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1. 1 Alapfogalmak
1.1. 1.1 Bevezetés
A párhuzamos számítógépek alkalmazásának számos fontos gyakorlati szempontja vagy oka van. Ezek közül
kiemelhetők a következők:
• a számítás túl sokáig tart egy processzoros gépen
• a számításokhoz az egy processzoros gép memóriájánál lényegesen több memória kell
• "high-performance scientific computing" (főként számítógépes szimulációk/modellezés és a nagyméretű
problémák).
A párhuzamos számítógépek klasszikus Flynn-féle osztályozása 1966-ból:
• Neumann gép (SISD=Single Instruction Single Data)
• SIMD (SIMD=Single Instruction Multiple Data)
• MIMD (MIMD=Multiple Instruction Multiple Data)
• (MISD).
A SIMD gépek lehetséges alkalmazási területei: multimédia, számítógépes grafika. A legtöbb párhuzamos gép
MIMD típusú. A MIMD gépek közé tartoznak a multicore processzorok és a klaszterek. A MIMD típusú
számítógépek memóriaszervezés szerinti további osztályozása:
- fizikai szervezés szerint
- programozó szemszögéből.
A fizikai szervezés szerinti felosztás:
- fizikailag megosztott memória (multiprocessors)
- fizikailag elosztott memória (multicomputers).
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Léteznek hibrid megoldások is, amilyen például a virtuálisan megosztott memória a fizikailag elosztott memória
tetején.
A programozó szempontjai szerinti felosztás:
- elosztott címtartomány
- megosztott címtartomány.
A klasszikus Flynn-osztályozás modernizált változata a Flynn-Johnson-féle osztályozás.

A fizikailag megosztott memóriájú multiprocesszor gépeket SMM (SMM=Shared Memory Machines) gépeknek
is hívják. A megosztott memóriát globális memóriának nevezik. Az SMM-ek felépítése:

A megosztott memórájú processzorok egyik fő problémája a memória ütközés (memory contention), ami akkor
lép fel, amikor a közös memória nem képes a bejövő igényeket egyszerre kielégíteni és a processzoroknak várni
kell. A probléma a processzorok számának növelésével együtt fokozódik. A probléma megoldási ötletei:
- gyorsítótár minden egyes processzornak
- a közös memória megosztása szeparált modulokra, amelyeket az egyes processzorok párhuzamosan érhetnek
el:
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Ha
processzor van, akkor a rendszer maximális számítási kapacitása elvileg az egyprocesszoros gép szerese. Az SMM gépek programozásának természetes eszköze a közös változók (shared variables) használata.
A fizikailag elosztott memóriával rendelkező multicomputer számítógépeket elosztott memóriájú
(DMM=Distributed Memory Machines) gépeknek is hívják. Ezek processzáló elemekből (csomópont=node) és
egy őket összekötő kommunikációs hálózatból állnak. A csomópontok független egységek, amelyek
processzorból, helyi memóriából és esetenként perifériákból állnak. A processzorok kommunikálhatnak
egymással az összekötő hálózaton keresztül. Az egyes processzorok közvetlenül csak a saját memóriájukat
érhetik el, más processzoroknak pedig csak üzeneteket küldhetnek.

A DMM gépek programozása erősen kötődik az üzenet átadó programozási modellhez. A párhuzamosság függ a
kommunikációs hálózat topológiájától. A megoldás hasonlóságot mutat a lokális hálózatokkal és klaszterekkel.

1.2. 1.2 Klasszikus párhuzamosítás
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A korai (Neumann-elvű) számítógépek három fő egysége volt:
• központi memória
• központi végrehajtó egység (CPU)
• I/O alrendszer
A CPU felépítése:
• regiszterkészlet
• programszámláló
• aritmetikai/logikai egység (ALU)
Az aritmetikai logikai egységben kerültek végrehajtásra a műveletek (egyszerre csak egy utasítás).
A párhuzamosítás egyik első lépése az ALU funkcióinak szétválasztása volt. Például külön lebegőpontos
összeadó és szorzási egységek létrehozása és ezek párhuzamos működtetése. A sokszorozott funkcionális
egységek előnyeinek kihasználásához szükséges:
• a műveletek hatékony ütemezése a funkcionális egységek között
• a sokszorozott egységek indításának overhead (többlet) költsége relatíve kicsi legyen a műveletek
végrehajtási idejéhez képest
• a funkcionális egységek hatékony összekötése
• az adatfolyam egyszerűsítése
• az adatfeldolgozás sebességének növelése.
A párhuzamosítás második lépése az un. pipeline technika kidolgozása volt. A pipelining (csővezetékezés) egy
funkcionális egység részekre történő bontása, amelyek mindegyike egy (összetett) művelet adott részének a
végrehajtásáért felel. Az összeszerelő gyártósorokhoz hasonló pipeline koncepció az 1960-as években terjedt el.
Először az aritmetikai műveletek gyorsítására találták ki:

Nagy mennyiségű szorzás esetén az egy műveletre eső átlagos idő csökken, mert nincs várakozás a szorzási
művelet befejezéséig. Tegyük fel, hogy
• Az algoritmust fel tudjuk bontani önálló részek egy

elemű sorozatára (szekvencia).

• Az algoritmus adatfolyama olyan, hogy az önálló részek csak az előző rész végeredményét használják fel és
csak a következő részhez adnak adatokat át.
• Az algoritmust igen sokszor ismételjük.
• Létre tudunk hozni

párhuzamos processzt (folyamatot).

Az algoritmus pipeline végrehajtása a következők szerint történik:
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A pipeline algoritmusban a párhuzamos processzeket csatornák kötik össze úgy, hogy az adatfolyam
szempontjából egy cső (pipeleline, tkp. összeszerelő sor) alakját öltik. Minden egyes processz az adat
átalakításának egy-egy önálló részét végzi. Az input adat a cső egyik végén jön be, az output adat pedig a cső
másik végén megy ki. Ha a cső tele van adatokkal, akkor minden processz párhuzamosan működik (adatokat
vesz át az egyik szomszédtól és adatokat küld át a másik szomszédnak).
A mai számítógépeken számos utasításvégrehajtás pipeline szervezésű. Például az utasítás kiolvasása,
dekódolása, az operandus kiolvasása, végrehajtása, és tárolása. A pipeline overhead költsége a pipeline
megtöltése. Ha egyszer megtelt, akkor minden óraciklusban kiad egy eredményt.
A nagysebességű számítások egyik legkézenfekvőbb ötlete a vektor műveletek használata. Vektor műveleten
(utasításon) egy olyan műveletet értünk, amelyeket operandusok egy kiválasztott halmazán (vektorokon) kell
végrehajtani. Ebben az értelemben a vektor skalár értékek rendezett listája és egy dimenziós. Egy vektor
művelet esetén a vektor(ok) első elem(eit) elküldik a megfelelő pipeline-hoz, majd a második elem(ek)et, és így
tovább.
A vektor számítógépek különböző stratégiákat alkalmaznak a végrehajtás felgyorsítására. Ilyen a vektor
műveletek beépítése az utasítás készletbe. Egy vektor utasítás kiadása a vektor művelethez szükséges összes
komponensenkénti utasítás kiadását jelenti.
A csővezetékezett folyamatokat gyakran összekapcsolhatjuk (láncolhatjuk) egymással a számítások
felgyorsítására. Ekkor vesszük egy csővezetékezett processz eredményét és inputként átirányítjuk egy másik
csővezetékbe, anélkül, hogy megvárnánk az egész első művelet befejezését.
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A szokásos alkalmazás a multiplikatív és additív műveletek láncolása.

1.3. 1.3 Memória szervezés
A memória és a számítási egységek közti adatáramlás a számítógép tervezés legkritikusabb része. A cél a
számítási egységek csúcskapacitáson történő dolgoztatása. A memória hierachiában a nagy teljesítményt a
hivatkozások lokalitásával (locality of reference) érhetjük el. Ez azt jelenti, hogy az adatokra történő
hivatkozások a címek egy szűk tartományára vonatkoznak és azokat a program ismételten használja.

