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10. Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym 

10.1 Kryteria efektywności przetwarzania równoległego 
Zadaniem projektanta jest wytworzenie aplikacji  która byłaby efektywna i 
spełniała wymagania użytkownika. Kryteria efektywności nie są 
jednoznaczne.  
 
Kryteria efektywności aplikacji równoległych: 
• Czas wykonania (ang. execution time) 
• Skalowalność  
• Przyspieszenie (ang. speedup) 
• Zapotrzebowanie na pamięć 
• Przepustowość (ang. throughput) 
• Opóźnienie (ang. latency) 
• Zapotrzebowanie na komunikację 
• Zapotrzebowanie na operacje wejścia / wyjścia 
 
Powinny być uwzględnione także koszty projektu w każdej fazie cyklu 
życia oprogramowania. 
 
• Koszty projektu 
• Koszty implementacji 
• Koszty weryfikacji i testowania 
• Koszty utrzymania 
 
Powinny być uwzględnione także koszty sprzętu. 
 
Które z kryteriów powinny być zastosowane? - Zależy to od natury 
problemu. 
 
Przykłady: 
System prognozowania pogody 
Ważne kryteria: Czas wykonania prognozy musi być mniejszy od 
założonego, niezawodność, model skalowalny. 
 
System przetwarzania obrazu 
Małe opóźnienie tak aby możliwe było przetwarzanie w czasie 
rzeczywistym 
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10.2 Przyspieszenie 
W każdym algorytmie występuje część która musi być wykonana 
sekwencyjnie i części które mogą być wykonane równolegle.  
 

wyk.
sekwencyjne

P=1

Liczba
procesorów

czas
ts ts

wykonanie
równolegle

P=4

 
Rys. 10-1 Rozwiązanie problemu sekwencyjne i równoległe  
 
Przyspieszenie definiuje się jako stosunek czasu ts wykonania zadania w 
systemie z jednym procesorem, do czasu tp wykonania w systemie z n 
procesorami. 
 
Sp = ts / tp 
 
Przyspieszenie liniowe 
Najlepsze przyspieszenie jakie daje się osiągnąć przez zastosowanie p 
procesorów wynosi p. Jest to przyspieszenie liniowe. 
 
Argumentacja za przyspieszeniem liniowym: 
1. Załóżmy że problem dzielimy na p procesów o jednakowym czasie 

wykonania. 
2. Zakładamy że podział taki nie wprowadza żadnych narzutów 

(komunikacyjnych i innych). 
3. Stąd czas tp równoległego przetwarzania problemu  jest p razy 

mniejszy  niż czas przetwarzania sekwencyjnego ts . 
4. Tak więc przyspieszenie Sp = ts / (ts /p) = p. czyli Sp = p. 
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Przyspieszenie realne jest mniejsze od idealnego przyspieszenia 
liniowego.  Powody są następujące: 

1. Nie zawsze problem daje się podzielić na p. procesów o 
jednakowym czasie wykonania. 

2. W problemach nieraz występuje część która musi być wykonana 
sekwencyjnie. 

3. Procesy nieraz muszą czekać na dane od innych procesów i 
pozostają bezczynne. 

4. Występuje narzut na komunikację. 
 

 
 Rys. 10-2 Rzeczywisty przebieg przetwarzania równoległego. 
 

Idealne

Rzeczywiste

Sp

P
 

Rys. 10-3 Przyspieszenie liniowe i rzeczywiste 
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Efektywność 
Efektywność przetwarzania równoległego Ep jest stosunkiem 
przyspieszenia Sp uzyskanego poprzez użycie p procesorów do liczby 
procesorów. 
Ep = Sp(p)  / p 
 

Idealna

Rzeczywista

Ep

P  
Rys. 10-4 Zależność pomiędzy efektywnością idealną a teoretyczną. 
 

10.3 Ziarnistość przetwarzania 
Pomiędzy cyklami obliczeń wykonywanych przez algorytm przetwarzania 
równoległego, występują cykle komunikacyjne gdy konieczna jest 
wymiana informacji pomiędzy procesami przetwarzającymi. Algorytmy 
mogą różnić się istotnie ze względu na częstość cykli komunikacja / 
obliczenia. Własność tę nazywamy ziarnistością przetwarzania. 
 
Ziarnistość przetwarzania równoległego (ang. granurality) jest ilością 
obliczeń algorytmu równoległego wykonywanych  pomiędzy procedurami 
komunikacyjnymi. 
 
