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1.Сваляне на примерите

2.Примери на C#. MonoDevelop

3.Примери на C. Компилация с gcc и icc

4.Изпълнение на примерите

5.Профайлинг на примерите

Съдържание
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Какво да свалите примерите във вашата 
работна среда

1. Свързвате се със сървъра по SSH или VNC, 
използвайки вашият акаунт

2. В SSH конзолата напишете
get-tuning-samples

3. Получавате копие на сорс кода на примерите за 
упражненията във подпапка samples на вашата 
потребителска папка

4. Това ще ви позволи да експериментирате – 
редактирайте директно примерите в тази папка
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Вземете копие на примерите
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Нова папка с примери във вашата home
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Структура на папките в ~/samples
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Използване примерите на C#

 От терминала изпълнете
monodevelop

 Примерите сенамират в подпапката
~/samples/tuning/matrix/C#/...

 Отворете проектите (SLN файловете), 
разгледайте и стартирайте
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Стартиране на MonoDevelop
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Отваряне на проекта Immutable
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Разгледайте кода на проекта
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Стартирайте
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Използване на примерите на C
да превключим на по-бърза предавка ;)

 От терминала изпълнете
cd ~/samples/tuning/matrix/C

 Примерите се намират в подпапки на
~/samples/tuning/matrix/C/...

 Влезте (например) в
Basic

 От терминала изпълнете
make

 Програмата се компилира и получавате 
изпълним файл Basic.gcc



13/18Примери

Използване на примерите на C 
(продължение)

 За да компилираме програмата с 
компилатора на Intel
make icc

 Програмата се компилира и получавате 
изпълним файл Basic.icc

 Изпълнете двата варианта и сравнете 
резултатите
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Един от начините за умножение на 
матрици

Сорс код на
програмата

Makefile за лесна
компилация
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Компилация с gcc
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Един от начините за умножение на 
матрици

Сорс код на
програмата

Makefile за лесна
компилация
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Стартираме
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VТune и анализ на умножение на матрици
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