A hierachia csúcsán a CPU regiszterei vannak. A regiszterek közvetlenül kommunikálnak a gyorsítótárral,
amely automatikusan töltődik és ürül egy rögzített algoritmus szerint. A gyorsítótár koncepció
multiprocesszorok esetén:

Minden lokális gyorsítótár rendelkezik a központi memória bizonyos adatainak saját másolatával. Olvasásnál
nincs probléma. íráskor azonban van, ui. minden másolat azonos kell, hogy legyen (cache koherencia). A
problémára több megoldás van.
Egy lehetséges megoldás: Minden write művelet üzenetet küld a közös buszra, minden lokális gyorsítótár figyeli
a lokális buszt, hogy van-e írás utasítás valahol és azonnal felülírja a saját adatát (write-through technika).
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A központi memória általában memória modulokra (bankokra) van osztva. A memória modulok elérését a bank
ciklus idővel jellemezzük, amely azon órajelek száma, amennyit a bank következő hozzáféréséig várni kell.

Például a CRAY Y-MP gépen
Mwords memóriát osztanak szét
ciklus (egy processzor ciklus nsec).

bankra és a bankciklus

processzor

Multiprocesszor architektúrában ugyanez:

Az
processzor mindegyike elérheti az
memória modul mindegyikét a processzor-memória kapcsoló
hálózaton keresztül. A memória rendszer összességében összefüggő memóriaként viselkedik. A memória
modulok hozzáférése szekvenciális.
A processzorok minden memória hozzáférési utasítása a kapcsoló hálózaton keresztül történik, amely
automatikusan a korrekt fizikai címre küldi az igényt. Memória ütközés kétféleképpen léphet fel:
• Forgalmi dugó a kapcsoló hálózatban.
• Két, vagy több processzor ugyanazt a memória modult akarja egyszerre, vagy kis időkülönbséggel elérni.
A memória modulok hatékony kihasználása a processzor sebesség és az adatáramlás (memória sávszélesség)
hatékony összehangolását igényli ésszerű költséggel.
Az általános alapelv: az adatok alkalmas szétosztása a memória modulok között a hozzáférések
figyelembevételével.
Számos alkalmazásban a processzorok egymásutáni memória címeket használnak (pl. nagy tömbök esetén). Itt a
memória ütközés azzal csökkenthető, hogy az egymásutáni címeket szétosztjuk a memória modulok között
(átlapolás).
Példa.
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Tekintsünk most egy párhuzamos programot, amely
fizikai processzoron dolgozik és amelyben a
processzorok a
memória címeket érik el a következő minta szerint:

A memória címek elérési mintája
Látszólag memória ütközés lép fel. Azonban a memória címek előbbi szétosztása miatt a számítások zömében
nem ez a helyzet. A tényleges (fizikai) memória elérési mintát a következő táblázat mutatja ( =várakozás):

Eltolt (skewed) memória elérési minta a memória ütközés eliminálására
A táblázatból látható, hogy a -ik memória hozzáférési ciklus után a processzorok fizikailag különböző
memória modulokhoz fordulnak. Ez így is marad az utolsó hozzáférésig.
A működési séma a következő:
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Ha a memória modulokat úgy rendezik el, hogy
egymást követő memóriacím,
különböző, szimultán
elérhető memória modulban van elhelyezve, és az összes modult aktívan terheljük, akkor a tényleges adatátviteli
sávszélesség akár -szerese is lehet egy modul sávszélességének.
Vektorprocesszorok esetén a vektorokat és a műveletek eredményeit különböző bankokban tárolják a
csővezeték sebességének fenntartása miatt. A Cray Y-MP elméleti adatátviteli csúcssebessége ezzel a
technikával 4 gigaszó/sec.

1.4. 1.4 Virtuális memória gazdálkodás
Az adatok tárolása lapokon történik. Például a CYBER 205 gépen a (nagy) lapok kapacitása
darab
bites szó. A gépi utasítások az operandusok virtuális címére hivatkoznak, amely a lap számából és az operandus
lapbeli címéből áll. Az operációs rendszer hozzárendel minden programhoz egy laptáblát, amely a lapok fizikai
helyét mutatja (akár a központi, akár a másodlagos memóriában).
Amikor egy olyan operandusra van szükség, amely nincs a központi memóriában lévő lapokon, akkor az
operandust tartalmazó teljes lapot behívják a másodlagos memóriából a központi memóriába és felülírják
valamelyik ottani lapot. Ez leggyakrabban a legutoljára használt lap. Ha a memóriában való tartózkodás alatt
ezen a lapon az adat megváltozik, akkor először visszaírják a másodlagos memóriába felülírás előtt.
Egy (nagy) lap behívását (nagy) laphibának ((large) page fault) hívják.
Algoritmusok szervezésénél figyelembe kell venni a laphibák I/O időszükségét is.
A következő példa a laphibák hatását mutatja be a CYBER 205 gépen. Hasonló hatás elérhető az összes virtuális
memóriával rendelkező gépen. A CYBER 205 gépen egy nagy laphiba
sec I/O időt vett igénybe.
Nagyszámú nagy laphiba jelentős I/O időigényt jelenthet. Annak ellenére, hogy a virtuális memória szervezését
az operációs rendszer végzi, a programozó jelentős mértékben befolyásolhatja a nagy laphibák számát.
Tekintsük a
mátrixszorzást, ahol ,
és
sűrű
méretű négyzetes mátrixok.
A nagy lap kapacitása
elem. Ezért a mátrixnak csak
oszlopát tudjuk nagy lapon tárolni és a három
mátrix tárolásához
lap kell (kb.
millió szó). Tegyük fel, hogy a központi memória
nagy lapot
tartalmaz. Ez azt eredményezi, hogy ha egy mátrix oszlopait egymás után érjük el, akkor minden
-ik oszlop
után van egy nagy laphibánk. Vizsgáljuk meg a
kiszámításának három módját.
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Az algoritmus nem vektorizál, a CYBER 205 gépideje kb.
perc. Ez azonban semmi a felmerülő I/O
problémákhoz képest.
minden egyes soránál
nagy laphibát okozunk.
kb. millió elemet tartalmaz,
ezért
millió nagy laphibánk lesz, ami
millió
sec időt, azaz kb.
napot igényel (ha csak ez a
program fut).

A legbelső ciklus egy vektor számszorosát adja hozzá egy másik vektorhoz (BLAS SAXPY művelet), a két
belső ciklus pedig egy mátrix-vektor szorzást valósit meg. Ezt a CYBER 205-ön egy vektor kóddal lehet
megvalósítani, amelynek a CPU ideje a másodperc
-részével arányos. A szükséges I/O igény a következő:
a
index minden egyes értékére el kell érnünk az
összes oszlopát, amely
nagy laphibát
eredményez. Ehhez jön még
nagy laphiba
és
elérésénél. Vagyis a laphibák száma kb.
,
ami kb.
óra I/O időt igényel.
A következő algoritmus a mátrixok
(
) méretű blokkokra történő felbontását használja ki.
Minden egyes blokk pontosan nagy lapon helyezhető el.

Itt a nyereség az I/O időn van. Az
mátrixot -szer kell lapozni, a másik kettőt csak egyszer-egyszer, ami
mindösszesen
nagy laphibát jelent, és
sec I/O időt igényel.

1.5. 1.5 Összekötő hálózatok
A párhuzamos rendszer különböző komponenseinek fizikai kapcsolatát az összekötő vagy kapcsoló hálózat
biztosítja. Fontos jellemzők:
• hálózati topológia
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• az útvonalválasztási (routing) technika.
Az összekötő hálózatok lehetnek:
• statikusak
• dinamikusak.

1.5.1. 1.5.1 Processzor-elosztott memória hálózatok
Az algoritmus fejlesztés szempontjából legfontosabb a processzorok és a memória (memória modulok) közti
kommunikáció ismerete. A többszörös memória modulok jelentős mértékben csökkentik a memória ütközés
veszélyét. A kommunikációs hálózat is okozhat memória ütközést, ha egyidejűleg két, vagy több processzor
ugyanahhoz a memóriamodulhoz fordul. Számos elméleti és gyakorlati megoldás van. Három esetet nézünk
meg:
- crossbar hálózat
- pillangó hálózat
- shuffle-exchange hálózat.
1. Crossbar hálózat

Minden processzort szimultán összeköthet minden memória-modullal. A kapcsolók bármilyen memóriaprocesszor kapcsolatot megengednek, mert minden pontban megvannak a megfelelő kapcsolók. A megoldás
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processzor és memóriamodul esetén
esetén költséges. Ezért helyette

kapcsolót és
költséget jelent. Ütközés nem léphet fel. Nagy
költségű megoldások vannak: butterfly, shuffle-exchange.

