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1. Paradygmaty programowania równoległego 

1.1 Wstęp 
Problem podzielić należy na części, z których każda wykonywana będzie 
na oddzielnym procesorze. 
 
W idealnym przypadku n procesorów miałoby moc przetwarzania n-razy 
większą od pojedynczego procesora. Każdy z procesorów wykonywałby 
1/n część obliczeń. 
 
Taki przyrost mocy obliczeniowej jest nieosiągalny z powodów: 

1. Trudność w podzieleniu problemu na n równych części dających 
się przetwarzać równolegle (istnieją części sekwencyjne). 

2. Konieczność przesyłania danych pomiędzy procesami (narzut na 
komunikację). 

3. Konieczność synchronizacji pomiędzy procesami (czekanie). 
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1.2 Klasyfikacja metod programowania równoległego: 
 
Podział ze względu na źródło sterowania: 

• Programowanie z równoległym sterowaniem 
• Programowanie z równoległymi danymi  

 
 
Podział ze względu na sposób komunikacji pomiędzy zadaniami: 

• Model wątków/procesów komunikujących się poprzez pamięć 
wspólną 

• Model wątków/procesów komunikujących się poprzez komunikaty 
(model sieciowy) 

 
 
Programowanie z równoległym sterowaniem (ang. control parallel 
programming) 

1. Problem dzielony jest na procesy (niekoniecznie identyczne). 
2. Procesy dzielone są na procesory tak aby dociążyć je możliwie 

równomiernie. 
 

Model ten nazywa się granulacją gruboziarnista (ang. coarse grain 
paralleism). 
 
Programowanie z równoległymi danymi (ang. data parallel programming) 

1. Każdy z procesorów wykonuje te same obliczenia, ale na innym 
zbiorze danych. 

2. Obliczenia niekoniecznie muszą być synchronizowane. 
Model ten nazywa się granulacją drobnoziarnistą  (ang. fine grain 
paralleism). 
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1.3 Model programowania z pamięcią wspólną 
Programowanie multiprocesorów musi uwzględniać ich architekturę a w 
szczególności charakterystyką dostępu do pamięci: 
 
1. Wszystkie procesory mają dostęp do tego samego obszaru pamięci. 
 
2. Dostęp do pamięci poprzez instrukcje LOAD i STORE. Jednostki 
przesyłania danych to bajty, słowa, bloki. 
 
3. Pamięć jest zbudowana hierarchiczne (CACHE, pamięć główna). 
Czas dostępu do pamięci jest: 

- Równy dla każdego obszaru pamięci – architektura UMA 
- Różny dla różnych obszarów pamięci – architektura NUMA 

 
4. Synchronizacja poprzez atomowe, wspierane sprzętowo operacje jak 
muteksy, monitory semafory, pamięć transakcyjną. 
 
5. Narzędzia programowania: 
• Języki przetwarzania równoległego jak FORTRAN, C, C++ 
• Model wątków operujących na wspólnym obszarze pamięci. Wątki 

komunikują się przez wspólną pamięć a wzajemne wykluczanie 
zapewnione jest przez monitory, muteksy czy semafory. 

• OpenMP 
 
Modele teoretyczne 
• Model RAM 
• Model PRAM 
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Model RAM 
W modelu RAM komputer składa się z procesora oraz pamięci.  

Procesor

RAM

 
Rys. 1-1 Model obliczeń RAM 
 
• Rozmiar pamięci nie jest ograniczony i w każdej komórce 

przechowywać można dowolną skończoną liczbę binarną. 
• Czas dostępu do komórek jest stały. 
• Procesor wykonuje instrukcje z pewnego skończonego zbioru. 
• Procesor wykonuje program (nie jest zawarty w RAM) składający się z 

instrukcji które mogą być ponumerowane. 
 
Stan procesu określony jest przez numer wykonywanej instrukcji i 
zawartość danych. Według modelu RAM wykonywane są obliczenia 
sekwencyjne. 
 
Kryteria oceny algorytmu sekwencyjnego: 
• Złożoność czasowa – zależność czasu rozwiązania problemu od 

rozmiaru danych wejściowych 
• Złożoność pamięciowa – zależność zapotrzebowania na pamięć od 

rozmiaru danych wejściowych 
 
 
Model PRAM (ang. Parallel RAM) 
W modelu PRAM komputer składa się z wielu procesorów 
wyposażonych w pamięci lokalne oraz pamięci wspólnej. Procesory 
komunikują się poprzez pamięć wspólną. 
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Procesor
1

Pamięć wspólna RAM

Pamieć
lokalna 1

Procesor
2

Pamieć
lokalna 2

Procesor
K

Pamieć
lokalna K

 
Rys. 1-2 Model obliczeń PRAM 
• Wszystkie procesory synchronizowane są centralnym zegarem.  
• Mogą przesyłać dane z pamięci lokalnej do wspólnej i odwrotnie. 

