread_function) 

print("Before running thread") 

t.start() 

print("Wait for the thread to finish") 

# t.join() 

print("Main done") 
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. חדי העין ישימו לב start-חדש נעביר את הפונקציה שאנחנו רוצים שהוא להריץ ונקרא לכדי ליצור תהליך 

יסתיים.  thread-שאחראית לחכות שה joinשיש שורה אחת בהערה! השורה הזאת מריצה את הפונקציה 

 שלנו יסיים לפני תהליך שהוא הריץ: Main-במידה ולא נחכה לו, ה

$ python script.py 

Before running thread 

Thread started 

Wait for the thread to finish 

 

Main done 

Thread ended 

 

Process finished with exit code 0 

 לאחר הוספת השורה אנחנו מקבלים את התוצאה שצפינו:

$ python script.py 

Before running thread 

Thread started 

Wait for the thread to finish 

 

Thread ended 

Main done 

 

Process finished with exit code 0 

בפייתון. בדוגמה  multithreading, הדרך המומלצת עבור concurrent.futures-בדוגמא הבאה נשתמש ב

בעזרת  db.valueלערך של  1יוסיף  threadשונים, כל  threadsבעזרת שני  Database-נדמה הכנסה ל

 :updateהפונקציה 

import concurrent.futures 

import time 

 

class MyDatabase: 

    def __init__(self): 

        self.value = 0 

 

    def update(self, name): 

        print(f"Thread {name} starting update") 

        local_copy = self.value 

        local_copy += 1 

        time.sleep(0.1) 

        self.value = local_copy 

        print(f"Thread {name} finishing update") 

 

 

if __name__ == "__main__": 

    db = MyDatabase() 

    print(f"Starting value is {db.value}") 

 

    with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=2) as e: 

        # Starting two threads that will add 1 to db.value 

        for i in range(2): 

            e.submit(db.update, i) 

    print(f"Ending value is  {db.value}") 
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 פלט:

$ python script.py 

Starting value is 0 

Thread 0 starting update 

Thread 1 starting update 

Thread 0 finishing update 

Thread 1 finishing update 

Ending value is  1 

 

Process finished with exit code 0 

? קודם כל אגיד שלא 1הוא  db.valueעכשיו אתם בטח שואלים: יחזקאל, איך ייתכן שערך הסיום של 

 thread-. הthreadsבין  race conditionקוראים לי יחזקאל, אמשיך ואומר שיש פה מקרה קלאסי של 

השני הספיק לקרוא את הערך של המשתנה לפני שהראשון הספיק לקרוא אותו. לכן, שניהם קראו את 

 .1ורשמו בחזרה את הערך  1, הוסיפו לו 0 הערך

, הרחיבו על פתרון זה ארוכות במאמר אחר במגזין )ממליץ!(. בנוסף, Lockהפתרון לבעיה הזאת הוא 

 :real pythonמתוחכמות בפייתון אפשר למצוא במדריך של שימושים ודוגמאות יותר 

 https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4D/DW77-1-RaceCondition.pdf 

 https://realpython.com/intro-to-python-threading 

 

 

Threading and the Interpreter 

 Global-שהיא קיימת הוא הקיימת עוד בעיה, הפתרון וגם הסיבה  Ruby-כמו פייתון ו interpreterבשפות 

Interpreter Lockמדובר ב .-lock שאחראי שרק ישות אחת יכולה להשתמש ב-interpreter  בו זמנית. יש

למשתנים. לכל  reference-כל מיני סיבות למה לממש שפה בצורה כזאת, דוגמה ממש מגניבה היא ה

הזה מגיע  countשל כמה מקומות בקוד )שכרגע רץ( יש שימוש בו, ברגע שה  countמשתנה בפייתון יש 

ניתן  sys(. בעזרת המודול garbage collectorמשחררים את הזיכרון הרלוונטי למשתנה הזה )סוג של  0-ל

ממש לראות את המספר הזה, תמיד נראה את מספר האזכורים של ערך גדול באחד ממה שהיינו מצפים 

 ה לפונקציית הבדיקה מגדילה אותו באחד.מפני שהקריא

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4D/DW77-1-RaceCondition.pdfhttps:/www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4D/DW77-1-RaceCondition.pdf
https://realpython.com/intro-to-python-threading
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-בין שני תהליכים שמשנים את ה  Race Conditionנותן לנו הוא מניעה של GIL-אחד מהדברים שה

refcount של משתנה מסוים. הוא עושה זאת בכך שיש אופציה רק ל-byte code  פייתוני אחד לרוץ

 (.printsafe.html-29-06-https://groverlab.org/education/2016במקביל )להרחבה 

 

Asyncio 

 הפתרון

asyncio  הינו מימוש פייתוני לתכנות אסינכרוני, שמאפשר לנו לתכנת קוד שאמור לרוץ במקביל כאשר הוא