Wyróżniamy ziarnistość: 
• Małą  - (ang. fine granularity) 
• Średnią - (ang. intermediate granularity) 
• Dużą - (ang. coarse granularity) 
 
Gdy ziarnistość rośnie to: 
• Maleją koszty komunikacji 
• Maleje liczba procesów 
• Maleją koszty tworzenia procesów 
  
Ziarnistość przetwarzania a typy maszyn: 
• Ziarnistość duża  – klastry 
• Ziarnistość średnia - multikomputery 
• Ziarnistość mała - komputery SIMD, multiprocesory 
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10.4 Prawo Amhdala 
Ideą przewodnią jest założenie że każdy algorytm zawiera część która 
musi być wykonana sekwencyjnie.  
 
Założymy najpierw że cały algorytm wykonuje się sekwencyjnie i trwa to 
ts . Niech f (liczba z zakresu od 0 do 1) oznacza udział części która musi 
być wykonana sekwencyjnie w całym czasie wykonania algorytmu (w 
sposób sekwencyjny). 
 
f =  (Czas wykonania części która musi być wykonana sekwencyjnie) /  ts  
 
f ts  - czas części która musi wykonać się sekwencyjnie 
(1 – f) ts  - czas części która potencjalnie może być zrównoleglona 
 
Gdy mamy n procesorów to czas wykonania tej części będzie: (1 – f) ts/n 
 

 
Przyspieszenie S(n) algorytmu wykonywanego na n procesorach wynosi: 
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Prawo Amhdala 
Przy dużej liczbie procesorów n przyspieszenie S(n) = 1/f.  Tak więc 
przyspieszenie algorytmu jest ograniczone przez czas wykonania części 
jego sekwencyjnej. 
 

 
Rys. 10-5 Zależność przyspieszenia S(n)  (os pionowa) od liczby 
procesorów n (oś pozioma) dla różnych wartości współczynnika f. 

 
Rys. 10-6 Zależność przyspieszenia S(n)  (os pionowa) od wartości 
współczynnika f (oś pozioma) dla różnej liczby procesorów n  
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Analiza praktycznych przypadków pokazuje że ograniczenia wynikające 
z prawa Amhdala są zbyt surowe. 
 
Przykładowo dla f = 0.01 S(n) = 100 tak więc dla tego f nie da się 
osiągnąć przyspieszenia powyżej 100 tak więc nie warto stosować 
komputera o więcej niż 100 procesorach. 
 
Przykład: 
1000 robotników buduje autostradę, 999 czeka aż jeden wykona pracę 
uznaną za sekwencyjną. Czy taki przypadek jest realny?. Gdy wszyscy 
czekają aż gruszka z betonem zakończy wylewanie zawartości należy 
zmienić organizację pracy. Należy budować na wielu odcinkach 
jednocześnie. 
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10.5 Prawo Gustafsona 

Opiera się na idei skalowalności. 
• Czas przetwarzania części sekwencyjnej nie rośnie proporcjonalnie 

do rozmiaru problemu, ale pozostaje stały. 
• Wymiar problemu powiększa się proporcjonalnie do liczby procesorów 

użytych do jego rozwiązania. 
 
Niech f będzie ułamkiem określającym czas wykonania części 
sekwencyjnej a tp czasem wykonania całości na maszynie równoległej. 
 
Dla algorytmu równoległego wykonywanego na n procesorach czas 
wykonania wynosi:   
• część sekwencyjna: ftp    

• część równoległa: (1 – f) tp   

• całość:  ftp + (1 – f) tp   
 
Jeżeli  wykonywać by ten sam algorytm na hipotetycznej maszynie 
sekwencyjnej to czas wykonania części równoległej zwiększyłby się n 
razy co daje: 
• część sekwencyjna: ftp    

• część równoległa: n(1 – f) tp   

• całość:  ftp + n(1 – f) tp   
 
Tak więc przyspieszenie S(n) wynosi: 
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W uproszczeniu S(n) dąży do n. 
 
Prawo Gustafsona 
Przyspieszenie S(n) rozwiązania problemu na maszynie z n procesorami 
jest proporcjonalne do liczby użytych procesorów i wyraża się wzorem 
S(n) = n. 
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Rys. 10-7 Ilustracja prawa Gustafsona 
 
Przyspieszenie obliczone z prawa Gustafsona jest większe niż 
wynikające z prawa Amdhala. 
 
Żadne nie oddaje rzeczywistości gdyż obydwa prawa są tylko 
przybliżeniami. 
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