Procesory mogą wykonywać różne programy lub ten sam. 
• Przetwarzanie rozkazu odbywa się w trzech synchronizowanych 

fazach: odczyt danych, przetwarzanie, zapis. 
 
W trakcie pracy mogą występować konflikty w dostępie do wspólnej 
pamięci. W związku z tym możliwe są rozwiązania: 
 
• Model EREW (ang. Exlusive Read Exlusive Write) – wymagany jest 

wyłączny dostęp do tej samej komórki pamięci 
• Model CREW (ang. Concurrent Read Exlusive Write) – możliwy jest 

równoczesny odczyt tej samej komórki pamięci ale zapis musi być 
wyłączny. 

• Model CRCW (ang. Concurrent Read  Concurrent Write) – możliwy 
jest równoczesny odczyt tej samej komórki pamięci i jednoczesny 
zapis.  

 
 
W modelu CRCW powstaje pytanie który procesor zapisze wartość do 
komórki: 
• Model zwykły – procesory zapisują tą sama wartość 
• Model arbitralny – losowo wybrany procesor zapisuje swą wartość 
• Model priorytetowy – procesor o najwyższym priorytecie zapisuje swą 

wartość 
• Model redukcyjny – zapisana wartość jest wynikiem operacji redukcji 

(np. suma, maksimum) 
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Model może być zorganizowany w oparciu o watki lub procesy. 
 
Podstawowe funkcjonalności wymagane w modelu programowania z 
pamięcią dzieloną.  

1. Narzędzia tworzenia i kończenia wątków lub procesów 
2. Synchronizacja dostępu do obszarów pamięci dzielonej (muteksy, 

monitory, semafory, pamięć transakcyjna) 
 

Sterowanie

Obszar
pamięci
lokalnej

Proces
P1

L11

G2
P1

Proces
P2

L21

G3

P2

P2

Proces
P3

L31

P3

P3

L32

P3

L12

P1

Obszar
pamięci

dzielonej

 
Rysunek 1-1 Model programowania z pamięcią dzieloną
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1.4 Model sieciowy (programowanie z przekazywaniem 
komunikatów)   
 
Własności architektury multikomputerów które muszą być uwzględnione 
przy programowaniu. 

1. Każdy z procesorów ma dostęp tylko do swej lokalnej pamięci.  
2. Procesory komunikują się ze sobą poprzez system wejścia / 

wyjścia a dalej poprzez sieć połączeń. 
 
 

Procesor
1

Sieć komunikacyjna

Pamieć
lokalna 1

Procesor
2

Pamieć
lokalna 2

Procesor
K

Pamieć
lokalna K

 
Rys. 1-3 Sieciowy model obliczeń  
 
Do programowania komputerów z pamięcią lokalną wykorzystywany jest 
model  procesów komunikujących się poprzez wymianę komunikatów.   
 

Proces
P1

Proces
P4

Proces
P3

Proces
P2

Proces
P5

Proces
P6

Komunikat

Proces

komputer 1 komputer 2 komputer 3
 

Rysunek 1-2 Model programowania z przekazywaniem komunikatów
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Model komunikujących się procesów: 
 
1. Komputery składowe multikomputera komunikują się poprzez 

operacje rodzaj wejścia / wyjścia – komunikaty (Send, Receive). 

2. Operacja wysłania komunikatu – Send specyfikuje: lokalny bufor 
danych (adres, wielkość) i proces na komputerze zdalnym 

3. Operacja odbioru komunikatu – Receive specyfikuje: proces na 
zdalnym komputerze (opcjonalnie) i obszar na odbierany komunikat 
(adres, wielkość) na komputerze lokalnym. 

4. Synchronizacja procesów poprzez komunikaty 

5. Model ma zastosowanie w komputerach z pamięcią lokalną ale i w 
komputerach z pamięcią wspólną 

6. Model programowania mniej zależny od sprzętu niż dla SMP 
7. Narzędzia – MPI, PVM, gniazdka, RPC 
 
Podstawowe funkcjonalności wymagane w modelu procesów i 
komunikatów: 
1. Utworzenie procesu na innym węźle 
2. Przesłanie i odbiór komunikatu pomiędzy procesami 
3. Narzędzia administracji węzłami 
 
 
Implementacja modelu wymaga uwzględnienia wielu czynników: 
1. Nadzorowanie przepływu - (którędy skierować komunikat) 
2. Problem zaginionych komunikatów 
3. Problem buforowania 
4. Problem blokowania (awaria węzła od którego spodziewany jest 

komunikat). 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Komputery równoległe  -     Metodologia projektowania            9 
 

 
 Jędrzej Ułasiewicz 

2. Metodologia projektowania aplikacji równoległych 
Podawana przez Fostera1 metodologia tworzenia aplikacji równoległych 
składa się z następujących etapów. 
 