2. Pillangó (butterfly) hálózat
Jellemzője
kapcsoló.

processzor esetén

kapcsolósor, soronként

kapcsolóval. Összesen

A hálózat a nevét azért kapta mert minden egyes kapcsolósoron a kapcsolóvonalak a pillangószárnyakra
emlékeztetnek.
3. Shuffle-exchange hálózat
A megoldás hasonló az előzőhöz. Valamilyen minta szerint elirányítjuk a memória hozzáférést. Az ábra
esetében ez a kártyák keverésére emlékeztet. Innen adódik a név is.
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A két utolsó hálózat költsége
ugyanazt a memóriát akarja.

és mindkét esetben felléphet ütközés, ha két, vagy több processzor

1.5.2. 1.5.2 Hálózati topológiák
A hálózati topológia két fontos paramétere:
• összefüggőség (connectivity) = a közvetlen processzor kapcsolatok száma/processzor
• átmérő = a távoli processzorok eléréséhez szükséges kapcsolatok száma.
1. Vonal topológia
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A vonal topológia összefüggősége , átmérője
. Két processzor ( és ) távolsága=
szomszédos processzorok közti kommunikációs késés, akkor az , közti késés:
.
A vonal topológia továbbfejlesztett változata a gyűrű:

A gyűrű topológia összefüggősége

, átmérője

.

2. A kétdimenziós háló topológia

14
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

. Ha

az

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai

Az összefüggőség:
közötti útvonal hossz

. Az üzenet azonos kapcsolatszám mellett sokféle úton juthat el. A legtávolabbi pontok
háló esetén:
.

3. Tórusz szerkezet
A háló topológiában minden sor, vagy oszlop olyan mint egy vonal topológia. Ezt a helyzetet javítja, ha a sorok
és az oszlopok végeit összekötjük (kvázi gyűrű).
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A tórusz esetén az összefüggőség , az ellenkező sarokban lévő processzorok távolsága

, az átmérő pedig

.

4. A hiperkocka topológia
A processzorok száma mindig
, ahol a hiperkocka dimenziója. Minden processzornak van egy száma,
amelynek bináris azonosítója bit hosszúságú. A hiperkocka kapcsolási sémája: az bináris számú processzor
direkt kapcsolattal rendelkezik mindazon
bináris számú processzorokkal, amelyekre
pontosan 1 bitben
különbözik -től.
Ezt mutatja

esetén a következő ábra:
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A
a

dimenzióra a hiperkocka hasonló a 3D háló topológiához. A helyzet nagyobb
esethez tartozó hiperkockát ábrázoljuk (16 processzor).

-re már más. Az ábrán

Adott processzor direkt kapcsolatainak száma a -dimenziós hiperkockában pontosan
. A hiperkocka
processzorainak távolsága pontosan azon bitek száma, amelyekben a processzorok bináris azonosítói egymástól
eltérnek. A -dimenziós hiperkocka minden processzorának pontosan
közvetlen kapcsolata (szomszédja)
van, a processzorok közti maximális távolság pedig . Az összefüggőség tehát , és a hálózat átmérője is .
A most megismert,

processzort tartalmazó, hálózati topológiák összehasonlító táblázata:
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2. 2 Párhuzamos programozási modellek
Számítógép rendszer alatt az összes olyan hardver és szoftver elemet értjük, amelyet a programozó elérhet és
képet alkothat a gépről. A lényeges szoftver szempontok:
• operációs rendszer,
• programnyelv és fordító program,
• futási könyvtárak.
A párhuzamos programozás általános elveinek tanulmányozásához absztrakt modellek szükségesek. A
párhuzamos rendszerek négy modelljét különböztetjük meg:
1. Gép modellek (a hardver és operációs rendszer leírása).
2. Architektúra modellek (a párhuzamos platformok összekötő hálózata, memória szervezés, szinkron vagy
aszinkron processzálás, egyszerű utasítások végrehajtási módja (SIMD or MIMD).
3. Számítási modellek (absztrakt modellek a számítási költségek és bonyolultság vizsgálatára, PRAM és társai).
4. Programozási modellek.
A programozási modelleket tekintjük a legmagasabb absztrakciós szintnek. A programozási modellek leírják a
párhuzamos rendszert egy programnyelv vagy programozási környezet szemantikájával. A párhuzamos
programozási modellek architektúra, nyelv és fordítóprogram függők. A párhuzamos programozási modellek
lehetséges különbségei:
• a párhuzamos számításokban használt párhuzamosság szintje
• implicit, vagy felhasználó által definiált párhuzamosság
• a program párhuzamos részeinek specifikációja
• a párhuzamos egységek végrehajtási módja (SIMD, SPMD, szinkron, aszinkron)
• az egységek közötti kommunikáció formája
• a számítások és kommunikációk szinkronizálása.
A párhuzamos program olyan számításokat specifikál, amelyeket párhuzamosan lehet végrehajtani. A
számítások lehetnek:
• aritmetikai vagy logikai utasítások sorozatai
• olyan parancsok sorozatai, amelyekben minden parancs számos utasítást reprezentál
• függvény vagy módszer meghívása.
A programozási modellek fontos eszközei:
• párhuzamos ciklus
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• a független taszk (modul)
• processz
• szál (thread).
A programozási modellek fontos osztályozását adja a cimtár szervezése. A címtár szerkezete lényeges hatást
gyakorol a processzek vagy szálak közti információcserére. Megosztott címtár esetén közös változók
használhatók. Elosztott címtár esetén nincs közös memória és ezért üzenet-átadó műveletek szükségesek.
A párhuzamos programozás főbb technikái:
1. Adat párhuzamosítás.
2. Adat felosztás.
3. Relaxált algoritmusok.
3. Szinkronizált iteráció.
4. Lemásolt dolgozók (replicated workers).
5. Pipeline számítás
A párhuzamos programozás problémái:
1. Memória ütközés (memory contention)
2. Excessive (kimerítő) szekvenciális kód.
3. Processz létrehozási ideje.
4. Kommunikációs késedelem.
4. Szinkronizációs késedelem.
5. Terhelési kiegyensúlyozatlanság (load imbalance).

2.1. 2.1 Programok párhuzamosítása
Adott algoritmus párhuzamosítása a programozási modellen alapul. Feltételezzük, hogy egy szekvenciális
algoritmust kell párhuzamosítani. A párhuzamosítás célja a végrehajtási/számítási idő lehető legnagyobb
csökkentése.
A párhuzamosítás tipikus lépései:
1. A számítások felbontása (dekompozíciója) taszkokra.
A taszk (feladat) a párhuzamosság legkisebb egysége. Lehet utasítás, adat párhuzamosság, vagy funkcionális
párhuzamosság szintű. A taszk egy olyan számítási sorozat, amelyet egyetlen processzor vagy mag hajt végre. A
memória modelltől függően a taszk hozzáférhet megosztott változókhoz, vagy végrehajthat üzenet-átadó
műveleteket.
A taszkok létrehozása lehet statikus vagy dinamikus. Adott pontban szimultán végrehajtható taszkok száma az
elérhető párhuzamosság felső korlátja, és ugyanígy az elérhető magok száma is.
A taszkokra bontás célja a magok teljes idejű kihasználása a számítások alatt. Ugyanakkor a taszkok számítási
ideje elég nagy kell, hogy legyen az ütemezési és leképezési időkhöz képest. A taszk számítási idejét is hívják
finomságnak (granularitásnak). Ha a taszk sok számítást tartalmaz, akkor durva granularitású, ha pedig keveset,
akkor finom granularitású.
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Ha a taszk finom granularitású, akkor az overhead költségek (ütemezés, leképezés) nagyok lesznek. Ezért
kompromisszum kell a taszkok száma és granularitásuk között.
2. A taszkok hozzárendelése processzekhez vagy szálakhoz.
A hozzárendelés célja az, hogy minden egyes processz vagy fonál ugyanannyi számítást végezzen. Ugyanakkor
a memória hozzáférések számát (megosztott címtár esetén) vagy a kommunikációs műveletek számát (elosztott
címtár esetén) is figyelembe kell venni. A taszkok hozzárendelését processzekhez vagy szálakhoz szintén
ütemezésnek nevezzük.
3. A processzek vagy szálak hozzárendelése fizikai processzorokhoz vagy magokhoz.
A legegyszerűbb esetben minden processz (fonál) hozzárendelhető egy külön processzorhoz, vagy maghoz
(végrehajtó egységhez). Ha kevesebb végrehajtó egység van, akkor több szálat kell ugyanahhoz az egységhez
rendelni. Ezt megteheti vagy az operációs rendszer, vagy a programozó. A hozzárendelés célja a processzorok
egyenlő mértékű kihasználása a processzorok közti kommunikáció minimalizálásával.