 ימוש שלו, נתחיל מהמושגים הפשוטים ונבנה עליהם.לא רץ במקביל בכלל. בשביל להבין את המושג והמ

 גנרטורים

, התווסף מושג חדש ללקסיקון של השפה: גנרטור. גנרטור הינו תיאור לפונקציה שלא 2.2החל מפייתון 

בהכרח מסיימת את ריצתה אחרי השימוש בה. מה זאת אומרת? זה אולי נשמע מבלבל אבל, בואו נראה 

 :את הדוגמא הבאה

def gen(): 

    print("Digital") 

    yield 

    print("Whisper") 

 

>>> g = gen() # Initialize the generator (1) 

>>> next(g)  # Advance the generator (2) 

Digital 

>>> next(g)  # Advance again (3) 

Whisper 

Traceback (most recent call last): 

... 

StopIteration 

 שלבים: 3-רואים כאן אפשר לסכם במה שאנחנו 

, לכן היא לא yieldאנחנו מאתחלים את הגנרטור; פייתון מזהה שהפונקציה לא רגילה, ושיש בה  .1

 מריצה את הפונקציה עדיין.

 .yield. הפונקציה יודעת להמשיך לרוץ עד הבלוק הבא עם nextאנחנו מקדמים את הגנרטור בעזרת  .2

בתוכה הגנרטור מסתיים ואנחנו מקבלים  yieldל שאין יותר אנחנו מקדמים את הפונקציה, ובגל .3

 .StopIterationשגיאה של 

את המצב של הפונקציה בין כל התקדמות שלה, והוא לא  שומרמה שקורה מאחורי הקלעים זה שפייתון 

 "מסיים" אותה ישר עם הקריאה כמו פונקציה רגילה.

https://groverlab.org/education/2016-06-29-printsafe.html


 
 

 *איך לרוץ מהר יותר

www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2020 יולי ,119גליון 
 

האיברים הראשונים של פיבונאצ'י,  100דוגמא לשימוש בפיצ'ר הזה זה שיפור ביצועים; במקום לחשב את 

מחשב את האיבר הבא, מה שגורם לנו לחשב ולהדפיס  2אנחנו יכולים לכתוב גנרטור שעם כל איטרציה

 לסירוגין:

def fibonacci(n: int) -> int: 

    number = 1 

    prev_number = 0 

    for _ in range(n): 

        temp_number =  prev_number + number 

 

        yield temp_number 

 

        prev_number = number 

        number = temp_number 

throw ו-send 

לא רק שפייתון מאפשר לנו לשפר ביצועים ולהמשיך פונקציות מתי שאנחנו רוצים, אנחנו גם יכולים 

 "לדבר" עם הגנרטורים שלנו!

def sum_calculator(): 

    a = yield 

    b = yield 

    print(f"Result: {a + b}") 

    c = yield 

    print(f"Result: {a + b + c}") 

 

 

>>> g = gen() 

>>> g.send(5) 

>>> g.send(8) 

Result: 13 

>>> g.throw(OSError()) 

Traceback (most recent call last): 

... 

OSError 

 

בתוך הגנרטור יחזיר  yield-כך שה sendמה שאנחנו רואים פה זה שאפשר לתקשר עם הגנרטור בעזרת 

 הבא. yield-מאפשר לנו להרים שגיאה ב throwערך. בנוסף, 

  

                                                           
 

2
 Iteration -  מעבר לחלק הבא בפונקציה על ידיyield ו-next. 
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Nested generators 

יש לנו גם את האפשרות לקרוא לגנרטור אחר מתוך גנרטור קיים, ובעצם לחכות עד שהגנרטור הפנימי 

 .yield fromבתוך עולם הגנרטורים, וכדי לגרום לזה לקרות יש את  delegationיסתיים. מושג זה נקרא 

def inner(): 

    yield "We are inside" 

 

 

def outer(): 

    value = yield from inner() 

    print(value) 

    yield "We are outside" 

 

>>> g = outer() 

>>> next(g) 

'We are inside' 

>>> next(g) 

'We are outside' 

שאפשר לצאת ולהיכנס לתוך פונקציות מתי שאנחנו רוצים,  nestingאז עכשיו אנחנו יכולים לראות בעזרת 

. זה נותן למפתח שליטה על מתי הפונקציה שהוא פיתח רצה וחוזרת. כל זה yieldאו יותר נכון, מתי שיש 

 .coroutinesנתן משמעות חדשה לעולם הגנרטורים; 

Coroutines 

coroutine  זאת פונקציה שיכולה לעצור ולהמשיך בזמן הריצה. פונקציות אלו מסומנות על ידיasync def 

 :await3אך בצורה משלהם;  yield from-וכמו גנרטורים רגילים, הם משתמשים ב

async def inner(): 

   return 1 

 

async def outer(): 

   await inner() 

 