 
1. Podział (dekompozycja) problemu  (ang. partitioning) 
2. Określenie komunikacji    (ang. communication) 
3. Grupowanie             (ang. agglomeration) 
4. Rozmieszczenie    (ang. mapping) 
 
 

  

Rys. 2-1 Fazy równoległego rozwiązania problemu  

                                       
1 Ian Foster - Designing and Building Parallel Programs - http://www-unix.mcs.anl.gov/dbpp 
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Metodologia podana przez Z. Czecha2  
 
• Dokonać dekompozycji problemu na zadania które mogą być 

wykonane jednocześnie. Opracować algorytmy dla poszczególnych 
zadań. 

• Przeprowadzić analizą rozdrobnienia  
• Zminimalizować koszt algorytmu równoległego 
• Przydzielić zadania procesorom komputera wykonującego algorytm 

równoległy 
 

                                       
2 Zbigniew Czech, Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN 2010 
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2.1 Podział problemu (dekompozycja) 
Celem podziału jest wyodrębnienie części dających się wykonać 
współbieżnie. 
 
Podział drobnoziarnisty (ang. fine grained) polega na wyodrębnieniu 
możliwie dużej liczby zadań. 
 
Rodzaje dekompozycji 
1. Dekompozycja domeny (danych) 
2. Dekompozycja funkcjonalna 
3. Dekompozycja rekursywna 
4. Dekompozycja eksploracyjna 

 

2.1.1 Dekompozycja domeny 
Podział obszaru danych na podobszary. Na każdym z podobszarów 
wykonywany jest jednolity algorytm. 
 

   

Rys. 2-2 Model klimatu – dekompozycja 1 wymiarowa, 2 wymiarowa, 3 
wymiarowa. 
 
Przykład dekompozycji domeny: 
Znajdowanie liczb pierwszych w przedziale 
Problem polega na tym by znaleźć wszystkie liczby pierwsze w zadanym 
przedziale [Zd,...,Zg]. Liczba jest pierwsza gdy dzieli się przez 1 i przez 
siebie samą. Prymitywny algorytm sprawdzania, czy dana liczba n jest 
liczbą pierwszą dany jest poniżej: 
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int pierwsza(int n) 
/* Funkcja zwraca 1 gdy n jest liczbą pierwsza */ 
/* 0 gdy nie                                   */ 
{ int i,j=0; 
  for(i=2;i*i<=n;i++) { 
    if(n%i == 0) return(0) ; 
 } 
 return(1); 
} 
 
Obliczenia można przyspieszyć dzieląc zakres [Zd,...,Zg] na P 
podprzedziałów [Zd(1),...,Zg(1)], [Zd(2),...,Zg(2)],..., [Zd(P),...,Zg(P)] 
gdzie P jest liczbą dostępnych procesorów. W każdym z podprzedziałów 
[Zd(i),...,Zg(i)] możemy znajdować liczby pierwsze niezależnie a więc 
obliczenia wykonane mogą być równolegle na różnych węzłach. 
 
 

proces
wykonawczy 1

proces
zarząrzający

Zd(1), Zg(1)

proces
wykonawczy 2

Zd(2), Zg(2)

Procesor 1 Procesor 2

proces
wykonawczy P

Procesor P

Zd(P), Zg(P)

Zd, Zg, P

wynik

Zd Zg

Zd(1) Zg(1)

Zd(2) Zg(2)

Zd(P) Zg(P)

Rys. 2-3 Znajdowanie liczb pierwszych – dekompozycja domeny 
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2.1.2 Dekompozycja funkcjonalna 
W dekompozycji funkcjonalnej w zadaniu wyodrębnia się funkcje które 
mogą być wykonywane niezależnie.  
 
Obiektem podziału jest przetwarzanie a nie dane. Podział danych jest 
wtórny. 
 
Przykładem może być znajdowanie liczb pierwszych w przedziale [2,n] 
metodą sita Erastrotenesa (Erastrotenes ur. 276 roku p.n.e. w Cyrenie 
zm. 194 p.n.e. grecki matematyk, filozof, astronom i poeta). Oto opis tej 
metody  zaczerpnięty z Wikipedii: 
 
Krok 1. 
Ze zbioru liczb [2,n] wybieramy najmniejszą liczbę (czyli 2) i wykreślamy 
wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej czyli 2*2 , 2*3, 2*4, ... 
itd. 
 
  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 
Krok 2 
Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę czyli 3 i 
usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej. Będą to 

  
 
  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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Krok 3 
 Według tej samej metody postępujemy dla liczby 5  
 
  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 
Krok l 
Dalej postępujemy tak samo dla kolejnych liczb 7, 11, 13 ... 
Wykreślanie powtarzamy do momentu, gdy liczba , której wielokrotność 
wykreślamy, będzie większa niż  (lub i2 > n. Dla danej liczby n 
wszystkie niewykreślone liczby mniejsze, bądź równe  n są liczbami 
pierwszymi. 
 