Az ütemező algoritmus meghatározza adott taszkok hatékony végrehajtási sorrendjét adott idő és végrehajtási
egységek esetén. A taszkok egymástól való függéseit precedencia korlátoknak, a végrehajtási egységek számát
pedig kapacitás korlátoknak nevezzük. Az általános cél a teljes végrehajtási idő csökkentése. Az optimális
ütemezés megtalálása általában NP-teljes feladat.

2.2. 2.2 A párhuzamosság szintjei
Egy program számításai általában különböző szintű párhuzamos végrehajtási lehetőséget nyújtanak:
- utasítás szintű
- parancs szintű
- ciklus szintű
- függvény szintű.
A szinttől függően a taszkok granularitása különböző lehet. Az utasítás vagy parancs szinten a taszkok
granularitása finom, ha kevés utasítást tartalmaznak. Függvény szinten durva granularitás lép fel, ha a
függvények sokat számolnak. A különböző granularitású taszkok különböző ütemezési módszereket igényelnek.

2.2.1. 2.2.1 Utasítás szintű párhuzamosság
Egynél több utasítás akkor hajtható végre párhuzamosan, ha függetlenek egymástól. A következő adat függések
gátolják a párhuzamos végrehajtást:
• Folyam függőség (valódi függőség): az
eredményt számít ki, amelyet
használ.

és

utasítások között folyam függőség van, ha
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• Anti-függőség (anti-dependency): az
és
utasítások között anti-függőség van, ha
egy olyan regisztert
vagy operandust használ, amelyet később
használ egy számítási eredmény tárolására.
• Kimeneti függőség: az
és
utasítások között kimeneti függőség áll fenn, ha
regisztert vagy változót használja a számítások eredményének tárolására.

és

ugyanazt a

A következő ábra a háromféle függőségi típusra mutat példákat (a függőséget okozó regiszter aláhúzva):

Az utasítások közti függőséget az adatfüggőségi gráffal szemléltethetjük:

2.2.2. 2.2.2 Adat párhuzamosság
Ha ugyanazt a műveletet kell elvégezni egy nagy adatszerkezet különböző elemein, és az alkalmazott műveletek
egymástól függetlenek, akkor az adatokat szétoszthatjuk a processzorok között, amelyek a műveleteket
végrehajtják a saját adataikon. A párhuzamosságnak ezt a formáját adat párhuzamosságnak nevezzük.
Az adat párhuzamosságot használja számos program és szekvenciális nyelveket is kiterjesztettek adat
párhuzamos programnyelvekké. A szekvenciális programnyelvekhez hasonlóan ezekben is egyetlen kontrol
folyam van, de speciális konstrukciók vannak az olyan adatstruktúrákon történő adat-párhuzamos műveletekre,
mint pl. a tömbök. Ezt a végrehajtási sémát is nevezik SIMD modellnek.
Gyakran az adat-párhuzamos műveleteket csak tömbökre engedik. Példa erre a Fortran 90/95, a C , és az adatpárhuzamos C (tkp. a Matlab is ilyen). Egy tipikus Fortran 90 példa a következő tömb értékadás:

Az értékadás eredménye azonos a következő ciklus eredményével:

A Fortran 90 tömb értékadó utasításainak szemantikája - más adat-párhuzamos nyelvekhez hasonlóan a
következő. Először a jobboldal minden tömb hozzáférését és műveletét elvégzi. Ezután az aktuális tömb
értékadó utasítást végzi el a baloldali tömbön. Ezért például az
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tömb értékadás eredménye nem azonos a

ciklus eredményével. A tömb értékadás a régi
ciklus használja a régi
és az új

és
értékeket is.

értékeket használja, míg a fenti

Az adat párhuzamosság az MIMD modellekben is használható. Gyakran az SPMD (Single Program Multiple
Data) modellt használják, amely azt jelenti, hogy egy párhuzamos program kerül végrehajtásra az összes
processzoron párhuzamosan. Az adat párhuzamosság akkor lép fel, ha minden processzor megkapja a maga
adatrészét. A program végrehajtása aszinkron történik.

2.2.3. 2.2.3 Ciklus párhuzamosság
Egy ciklus szekvenciális, ha az -edik iterációt csak az
-edik befejezése után indíthatjuk. Ha nincsenek
függések a ciklus iterációi között, akkor az iterációk tetszőleges sorrendben végezhetők el és párhuzamosan is
számíthatók különböző processzorokon. Az ilyen ciklust párhuzamosnak nevezzük. A következőkben
különböző párhuzamos ciklusokat vizsgálunk.
A forall ciklus
A forall ciklus magja egy vagy több értékadást tartalmazhat tömb elemekre. Ha a forall ciklus csak egy
értékadást tartalmaz, akkor ekvivalens egy tömb értékadással, azaz a jobboldali utasításokat végzi el, tetszőleges
sorrendben, majd az eredményt hozzárendeli a megfelelő tömbelemhez, tetszőleges sorrendben. Például a

ciklus ekvivalens a

tömb értékadással Fortran 90/95-ben.
Ha a forall ciklus több értékadást tartalmaz, akkor ezeket egymásután végrehajtja mint egy tömb értékadást úgy,
hogy a következő tömb értékadás csak az őt megelőző értékadás befejezésekor indul. forall ciklus van a Fortran
95 nyelvben.
A dopar ciklus
A dopar ciklus magja nemcsak tömb értékadásokat, hanem más utasításokat és ciklusokat is tartalmazhat. A
dopar ciklus iterációit a processzorok párhuzamosan hajtják végre. Minden egyes processzor a saját iterációit
tetszőleges sorrendben hajtja végre. Az iterációk utasításait szekvenciálisan hajtja végre, a dopar ciklus indulása
előtti változó értékek felhasználásával. Ezért a változó értékek megváltozását nem látja a többi iteráció. Az
összes iteráció végrehajtása után, az egyedi iterációk eredményeit kombinálja és egy új globális állapot kerül
kiszámításra.
Ha ugyanazt a változót két különböző iteráció módosítja, akkor a két érték valamelyike lesz látható mint
globális érték. Ez tkp. egy nem-determinisztikus viselkedést mutat.
Ugyanazon, több utasítást tartalmazó magok esetén a forall és a dopar ciklusok eredményei különbözhetnek
egymástól.
Példa: Vizsgáljuk a következő három ciklust!
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A for ciklus

kiszámításához felhasználja

új értékét, valamint

ciklus előtti értékét.

A forall ciklus a két értékadó utasítását két különböző tömb értékadásnak tekinti. Ezért a
előző sorban kiszámított új
és
értékeket használja.

kiszámításánál a

A dopar ciklusban a frissítések (update-k) nem láthatók a többi iterációban. Minthogy
értéket, amelyet ugyanabban az iterációban számítunk ki, a régi
és
használja.

nem használja az
értékeket

A következő táblázat mutatja a kapott értékeket egy kezdeti

tömbre.