Futures 

Future  זה אובייקט שאפשר לעשות לוawait אבל הוא מוסיף לעצמו גם סטטוס. הסטטוס מאפשר לנו ,

לראות מה מצב האובייקט מבחינת ריצתו; אם הוא התבטל, מחכה להמשך ריצה או הסתיים. בפועל 

 .finishedאו  pending, cancelledהערכים הם 

-תיים. המס future-, פונקציה אשר נקראת כשהdone callbackחשוב לציין שיש את האפשרות להוסיף לו 

callback .ירוץ גם במקרה של ביטול וגם בסיום רגיל 

 

                                                           
 

3
 async ו-await  ב. לפני גרסה זו פונקציות אלו היו משתמשות 3.3התווספו לפייתון אחרי גרסת-yield from. 
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Tasks 

Task זה אובייקט היורש מ-Future מטרתו לקשר בין ,future ל-coroutine. 

 

Asyncio 

 .Event Loop-אז איך כל זה מתחבר בסוף? בעזרת ה

השונים ולהיות  tasks-ים. מטרתה להריץ את הtaskממש כמו השם, "לולאת האירועים" מאגדת בתוכה 

 אחראית עליהם:

import asyncio 

 

async def main(): 

    print('Hello') 

    await asyncio.sleep(1) 

    print('world!') 

 

asyncio.run(main()) 

 מספק. asyncio-ש coroutineהיא  asyncio.sleep-יש לציין ש

יש  asyncio.runוהרצנו אותו. בתוך  event loop-בתוך ה mainמה שאנחנו רואים פה זה ששמנו את 

 , ואז הרצה של הפונקציה שהועברה כפרמטר:event loop-איתחול של ה

import asyncio 

 

 

async def factorial(name, number): 

    f = 1 

    for i in range(2, number + 1): 

        print(f"Task {name}: Compute factorial({i})...") 

        await asyncio.sleep(1) 

        f *= i 

    print(f"Task {name}: factorial({number}) = {f}") 

 

 

async def main(): 

    # Schedule three calls *concurrently*: 

    await asyncio.gather( 

        factorial("A", 2), 

        factorial("B", 3), 

        factorial("C", 4), 

    ) 

 

asyncio.run(main()) 
 

 פלט:

Task A: Compute factorial(2)... 

Task B: Compute factorial(2)... 

Task C: Compute factorial(2)... 

Task A: factorial(2) = 2 

Task B: Compute factorial(3)... 

Task C: Compute factorial(3)... 

Task B: factorial(3) = 6 
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Task C: Compute factorial(4)... 

Task C: factorial(4) = 24 

 

Process finished with exit code 0 

ים שמחכים לריצה -taskמקבל שליטה בחזרה, ונותן שליטה לעוד  event loop-נקרא ה await-כל פעם ש

של פונקציות, וכשאחת מהן "בולקת", אחת הפונקציות הזמינות  poolגם כן. ככה בעצם אנחנו יוצרים 

 .loop-מקבלת שליטה לרוץ עד שתתן את השליטה חזרה ל

 

AIOHTTP 

. JoJoאיזה באסה זה לחכות לשרת כדי שיחזיר תשובה לגבי האם יש או אין לו את העונה השישית של 

. asyncioמאפשרת למתכנת לשלוח בקשות ולקבל תשובות בצורה אסינכרונית; עם  aiohttpהספרייה 

זאת אחת הספריות הכי מפורסמות של פייתון, והיא ממש שיפרה ביצועים של המשתמשים בה. למה 

 בקשות נוספות במקביל? 10לחכות לתשובה מהשרת כשאפשר לשלוח עוד 

 

 

 סיכם

Asyncio  ,אבל הוא מאפשר לקוד שלנו לשלוט מתי הוא מריץ דברים שונים. לא גורם לתוכנה לרוץ במקביל

פונקציה אסינכרונית שולטת על מתי היא רצה ומתי היא נותנת את השליטה חזרה למי שקרא לה, מנגד 

 , שאין לו אפשרות לדעת מי רץ במקביל איתו באותו הרגע ואיפה הוא נמצא.thread-ל

להשקיע עוד חשיבה. המתכנת צריך לשים לב שהקריאות כמובן שכדי לכתוב קוד אסינכרוני צריך 

אחרים שגם כן מחכים לזמן ריצה. למרות החשיבה מעבר, זה שווה את  tasks-ה"בולקות" שלו יתחשבו ב

. קוד אסינכרוני נותן לנו את השליטה באיך threadזה, כי בעזרת קוד אסינכרוני חוסכים בעתיד בעיות של 

 גם חוסך לנו הרבה משאבים בדרך. ומתי הקוד שלנו ירוץ, והוא

אפשר להבין שריצה במקביל לא הכרחית תמיד, אלא השליטה הנכונה בריצה היא החלק  asyncioבעזרת 

 החשוב.
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