  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 
Dla powyższego algorytmu możemy przeprowadzić dekompozycję 
funkcjonalną problemu dzieląc go na równolegle wykonywane zadania 
Pi. Zadanie Pi  otrzymuje jako parametr wejściowy liczbę li i znajduje 
kolejną liczbę pierwszą li+1 poprzez wykreślenie kolejnych wielokrotności 
liczby li. Liczba ta zostaje przekazana do zadania Pi+1 które bada czy li2 > 
n i powtarza działanie.  
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P1

P2

P3

Pk

l2

l3

l4

l4

P0

2 3 4 5 6 7

1 1 0 1 0 1

Przynależność

 
Rys. 2-4 Algorytm sito Erastrotenesa – dekompozycja funkcjonalna 
 
Inny przykład dekompozycji funkcjonalnej – modelowanie stanu 
atmosfery 

   

Rys. 2-5 Przykład dekompozycji funkcjonalnej: model klimatu 
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2.1.3 Dekompozycja rekursywna 
Dekompozycja rekursywna polega na wielokrotnym dzieleniu zadania 
wyjściowego na wymiarowo mniejsze problemy. Dzielenie następuje tak 
długo aż wymiar zadania będzie tak mały że rozwiązanie jego jest 
proste.   
 
Przykład 1- Problem sumowania N liczb (N = 2n)   
 

∑ ∑∑
−

−=

−

=

−

=

+=
1

1

2

0

12

2

12

0

n n

n

n

i ii
XiXiXi

 

Jeżeli mamy obliczyć sumę ciągu liczb od X0 do X1024 to możemy to 
zadanie podzielić na dwa zadania: 
 
Xa = X1+X2+....X512 
Xb = X513 + ….X1024 
 
A po ich rozwiązaniu wyliczyć sumę = Xa + Xb 
Każde z zadań można z kolei podzielić znowu na dwa i tak dalej aż do 
otrzymania problemu sumowania dwu liczb. 
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#define MAX 10000 
double x[MAX] 
 
int suma(int i,int j,int x[]) { 
  if(j-i <= 1) return(x[i] + x[j]); 
     wyznacz k i l takie że i<k<l<j 
     return(suma(i,k) + suma(l,j)); 
} 
 
int main { 
int i; 
for(i=0;i<MAX;i++) x[i] = … 
 … 
sum =  suma(1,MAX,x); 
printf(“suma = %f\n”,suma); 
… 
} 
Przykład 2-1 Rekurencyjne sumowanie liczb 

   

Rys. 2-6 Sumowanie N=8 liczb może być wykonane w 3 = log2 8 krokach 
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procedure dziel_i_rządź 
begin 
 if( problem elementarny) then 
  Rozwiąż problem 
        Przekaż wynik procedurze poprzedniego poziomu 
 else 
  Podziel problem na podproblemy L i R; 
  Rozwiąż  podproblem L używając procedury dziel_i_rządź; 
  Rozwiąż  podproblem P używając procedury dziel_i_rządź; 
  Połącz wyniki otrzymane z L i R; 
 end 
 end; 
Rys. 2-7 Schemat procedury dziel i rządź 
 
 
Liczba poziomów drzewa n = log2 N 
 

podproblem L

podproblem

Zakres
wynik

Zakres

wynik
podproblem P

 

Rys. 2-8  Ilustracja metody dziel i rządź 
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2.1.4 Dekompozycja eksploatacyjna 
Z dekompozycją eksploatacyjną mamy do czynienia gdy przeszukiwana 
jest przestrzeń rozwiązań. Przykładem może być poszukiwanie drogi w 
labiryncie. 
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Rys. 2-9 Poszukiwanie drogi w labiryncie 
Na każdym z etapów można iść w jednym z czterech kierunków: góra, 
dół, przód, tył. Gdy dochodzimy do punktu gdzie jest możliwość wyboru 
tworzony jest niezależny proces poszukiwawczy 
 
 

2.1.5 Zasady podziału problemu 
1. Liczba zadań powinna być większa niż liczba procesorów. Łatwiej 

będzie można wykorzystać dodatkowe procesory. 
2. Podział nie powinien powodować nadmiarowych obliczeń i 

powodować zapotrzebowania na dodatkowe zasoby pamięci. Gdy tak 
nie jest korzyści z podziału mogą być mniejsze.  

3. Zadania powinny być porównywalnych wymiarów. Gdy tak nie jest 
trudno będzie równomiernie wykorzystać procesory. 

4. Liczba zadań powinna wiązać się z rozmiarem problemu. Gdy 
wzrasta wymiar problemu powinna rosnąć liczba zadań a nie wymiar 
zadania. 

5. Należy rozważyć kilka alternatywnych sposobów dekompozycji. 
Należy rozważyć dekompozycję domeny i funkcjonalną. 
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2.2 Komunikacja 
Projektowanie komunikacji przebiega w dwu etapach: 
1. Określenie kanałów komunikacyjnych (kto i z kim się komunikuje). 
2. Określenie struktury danych przesyłanych przez kanały. 
 
 
Aspekty projektowania komunikacji – rozważyć alternatywy: 
1. Komunikacja lokalna (zadanie komunikuje się z zadaniami 

sąsiednimi) – komunikacja globalna (zadanie komunikuje się z 
wieloma zadaniami). 