Azt a dopar ciklust, amelyben egy tömb elemet számítanak ki és amelyet csak abban az iterációban használnak,
szokás doall ciklusnak is nevezni.
A doall iterációi függetlenek egymástól és akár szekvenciálisan, akár párhuzamosan végrehajthatók bármilyen
sorrendben, anélkül, hogy a végső eredmény megváltozna. Ezért a doall ciklus egy párhuzamos ciklus,
amelynek iterációit akárhogyan eloszthatjuk a processzorok között és amelyek végrehajthatók szinkronizálás
nélkül.
Másrészt az általános dopar ciklus esetében biztosítani kell, hogy a külöböző iterációk szeparáltak legyenek,
akkor, ha egy processzor ugyanazon ciklus több iteráltját hajtja végre. A processzor nem használhat olyan tömb
értékeket, amelyeket más iterációk számítanak. Ezt átmeneti (ideiglenes) változókkal biztosíthatjuk, amelyek
azokat a tömb operandusokat tartalmazzák, amelyek a konfliktusokat okozzák.

Itt

és

átmeneti tömb változók.
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2.2.4. 2.2.4 Funkcionális párhuzamosság
Számos szekvenciális program tartalmaz olyan részeket (értékadások, alap blokkok, ciklusok, függvényhívások,
stb.), amelyek egymástól függetlenek és párhuzamosan végrehajthatók. A független program részeket
taszkoknak tekintve, a párhuzamosság ezen formáját taszk vagy funkcionális párhuzamosságnak nevezzük. A
taszkokat és függéseiket a taszk gráffal reprezentálhatjuk, ahol a csúcsok a taszkok, az élek pedig a taszkok
egymástól való függéseit jelölik. Adott taszk gráf adott processzor halmazon történő végrehajtási tervéhez
(ütemezéséhez) meg kell adni a taszkok inditási idejét úgy, hogy a függések teljesüljenek. A cél a teljes
végrehajtási idő minimalizálása.
Kétféle ütemezési algoritmus típus van:
- statikus
- dinamikus.
A statikus ütemezés a taszkok hozzárendeléseit a processzorokhoz determinisztikusan határozza meg a program,
vagy a fordítás indításakor. A dinamikus ütemezés a taszkok processzorokhoz történő hozzárendelését a
program végrehajtása alatt végzi el. Az ütemezés a taszkok megfigyelt végrehajtási idejeihez adaptálható.
A dinamikus ütemezések népszerű technikája a task pool, amiben a végrehajtásra kész taszkok tárolva vannak,
és amiből a processzorok kiválaszthatnak taszkokat, ha már befejezték az aktuális futó taszkot. A task pool
koncepció nagyon hasznos a megosztott memóriájú gépeknél, mert a task pool a globális memóriában tartható.

2.2.5. 2.2.5 A párhuzamosság explicit és implicit reprezentációja
Az elérhető párhuzamosság reprezentációja a programban lehet explicit vagy implicit. Az implicit esetben egy
fejlett fordítóprogram szükséges, az "egyszerűbb" explicit esetben a programozónak kell nagyobb
erőfeszítéseket végezni.
Implicit párhuzamosság
A párhuzamosító fordítóprogramok célja a szekvenciális programok hatékony, automatikus párhuzamosítása. A
fordítóprogramnak először elemeznie kell a számítások közötti összefüggéseket, majd ennek alapján a
számításokat úgy a processzorokhoz rendelnie, amely egy jól kiegyensúlyozott terhelést ad. Elosztott címtár
esetén a kommunikációt is redukálni kell. Ezt a megoldást nemigen használják a gyakorlatban.
A funkcionális programnyelvek a program számításait mellékhatások nélküli matematikai függvények
kiszámításaként írják le. Itt a függvény kiértékelése csak a függvény kimeneti értékét érinti. Magasabb rendű
függvények is definiálhatók, ahol az argumentumok szintén függvények. A mellékhatások hiánya lehetővé tesz
a számítások párhuzamos végrehajtását, mert a függvények párhuzamosan értékelhetők ki.
A hatékony végrehajtás problémája a párhuzamosság kibontása a rekurzió megfelelő szintjén. A rekurzió felső
szintjén a párhuzamosítási potenciál kevés lehet, míg az alsó szinten az elérhető párhuzamosság túl finoman
granulált lehet.
A többmagos processzorok esetén a felső szinten nyújtott párhuzamosság elég lehet kevés mag hatékony
ellátásához.
A funkcionális nyelvek előnye, hogy új nyelvi konstrukciók nem szükségesek a párhuzamos végrehajtáshoz,
ellentétben a nem funcionális nyelvekkel.
Explicit párhuzamosság implicit elosztással
Olyan párhuzamos programozási modellek, amelyek a párhuzamosság explicit reprezentációját igénylik a
programban de nem kérik a processzek vagy szálak explicit elosztását és hozzárendelését. Következésképpen
explicit kommunikáció vagy szinkronizáció nem szükséges. A program specifikálja a fordítóprogramnak az
elérhető párhuzamosságot. Nem szükséges továbbá adatfüggési elemzés sem. Ide tartoznak az olyan
párhuzamos programozási nyelvek is, amelyek szekvenciális programozási nyelveket terjesztenek ki
párhuzamos ciklusokkal (pl. OpenMP. High-Performance Fortran (HPF) nyelv).
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Explicit elosztás
A modell a párhuzamosság explicit reprezentálását és a taszkokra történő explicit particionálást igényel. A
processzorokra vagy magokra történő leképezés implicit, amelyet nem kell specifikálni. Példa a BSP
programozási modell és BSPlib.
Explicit hozzárendelés processzorokhoz
A modell explicit partícionálást igényel taszkokra vagy szálakra és explicit hozzárendelést a processzorokhoz. A
processzorok közötti kommunikációt nem kell specifikálni. Pl. Linda nyelv.
Explicit kommunikáció és szinkronizáció
Olyan modell, amelyben a programozó specifikálja párhuzamos végrehajtás minden részletét, beleértve a
kommunikációt és a szinkronizációt is. Előny, hogy szokványos fordító használható, hogy hatékony program
írható, de sok programozói munkával.

2.2.6. 2.2.6 Párhuzamos programozási minták
A párhuzamos programok taszkok együtteséből állnak, amelyeket processzek vagy szálak hajtanak végre több
processzoron. A párhuzamos programok struktúrálására számos hatékony programozási minta (hatékony
koordinálási technika) ismert, amelyek alkalmazások egy széles körében hatékonynak bizonyultak. A
processzek vagy szálak létrehozása történhet statikusan vagy dinamikusan. A következőkben ilyen technikákat
nézünk.
Fork-join
A létező
(szülő) fonál létrehozza a
gyermek szálakat (child thread) a fork utasítással. A gyermek
szálak párhuzamosan dolgoznak. A szülő fonál végrehajtja a saját feladatát és utána várhat a
fonalak terminálására a join utasítással.
Parbegin-Parend
A konstrukció utasítások és függvényhívások egy sorozatát hajtja végre párhuzamosan processzorok adott
halmazán. Amikor a végrehajtó szál eléri a parbegin-parend szerkezetet, szálak egy halmaza kerül létrehozásra
és a szerkezet utasításait ezek a szálak hajtják végre. A parbegin-parend konstrukciót követő utasítások csak a
konstrukció végrehajtása után kerülhetnek sorra.
SPMD és SIMD
A SIMD (single instruction, multiple data) és SPMD (single-program, multiple-data) programozási modellek
rögzített számú szálat használnak, amelyek ugyanazt a programot alkalmazzák különböző adatokra. A SIMD
modellben az utasítások végrehajtása szinkronizált formában történik (adatpárhuzamosság erős formában). A
megoldás főleg grafikai területen hasznos.
Az SPMD modellben a különböző szálak aszinkron módban dolgoznak és a különböző szálak a program
különböző részeit hajthatják részre egyidejűleg. Ezt a processzorok különböző sebessége, az adatelérés
sebessége okozhatja. A program tartalmazhat olyan kontrol utasításokat, amelyek a különböző program részeket
különböző szálakhoz rendelik. A szálak végrehajtására nincs implicit szinkronizáció, de a szinkronizáció
lehetséges explicit szinkronizációs műveletekkel.
Az SPMD modell az egyik legnépszerűbb. Pl. MPI, szál-párhuzamos programok, stb.
Master-Slave vagy Master-Worker
A SIMD és SPMD modellekben minden szálnak azonos jogai vannak. A master-slave modellben van egy gazda,
aki kontrollálja a program végrehajtását. A gazda szál gyakran végrehajtja a párhuzamos program fő feladatát és
munka szálakat hoz létre a megfelelő program pontokon az aktuális számítások elvégzésére.
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Az adott rendszertől függően a munka szálak létrehozása lehet statikus vagy dinamikus. A munka
hozzárendelését a munka szálakhoz rendszerint a gazda szél végzi, de a munka szálak maguk is létrehozhatnak
szálakat. Ebben az utóbbi esetben a gazda szál csak a koordinációért felelős és elvégezheti az inicializálásokat,
az időzítéseket és a kimeneti műveleteket, stb.
Client-Server
A kliens-szerver modellben a párhuzamos program koordinációja hasonló az általános MPMD (multiple
program, multiple data) modellhez. A modell az elosztott számítógépekből ered, ahol nagyszámú kliens
számítógépet kapcsolnak egy nagy számítógéphez, amely szerverként működik és válaszokat ad a kliensek
kéréseire. Szerver oldalról a párhuzamosság a különböző kliensek kéréseinek konkurrens megválaszolására
használható, vagy többszörös szálak használatára egy adott kérés esetén.
A párhuzamos programok struktúrálása esetén a kliens-szerver modellben több kliens szálat használnak.