2. Regularna struktura komunikacji (drzewo, siatka) – nieregularna 
struktura komunikacji (dowolny graf). 

3. Komunikacja statyczna (partnerzy nie zmieniają się w trakcie 
przetwarzania) – komunikacja dynamiczna (partnerzy zmieniają się w 
trakcie przetwarzania). 

4. Komunikacja synchroniczna – asynchroniczna. 
 

2.2.1 Komunikacja lokalna 
Zadanie komunikuje się z niewielką liczbą zadań sąsiednich. 
 

   

 

  

Rys. 2-10 Ilustracja komunikacji lokalnej 
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Oblicz Xij(t+1)

Wyślij Xij(t)
do sąsiadów

Odbierz stan komórek sąsiednich
Xi-1,j(t) Xi+1,j(t), Xi,j-1(t)  Xi,j+1(t)

t = t+1

Proces
sąsiedni

Proces
sąsiedni

komunikaty komunikaty

 
Rys. 2-11 Algorytm procesu Pij 
 
W ramach przejścia od chwili t do chwili t+1 stosować można różne 
schematy aktualizacji komórek.  
 

  

Rys. 2-12 Strategia Gaussa-Seidla      Strategia Jacobiego 
 
Zaciemnione komórki – zaktualizowane w kroku j+1, nie zaciemnione – 
zaktualizowane w kroku t. Strzałki prezentują zależność danych dla 
obliczeń w danej komórce. 
 
Strategia Jacobiego jest bardziej przydatna do obliczeń równoległych.
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2.2.2 Komunikacja globalna 
W komunikacji globalnej uczestniczy wiele zadań.  
 
Przykład – sumowanie N liczb 
Proces główny potrzebuje wartości S. Wartości X0,X1,X2 wysyłane są 
przez procesy P0,P1,P2,... 

∑
−

=

=
1

0

N

i
XiS

  

    
Proces S musi czekać na dane  X0,X1,...XN-1 algorytm nie jest efektywny. 
 
Algorytm jest: 

1. Scentralizowany – nie występuje rozproszenie przetwarzania ani 
komunikacji. Proces główny bierze udział we wszystkich etapach 
przetwarzania. 

2. Sekwencyjny – ani przetwarzanie ani komunikacja nie może być 
wykonane współbieżnie. 

 
Przykład – sumowanie N liczb w sposób rekurencyjny 
 

1,...,1,01 −=+=+ NidlaXSS iii  

Proces Pi+1 czeka na sumę Si od procesu poprzedniego, dodaje Xi i 
przekazuje S i+1 do procesu Pi+1 
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W sumowaniu sekwencyjnym wymagania na komunikację są mniejsze 
gdyż zadanie komunikuje się tylko z sąsiadami. 
 
 
 

2.2.3 Komunikacja asynchroniczna 

Własności komunikacji asynchronicznej: 
• Pewne procesy (konsumenci) potrzebują danych. 
• Inne procesy (producenci) posiadają dane 
• Producent nie może przewidzieć, kiedy konsument potrzebuje danych 
• Konsument asynchronicznie pyta się o dane 
 
 

  
 
Rysunek przedstawia cztery zadania obliczeniowe C i cztery zadania 
serwujące dane D. Linia ciągła – zapytanie o dane, przerywana – 
dostarczenie danych. 
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Rozwiązania: 
1. Dane rozproszone są po zadaniach obliczeniowych.  
Gdy konsument potrzebuje danych wysyła komunikat do innego zadania. 
To inne zadanie musi albo prowadzić odpytywanie czy jest jakieś 
zgłoszenie albo być przygotowane na obsługę zdarzeń 
asynchronicznych. Odpytywanie rodzi opóźnienia w komunikacji i 
zmniejsza efektywność. 
2. Rozproszone dane zawarte są w oddzielnych zadaniach serwujących 
dane. Wadą jest brak lokalności danych – każdy dostęp wymaga 
komunikacji 
3. Zastosowanie pamięci dzielonej – nie zawsze możliwe 
 
 
 
Czynniki które należy uwzględnić przy projektowaniu komunikacji: 
Projektując etap komunikacji w aplikacji równoległej należy zwrócić 
uwagę na następujące czynniki. 
 
1. Czy wszystkie zadania wykonują tę samą liczbę operacji 

komunikacyjnych? Gdy nie prawdopodobnie problem nie będzie 
skalowalny. 

2. Czy każdy proces komunikuje się tylko z niewielką liczbą procesów 
sąsiednich? Gdy występuje komunikacja globalna należy spróbować 
zastąpić ją lokalną. 

3. Czy komunikacja może być prowadzona współbieżnie? Gdy tak nie 
jest algorytm nie będzie skalowalny ani efektywny. Należy 
zastosować strategię „dziel i rządź”. 

4. Czy obliczenia związane z procesami mogą być prowadzone 
współbieżnie?. Gdy tak nie jest algorytm nie będzie skalowalny ani 
efektywny. Należy przeprojektować algorytm. 
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2.3 Grupowanie (Aglomeracja) 
W fazie dekompozycji wydzielona została możliwie duża liczba 
abstrakcyjnych zadań oderwanych od jakiegokolwiek typu komputera.  
Łączymy zadania otrzymane w poprzednich fazach, aby otrzymać 
metodę efektywną dla pewnego typu komputera równoległego.  
 
Rozważamy czy połączyć (aglomeracja) pewną liczbę zadań w zadania 
o większym wymiarze. 
  
 

   

Rys. 2-13  Aglomeracja zadań 
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Zwiększenie ziarnistości 
W fazie dekompozycji otrzymujemy maksymalnie dużo zadań. Gdy jest 
ich zbyt dużo to może to powodować spadek efektywności ze względu 
na: 
1. Koszt komunikacji 
2. Koszt tworzenia procesów 
 

   

Rys. 2-14 Przykład – 2 wymiarowa metoda elementów skończonych dla 8x8 
punktów. 
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Przypadek a)  
64 zadania 1 wymiarowe, każde odpowiedzialne za 1 punkt. 
Komunikatów 64x4 = 256, wymiar komunikatu 1 jednostka, razem 256 
jednostek. 
 
Przypadek b) 
4 zadania 4 wymiarowe, każde odpowiedzialne za 16 punktów. 
Komunikatów 4x4 = 16, wymiar komunikatu 4 jednostki, razem 64 
jednostki. 
 
 
Efekt transformacji powierzchni na wymiar 
 

Koszt komunikacji wymagany na jednostkę obliczeń (nakład 
komunikacyjny/ nakład obliczeniowy) zmniejsza się, gdy wymiar zadania  
wzrasta. 

 
Zasady grupowania (aglomeracji) 
1. Grupowanie powinno zmniejszyć koszt komunikacji 
2. Grupowanie nie powinno wprowadzać nadmiarowych obliczeń. 
3. Grupowanie powinno prowadzić do zadań o zbliżonych kosztach 

obliczeń i komunikacji. 
4. Liczba zadań powinna wzrastać wraz z rozmiarem zadania. Gdyby 

tak nie było zastosowanie maszyny o większej liczbie procesorów nie 
dawało by efektu. 

5. Grupowanie nie powinno zmniejszać możliwości przetwarzania 
równoległego poniżej możliwości sprzętu. 
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2.4 Rozmieszczenie (mapping) 
Na etapie rozmieszczenia należy zdecydować na jakim procesorach 
mają być wykonywane poszczególne zadania. 
 
Celem rozmieszczenia procesów jest uzyskanie minimalnego czasu 
przetwarzania 
 
Zasada rozmieszczania zadań: 
 
1. Zadania, które mogą być wykonywane współbieżnie, umieszczamy 

na różnych procesorach aby zwiększyć równoległość przetwarzania. 
 
2. Zadania, które komunikują się często, umieszczamy na jednym 

procesorze aby zwiększyć lokalność. 
 
 
 
Problem rozmieszczenia da się sformułować matematycznie. Jego 
rozwiązanie jest problemem o złożoności NP-zupełnej. W ogólnym 
przypadku nie istnieje algorytm rozwiązania problemu rozmieszczenia o 
złożoności wielomianowej. 
 
 
Czynniki utrudniające rozwiązanie problemu rozmieszczenia: 
1. Zmienna liczba zadań 
2. Zmieniający się w czasie nakład obliczeniowy na zadanie. 
3. Nieregularna struktura komunikacji pomiędzy zadaniami. 
4. Zmieniający się w czasie narzut na komunikację. 
 
 
Do rozwiązania problemu rozmieszczenia stosujemy heurystyczne 
algorytmy które dążą do wyrównania obciążenia procesorów (ang. load 
balancing). 
 
Algorytmy rozmieszczenia mogą być: 

1. Statyczne – rozmieszczenie procesów nie zmienia się w czasie i 
jest ustalone na początku. 

2. Dynamiczne – rozmieszczenie procesów zmienia się w czasie. 
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Rys. 2-15 Przykład – problem klasy „siatka”. Linie przerywane pokazują 
rozmieszczenie zadań na procesorach. 
 

2.4.1 Algorytmy wyrównania obciążenia 
 Algorytm rekursywnej bisekcji (Recursive Bisection) 
 
Oparty na dzieleniu domeny tak jak w metodzie „dziel i rządź”.  
 
Algorytm rekursywnej bisekcji 
Domenę dzielimy na pół. Gdy ilość zadań jest taka jak procesorów 
zatrzymujemy się. Gdy ilość zadań jest większa niż procesorów 
procedurę powtarzamy. 
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 Rys. 2-16 Przykład – badanie przewodności plazmy 
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 Algorytmy lokalne 
Algorytmy lokalne wyrównują obciążenie na podstawie informacji 
otrzymywanych z niewielkiej liczby sąsiednich procesorów. Gdy sąsiedni 
procesor jest mniej obciążony przekazuje mu się zadanie. Nie jest 
wymagana globalna informacja o obciążeniu, wystarcza informacja 
lokalna. Algorytmy tej klasy są proste i mało kosztowne obliczeniowo. 
Nadają się do rozmieszczenia dynamicznego. 
 