Pipelining
A csővezeték modell (pipelining) a különböző szálak koordinálásának egy speciális formája, amelyben az
adatelemeket szálról-szálra továbbítjuk, hogy különböző műveleteket hajtsanak rajtuk végre. A szálak a
sorrendben vannak elrendezve úgy, hogy a
szál veszi a
szál kimenetét mint bemeneti
adatot, majd kiad egy kimeneti adatot, amelyet a
szálhoz kerül továbbításra (
).
A csővezeték modell a funkcionális felbontás egy speciális fajtája.
26
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai
Task pools
A task pool egy adatszerkezet, amelyben a végrehajtandó taszkokat tárolják és amelyből végrehajtáshoz
lehívhatók. A taszk a végrehajtandó számításokból és a szükséges adatok specifikációjából áll.

A számításokat gyakran függvényhívásként adják meg. A taszkok végrehajtására rögzített számú szálat
használnak. A szálakat a program indításakor generálja a főszál és nem terminálják őket az összes taszk
befejezése előtt. Szálak esetén a task pool egy közös adatszerkezet, amelyekből taszkokat hívhatnak le
végrehajtásra. A taszk végrehajtása alatt a szál új taszkokat generálhat és betöltheti őket a task pool-ba. A task
pool elérését szinkronizálni kell. Taszk alapú végrehajtás esetén a párhuzamos program akkor fejeződik be, ha a
task pool üres és minden egyes szál befejezte az utolsó taszkjának végrehajtását.
A task pool egy rugalmas szerkezet, mert a taszkok dinamikusan generálhatók a program végrehajtása alatt és a
szálak létrehozásának többletráfordítása független a probléma méretétől, vagy a végrehajtandó taszkok
számától.
Producer-Consumer
A producer-consumer modell különbséget tesz producer szálak és consumer szálak között. A producer szálak
adatokat szolgáltatnak, amelyeket a consumer szálak inputként használnak. Az adatok cseréjéhez egy közös
adatstruktúrát (tipikusan egy fix hosszúságú puffert) használnak. A producer szál az adatot a pufferben tárolja
(ha van hely), a consumer szál az adatot kiolvassa (ha van adat).
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Ezért szinkronizáció szükséges a consumer és producer szálak között.

2.2.7. 2.2.7 A Matlab rendszer
A rendszer az alábbi párhuzamos programozási modelleket támogatja:
- manager/workers modell
- üzenetátadó modell
- distributed array modell.

3. 3 Párhuzamos programozás MATLAB környezetben
A párhuzamos programozási lehetőségek áttekintése:
• Számítások felgyorsítása több processzor alkalmazásával. A számítások és/vagy algoritmusok kettő vagy több
processzoron/szálon futnak egyidőben.
• Több memória alkalmazása, mint amennyit egy számítógép biztosít. Számítógépek memória kapacitása
szoftver és hardver korlátoktól függ. A korlátok egy kiküszöbölési módja az úgynevezett számítógépfürtök
(cluster) alkalmazása. A számítógépfürtök (cluster) hasonló felépítésű számítógépek összekapcsolt csoportja.
Általában nagy sebességű hálózaton keresztül kommunikálnak egymással.
• Üzenetküldés alkalmazása osztott rendszerek esetében, mint a számítógépfürtök. Az üzenetküldés egy
szabványosított megvalósítása az MPI (Message Passing Interface). Az MPI egy független kommunikációs
protokoll, amelyet párhuzamos programok írásánál alkalmaznak. Az MPI egyaránt alkalmazható különböző
számítógépek és különböző végrehajtási szálak közötti kommunikáció megvalósítására.
A MATLAB párhuzamosság típusai:
- implicit
- explicit.
Implicit párhuzamosság:
Implicit párhuzamosságnak nevezzük azokat a megoldásokat, amelyek a fejlesztő részéről minimális figyelem
ráfordítással elérhetőek. A párhuzamosítási feladatokat a MATLAB végrehajtási környezet végzi el. Az implicit
párhuzamosság elemei:
- Beépített többszálúság
- Lineáris algebra és mátrix műveletek felgyorsítása
- Több mag kihasználása egy processzoron belül.
Explicit párhuzamosság:
Amennyiben a MATLAB által biztosított párhuzamos programozási szolgáltatásokat használjuk. A hangsúly az
osztott rendszerek kezelésén és kihasználásán van. Főbb elemek:
- Parallel Computing Toolbox szolgáltatásai
- Több processzor kihasználása cluster környezeten belül.

3.1. 3.1 Implicit párhuzamos programozás
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A MATLAB végrehajtási egység által elvégzett párhuzamosítási műveletekre tudatosan fejleszthetünk pár
szabály figyelembevételével. Olyan MATLAB függvényeket és eljárásokat alkalmazhatunk, amelyek
rendelkeznek párhuzamos megvalósítással. Eleget kell tennünk az alábbi követelményeknek:
- vektor alapú műveletek alkalmazása.
- az algoritmus műveleteinek és adatainak feldarabolhatósága.
- a feldolgozott adat mérete elég nagy legyen.
- műveletek komplexitása.
A MATLAB rendszer döntése, hogy megéri e párhuzamosítani a végrehajtást. A párhuzamosítási eljárások
alkalmazása is bizonyos költségekkel jár. Amennyiben a MATLAB végrehajtási rendszer úgy ítéli meg, hogy a
párhuzamosítás költségei nem térülnek meg a műveletek végrehajtása alatt, nem végzi el azokat.

3.1.1. 3.1.1 Implicit párhuzamosságot biztosító műveletek
Alábbi műveleteket esetében számíthatunk arra, hogy a MATLAB végrehajtási rendszer bizonyos esetekben
párhuzamosítva hajtja végre azokat.
• Alapműveletek
• Lineáris algebra
• Mátrix analízis: DET, RCOND
• Lineáris egyenletek: CHOL, INV, LINSOLVE, LU, QR
• Matematikai műveletek
• Trigonometria: ACOS, ACOSD, ACOSH, ASIN, ASIND, ASINH, ATAN, ATAND, ATANH, COS, COSD,
COSH,HYPOT, SIN, SIND, SINH, TAN, TAND, TANH
• Exponenciális: EXP, POW2, SQRT
• Komplex: ABS
• Kerekítés: CEIL, FIX, FLOOR, MOD, REM, ROUND
• Adat és jelfeldolgozás
CONV2, FILTER, FFT, FFT, IFFTN, IFFT (több oszlop vagy nagy vektorok esetében)
3.1.1.1. 3.1.1.1 Példák az implicit párhuzamosságra
1. Példa: vektor műveletek végrehajtása for ciklussal.
A feladat egy tetszőleges számítási művelet végrehajtása for ciklus alkalmazásával. Ennél a megoldásnál a
MATLAB végrehajtási egység nem fog párhuzamosítást végezni.
; % mátrix mérete
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1. Példa: vektor műveletek végrehajtása vektorizált utasításokkal.
Egy tetszőleges számítási művelet végrehajtása vektorizált utasítások alkalmazásával. A MATLAB végrehajtási
egység elég nagy mátrix esetén párhuzamosítani fogja a számítási műveleteket.
% vektor alapú megvalósítás (MATLAB a terheléstől függően párhuzamosíthatja)