 Metody probabilistyczne 
Zadania są rozmieszczane na procesorach w sposób losowy. Jeśli liczba 
zadań jest duża procesory zostaną obciążone w sposób równomierny. 
Zalety – niski koszt i skalowalność. Wady – musi być duża liczba zadań 
w stosunku do procesorów, nie uwzględniony koszt komunikacji. 
Zastosowania – problemy z zadaniami mało komunikującymi się ze 
sobą. 
 
 Rozmieszczenie cykliczne 
Na każdym z P procesorów lokowane jest co P-te zadanie z zadań 
ponumerowanych w pewien sposób. Każdy z procesorów będzie 
obciążony w podobny sposób. Wadą jest relatywnie duży koszt 
komunikacji. 
 

  

Rys. 2-17 Przykład rozmieszczenia cyklicznego 
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Algorytmy oparte o szeregowanie zadań 
Stosowane przy dekompozycji funkcjonalnej do zadań z małymi 
wymaganiami dotyczącymi lokalności. Utrzymywana jest pula zadań do 
wykonania z której zadania są przekazywane na procesory. 
 

 
Rys. 2-18 Proces managera przydziela zadania maszynom 
wykonawczym 
 
 
Model rozmieszczania zadań zarządca - wykonawca 
Zadania reprezentowane są przez struktury danych, które przetwarzane 
są przez procesy robocze.  
• Procesy robocze (ang. Slave) zgłaszają gotowość do procesu 

zarządzającego (ang. Master).  
• Proces Master przekazuje im dane do przetwarzania. 
 
 
Linda 
Model zarządca wykonawca implementowany jest w systemie Linda. 
Model ten implementuje umieszczony w pamięci dzielonej 
(rozproszonej). System Linda dodawany jest jako rozszerzenie do 
istniejących języków: C-Linda, Fortran – Linda. 
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Rys. 2-19 Model zarządca - wykonawca  
 
Warianty modelu zarządca - wykonawca: 
 
Jednopoziomowy model zarządca – wykonawca (Manager – Worker) 
Centralny zarządca rozmieszcza zadania pomiędzy wykonawcami. 
Wykonawcy zgłaszają do zarządcy „wolne moce” i otrzymują zadania. 
Mogą także zgłaszać zadania do wykonania. Wykonawca może 
otrzymać naraz wiele zadań. Skuteczność zależy od stosunku kosztów 
komunikacji i wykonania. Efektywne dla niewielkiej liczby procesorów. 
 
Schemat hierarchiczny  (Hierarchical Manager  / Worker) 
Występuje pewna liczba zarządców wyższego poziomu (Submanager). 
Wykonawcy zgłaszają się do submanagera który przydziela im zadania. 
 
Schemat zdecentralizowany 
Brak procesu rozdzielającego zadania. Każdy proces otrzymuje pulę 
zadań. Wolne procesory pobierają zadania od innych wedle jakichś 
zasad np.: 

- od sąsiednich zadań 
- losowo 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Komputery równoległe  -     Metodologia projektowania            34 
 

 
 Jędrzej Ułasiewicz 

 
Zasady rozmieszczania zadań 
  
1. Zdecydować czy zastosować:  

• model SPMD (na każdym z procesorów wykonywany jest jednakowy 
program ale dostarczane programom dane są różne),  

• model MPMD (istnieje więcej niż jeden typów programów na przykład 
schemat Manager / Worker, zadania tworzone dynamicznie) 

2. Zdecydować który ze schematów wyrównywania obciążenia użyć: 
dynamiczny, probalistyczny, cykliczny, scentralizowany 

3. Jeżeli używa się scentralizowanego procesu rozdzielającego prace 
należy zadbać aby nie był on wąskim gardłem systemu. 

4. Jeżeli używa się algorytmu probabilistycznego upewnić się czy liczba 
zadań jest wystarczająco duża w porównaniu z liczbą procesorów 
(powinna być co najmniej 10 razy większa). 
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3. Przykład – model atmosfery ziemskiej (według książki Ian 
Foster) 
Model atmosfery – program komputerowy który symuluje procesy 
zachodzące w atmosferze i pozwala obliczyć takie parametry jak wiatr, 
zachmurzenie, itd.  które wpływają na pogodę i klimat. 
 