A példában alkalmazott pont operátor (
űveletek) elemenként hajtja végre az adott aritmetika
műveletet. A pont-aritmetikai operátorok működését az alábbi számítás szemlélteti.
A=
123
456
789
B=
100
010
001
A*B=
123
456
789
A .* B =
100
050
009
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Látható, hogy a pont-szorzás operátor esetében a két mátrix szorzása elemenként történt, míg a szorzás operátor
esetében a MATLAB mátrixszorzást hajtott végre. A pont-aritmetikai operátorokkal gyakran helyettesíthetőek a
for ciklus alapú számítási megoldások, amikor csak lehetséges törekedni kell a használatukra, mivel
hatékonyabbak és a MATLAB végrehajtási egység párhuzamosítani is képes ezeket a műveleteket.
2. Példa: mátrix műveletek végrehajtása for ciklussal.
Két darab tetszőleges mátrix szorzatának kiszámítása for ciklus segítségével. Ennél a megoldásnál a MATLAB
végrehajtási egység nem fog párhuzamosítást végezni.

2. Példa: mátrix műveletek végrehajtása vektorizált utasításokkal.
Két darab tetszőleges mátrix szorzatának kiszámítása a beépített párhuzamosságot támogató szorzat operátorral.

A feltüntetett megoldás esetében a MATLAB végrehajtási egység elég nagy mátrix esetén párhuzamosítani
fogja a számítási műveleteket. A számítások elvégzésére a MATLAB a beépített BLAS (Basic Linear Algebra
Subprograms) implementációt alkalmazza. A BLAS egy általános adapter (interface) az alapvető lineáris
algebrai műveletek elvégzésére.
A MATLAB végrehajtási egység a hardverre írt lehető legjobb implementációt használja. Intel processzorok
esetében az Intel Math Kernel Library (MKL) -t alkalmazza, míg AMD processzorok esetében az AMD Core
Math Library (ACML)-t. Ezzel biztosítja a lehető legeffektívebb végrehajtását és párhuzamosítását a vektorizált
műveleteknek.
3. Példa:

egyenlet megoldása

Ebben a példában egy ismeretlenes lineáris egyenlet megoldását mutatjuk be. Mint látható a beépített MATLAB
függvényeket használjuk.

31
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai

3.1.1.2. 3.1.1.2 Az implicit párhuzamossági példák eredményei
A feltüntetett példákat egy négy magos processzoron futtattuk. Azoknál az eredményeknél, ahol feltüntettük a
több mag kihasználásából származó teljesítmény növekedést, ellenőriztük a magok terheltségét is. Az
alkalmazott teszt környezet hardver és szoftver specifikációja:
MATLAB verzió: 7.12.0.635 (R2011a)
Operációs rendszer: Linux 3.2.0-2-amd64 SMP x86_64 GNU/Linux
Processzor, órajel: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3200MHz
1. Példa:
for cikluson alapuló megoldás futási ideje: 11.822286s
vektorizált műveleteken alapuló megoldás futási ideje: 0.944113s (több mag kihasználása)
2. Példa:
for cikluson alapuló megoldás futási ideje: 112.302048s
vektorizált műveleteken alapuló megoldás futási ideje: 0.198530s (több mag kihasználása)
A vektor alapú műveletek esetén a teljesítmény növekedés a használt magok számából és a beépített BLAS
implementációk hatékonyságából ered.
3.1.1.3. 3.1.1.3 Az implicit párhuzamosság példák eredményei egy mag esetében
Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a párhuzamosítás teljesítményre való kihatásáról a példák
teljesítményét megmérjük abban az esetben mikor csak egy processzor áll a MATLAB rendelkezésére. Az
implicit párhuzamosság kikapcsolható a MATLAB program indításakor a
-singleCompThread
paraméter meghatározásával (ebben az esetben a MATLAB-ot a következő paranccsal indítjuk: matlab singleCompThread). Amennyiben -singleCompThread opcióval indítjuk a MATLAB-ot, csak egy
processzort/magot biztosítunk a MATLAB végrehajtási egységének.
Az alkalmazott teszt környezet hardver és szoftver specifikációja változatlan.
1. Példa vektor alapú megoldása:
Négy mag: 0.944113s
Egy mag: 3.244836s
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2. Példa vektor alapú megoldása:
Négy mag: 0.198530s
Egy mag: 0.606736s
3. Példa vektor alapú megoldása:
Négy mag: 12.713641s
Egy mag: 25.196703s
3.1.1.4. 3.1.1.4 Az implicit párhuzamossági példák eredményeinek összehasonlítása

Ahogyan a táblázat is mutatja a teljesítmény növekedése négy szál esetében nem lineáris egy szálhoz
viszonyítva, de így is jelentős.

3.1.2. 3.1.2 Explicit párhuzamos programozás
A MATLAB Parallel Computing Toolbox (PCT) által biztosított eszközök áttekintése:
• szekvenciális munkák (előre ütemezett feladatok egymásután történő futtatása)
• interaktív párhuzamos munkák (párhuzamos algoritmusok fejlesztésére és tesztelésére alkalmas környezet)
• általános párhuzamos programozási fogalmak (megosztott adattípusok és a végrehajtási szálak közötti
kommunikáció)
• parfor ciklusok és munkák futtatása és kezelése (párhuzamosan végrehajtott for ciklus)
• számítógépfürt (cluster) alapú kötegelt munkák végrehajtása
• MATLAB Distributed Computing Server (MATLAB számítógépfürtök létrehozását megvalósító komponens,
magába foglalja a munkaütemezőt is).

3.2. 3.2 A MATLAB Parallel Computing Toolbox
A MATLAB parallel computing toolbox ellenőrzése:
A ver distcomp parancs futtatásával ellenőrizhetjük, hogy rendelkezünk-e a szükséges toolbox-val. A MATLAB
parancsértelmezőben futtatva a parancs eredménye a Parallel computing toolbox verzió száma kell, hogy legyen.
A alábbi ábra szemlélteti a helyes eredményt.

A MATLAB parallel computing toolbox beállítása:
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Mielőtt használni tudnánk a kívánt párhuzamos eljárásokat, szükséges a konfiguráció futtatása. Ezt megtehetjük
a 'Parallel' menüponton keresztül az alábbi lépések végrehajtásával:
Parallel

Manage Configurations ...

local konfiguráció kiválasztása és a "Start Validation" futtatása

"Zöld pipa" jelzi a rendszerünk üzemképességét
Esetleges problémák esetén ellenőrizzük a tűzfal beállításainkat.

3.3. 3.3 A párhuzamos MATLAB felépítése
Párhuzamos algoritmusok fejlesztésére az úgynevezett 'Desktop' csoportra van szükségünk. Ez magába foglalja
a végrehajtási szálakat és a lokális ütemezőnket, amely elvégzi a szálak közötti feladat megosztást és erőforrás
kezelést.
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A következő ábra szemlélteti a kapcsolatot a lokális számítógép és a számítógépfürt között. Az átjárhatóság egy
lokális megoldás és a számítógépfürt megoldás között nem igényel módosítást a megírt algoritmusokon és
programokon. A munka ütemező elvégzi a végrehajtási feladatok szétosztását.

A Parallel Computing Toolbox szolgáltatásai:
parfor (párhuzamos for ciklusok)
spmd (single program multiple data)
pmode (interaktív párhuzamos programozási mód)
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distributed arrays (osztott tömbök)
párhuzamosított függvények és ScaLAPACK alapú lineáris algebra eljárások
message passing (kommunikáció az egységek közt).
A parallel computing toolbox inicializálása:
A toolbox-ot irányító fő parancs a matlabpool. Ezzel a paranccsal tudjuk aktiválni és irányítani a lokális dolgozó
szálakat.
Használata:
matlabpool open local 4
matlabpool close (dolgozók leállítása).
Az első utasítás jelentése: local név alatt futó beállítás indítása, négy szálat indítunk, minden dolgozó saját
workspace-vel rendelkezik.