Równania opisujące model:   
1. Równanie zachowania momentu 
2. Równanie aproksymacji hydrostatycznej 
3. Równanie zachowania masy 
4. Równanie zachowania energii 
5. Równanie stanu atmosfery 
 
Zmienne: 
λ  - długość geograficzna 
ϕ  - szerokość geograficzna 
z  – wysokość 
u,v  – horyzontalne składniki prędkości 
p  – ciśnienie 
δ  - gęstość 
T  – temperatura 
F  – siła Coriolisa 
G  – grawitacja 
F, G  – zewnętrzne siły wymuszające 
Cp  – ciepło 
α  - promień ziemi 
 
• Model budowany jest na podstawie układu równań różniczkowych 

cząstkowych. 
• Model rozwiązywany jest metodą elementów skończonych i operuje 

na kostkach Nx * Ny * Nz 
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Dla każdej kostki utrzymywany jest wektor parametrów: ciśnienie, 
temperatura, szybkość wiatru i wilgotność. 
 
Stan komórki w chwili następnej obliczany jest na podstawie stanów 
komórek sąsiednich w chwili bieżącej. 
 

   

Rys. 3-1 Model atmosfery 9 punktowy w poziomie i 3 punktowy w pionie 
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Rys. 3-2 Równanie stanu dla modelu 5 punktowego 

 
Dla ruchu poziomego mas powietrza przyjęto model 9 punktowy, dla 
zjawisk w pionie model 3 punktowy. 
 
Oprócz ruchu powietrza symuluje się promieniowanie, zachmurzenie i 
konwekcję. 
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Rys. 3-3 Symulacja burzy na obszarze 16 x 18 km z rozdzielczością 
50m. 
 
Dekompozycja 
W pierwszym etapie przyjęto najbardziej drobną dekompozycję 
polegającą na tym że jednemu punktowi siatki trójwymiarowej odpowiada 
jedno zadanie. Stąd mamy Nx * Ny  * Nz  zadań. Każde z zadań ma 
złożoność obliczeniową O(1).  
 
Komunikacja 
Symulacja modelu wymaga prowadzenia trzech rodzajów obliczeń: 

1. Obliczeń związanych ze zmianą stanu komórek  
2. Operacji globalnych 
3. Obliczeń różnych parametrów fizycznych 
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Rys. 3-4 Komunikacja w  matrycy 9 punktowej 
 
Ad. 1 Dla obliczeń związanych ze zmianą stanu komórek przyjęto 9 
punktową matrycę w poziomie i 3 punktową w pionie. 
 
Ad. 2 Model wymaga prowadzenia kontrolnych obliczeń globalnych 
polegających na sprawdzaniu czy całkowita masa atmosfery nie uległa 
zmianie. 
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Do takich obliczeń może zostać użyty algorytm sumowania 
równoległego. 
 
Ad. 3 Wśród parametrów fizycznych oblicza się współczynnik nie 
zachmurzonego nieba będący iloczynem współczynników dotyczących 
warstw leżących powyżej badanego węzła siatki. Operacja wymaga ok. 
30 operacji komunikacyjnych. 
 
Jeżeli połączy się razem cztery węzły siatki to otrzymamy matrycę 5 
punktową a liczba operacji komunikacyjnych spadnie z 8 do 4 (wzrośnie 
wymiar komunikatu). 
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Rys. 3-5 Model atmosfery - aglomeracja 
 
Aglomeracja 
Otrzymany w etapie dekompozycji model daje Nx * Ny  * Nz  zadań co 
daje 105 – 107 zadań. Jest to zbyt dużo jak na możliwości obecnego 
sprzętu. Przeprowadzając aglomerację bierze się pod uwagę: 
1. Połączenie 4 węzłów siatki w jeden zmniejsza liczbę komunikatów z 8 

do 4. 
2. Zapotrzebowanie na komunikację w poziomie jest niewielkie (4 

komunikaty na węzeł) a w pionie znaczne. 
 
Stąd przyjmuje się rozwiązanie: 
1. Połączyć 4 węzły w poziomie.  
2. Połączyć  wszystkie węzły w pionie. 
 
W ten sposób otrzymano (Nx * Ny) / 4    zadań co wynosi 103 – 105 . 
 
Rozmieszczenie 
Gdyby nie uwzględniać zróżnicowania nakładów obliczeniowych na 
zadanie to rozmieszczenie można przeprowadzić grupując zadania w 
prostokąty jak poniżej.   
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Rys. 3-6 Rozmieszczenie zadań dla modelu atmosfery 
 
 
W praktyce w modelu atmosfery występują nierównomierności obciążeń 
wynikające z następujących czynników: 
1. W dzień oblicza się wpływ promieniowania słonecznego a w nocy nie. 
2. Obliczenia dotyczące zachmurzenia prowadzi się, tylko wtedy, gdy 
wilgotność atmosfery przekracza pewną graniczną wartość. 
 

 

  
Rysunek pokazuje nie zrównoważenie obciążenia spowodowane 
efektem dzień / noc. Czasy obliczeń mogą się różnić nawet do 5 razy. 
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Obliczenia przeprowadzono na komputerze DELTA  zawierającym 512 
procesorów Intel w National Center for Atmospheric.  
 
 

    
 
Niezrównoważeni można zmniejszyć stosując rozmieszczenie cykliczne. 
Na jednym procesorze umieszcza się zadania z różnych punktów siatki. 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