3.4. 3.4 A párhuzamos MATLAB legfontosabb utasításai
3.4.1. 3.4.1 Párhuzamos for ciklus - parfor
A parfor a hagyományos for ciklus párhuzamosított változata.
Példa: Szinusz függvény értékeinek párhuzamosan történő kiszámítása és megjelenítése. A szálak közötti
részfeladatok kiosztását a parfor esetében a MATLAB végzi.

Annak érdekében, hogy a parfor előnyeit a lehető legjobban tudjuk alkalmazni, pár egyszerű szabályt
figyelembe kell venni:
- Az iterációknak függetleneknek kell lenniük egymástól, azaz nem hivatkozhatunk az iteráció előző vagy
következő értékére.
- A parfor-t követő utasításoknak nem szabad függniük az iteráció sorrendjétől.

- Az '

' változó értékeinek a sorrendje garantált (ugyanúgy, mint a hagyományos for esetében).

- A ' ' és ' ' változó értékei a parfor ciklus után a ciklus előtti értékre állítódnak.

3.4.2. 3.4.2 Az spmd parancs
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Az spmd parancsot abban az esetben alkalmazzuk, mikor egy adott program részletet szeretnénk végrehajtani
több dolgozón. A for vagy parfor ciklushoz hasonlóan, az spmd parancs is program blokkokkal dolgozik. A
megadott program blokk futtatásakor minden szál egyedi azonosítóval rendelkezik.
Fontos parancsok:
- labindex - szálak egyedi azonosítója
- numlabs - mennyi dolgozó áll rendelkezésünkre
- labSend, labReceive - dolgozók között történő adatátvitel lehetősége.
Példák az spmd alkalmazására
Az alábbi példákban dolgozóktól függően különböző feladatokat hajtunk végre, mint például dolgozótól
függően változó méretű tömböket létrehozása vagy egy dolgozóhoz tartozó adathalmaz beolvasása. A példák
szemléltetik az spmd utasítás általános alkalmazásának egy módját.
1. Különböző méretű tömbök létrehozása. Az első dolgozón a tömb dimenziója
dolgozón
-es.

lesz míg az összes többi

2. Egyedi adat beolvasása dolgozónként:

3.4.3. 3.4.3 A pmode parancs
A pmode parancsot elsősorban párhuzamos programok fejlesztésére tervezték. A MATLAB kliensünktől
független interaktív fejlesztő környezetet indít. A pmode start paranccsal tudjuk futtatni. A pmode esetében is
minden dolgozó saját workspace-vel rendelkezik. A pmode kezelőfelülete nem támogatja a grafikus függvények
futtatását (például a plot).
Az alábbi ábra szemlélteti a pmode által létrehozott fejlesztő környezetet négy dolgozó esetén. A felhasználó
felülete mutatja, hogy melyik dolgozón mely utasítások futnak le, azok eredményeit és lehetőségünk van
lekérdezni.
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Példa a pmode alkalmazására
Egy szinusz görbének kiszámítását és a számítás eredményeinek egy megjelenítési módját mutatjuk be. A
számítási feladatokat a pmode által biztosított kezelőfelületen hajtjuk végre, míg a megjelenítést a MATLAB
kliensen.

A program megvalósításában alkalmazott parancsok részletes kifejtésére a későbbiekben kerül sor.

3.5. 3.5 A Composite típusú objektumok
A parallel toolbox által definiált absztrakciós típus.
Feladata, a dolgozók és MATLAB kliens között történő adat kommunikáció.
Composite objektumok a MATLAB cell array típushoz hasonlítanak, tehát {} zárójelekkel hivatkozhatunk a
specifikus dolgozókra.
Általában spmd blokkokban végrehajtott utasítások eredményei.
A kliensen, a Composite objektum minden egyedi dolgozónként rendelkezik egy elemmel.
Amennyiben adott egy ' ' néven elérhető Composite típusú változó a MATLAB kliensen, akkor az egyes
dolgozókon tárolt ' ' változó értékeire a
,
, ... kifejezésekkel tudunk hivatkozni, ahol a zárójelek
között található számok a dolgozók egyedi azonosítói.
Példa a Composite típusra
Az alábbi példa minden rendelkezésre álló dolgozón létrehoz egy mátrixot '
azonosítója alapján töltjük fel a mátrixokat értékekkel.
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Látható, hogy a MATLAB cell array típus szintaktikáját alkalmazva tudunk hivatkozni az '
dolgozón tárolt értékeire.

' változó egyes

Amennyiben a MATLAB kliensen végrehajtunk egy 'whos' parancsot, láthatjuk, hogy az '
' változónk
Composite típusú, de az '
' változó segítségével feltöltött '
' és '
' változók a dolgozókról
átmásolt konkrét értékekre hivatkoznak.
A 'whos' parancs eredménye:

3.6. 3.6 A Distributed és Codistributed típusú tömbök
A parallel toolbox által definiált típusok, amelyeket elosztott mátrix és vektor típusokat modelleznek.
Elosztott típus alatt értjük, amikor egy adott mátrix vagy vektor értékei több dolgozón vagy akár számítógépen
helyezkednek el.
A Distributed típusú tömböket a MATLAB kliensen hozzuk létre.
A Distributed típusú tömbök a MATLAB kliens által kerülnek szétosztásra a rendelkezésre álló dolgozók
között.
A Codistributed típusú tömböket a dolgozókon hozzuk létre (például az spmd utasítás blokkon belül vagy a
pmode környezettel).
Az elosztott mátrix vagy vektor részei a dolgozókon Codistributed típusként jelennek meg, amely az adott
változó a dolgozóra eső részét reprezentálja.
Az elosztott mátrixot vagy vektort megnevező változó Distributed típusként érhető el a MATLAB kliensen
belül.

3.6.1. 3.6.1 Codistributed típusú tömbök
Részekre osztott MATLAB tömbök.
Részek a különböző dolgozók workspace-ében helyezkednek el.
Minden dolgozó a saját tömb részével dolgozik.
Csökkentett memória igény dolgozónként.
Ideális nagy adathalmazok feldolgozására.
3.6.1.1. 3.6.1.1 A Codistributed típus tulajdonságai
A tömbök felosztása történhet soronként vagy oszloponként.
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Minden dolgozó az egész tömbhöz hozzáfér.
A lokális rész elérése gyorsabb, ezért törekedjünk a dolgozókon tárolt rész feldolgozására.
A lokális rész elérése getLocalPart nevű függvénnyel történik.
3.6.1.2. 3.6.1.2 A Codistributed típus műveletei
Az iscodistributed segítségével megállapíthatjuk, hogy egy adott tömb elosztott-e?
A getCodistributor segítségével lekérhetjük egy adott Codistributed típusú tömb dimenzióit.
A redistribute függvénnyel módosíthatjuk egy tömb dimenzióit és részeinek a méreteit.
A gather függvénnyel összegyűjtjük a Codistributed típusú tömb részeit az aktuális dolgozóra.
3.6.1.3. 3.6.1.3 A Codistributed típusú tömbök felosztása
A felosztás egy dimenzió alapján történik (sorok vagy oszlopok).
codistributor1d-vel particionálunk egy adott tömböt egy dimenzió alapján.
codistributor1d(1) - sorok alapján.
codistributor1d(2) - oszlopok alapján.
3.6.1.4. 3.6.1.4 Codistributed típusú tömbök blokk alapú felosztása
A tömbök felosztása történhet egyszerre 2 dimenzió alapján is. Ebben az esetben a felosztás nem egész sorok
vagy egész oszlopok alapján történik, hanem előre meghatározott négyzet blokkok alapján.
A codistributor2dbc paranccsal hozhatunk létre tetszőleges blokk alapú felosztásokat.
Amikor csak lehetőségünk van rá, használjunk oszlop vagy sor alapján történő felosztást, mivel számos művelet
nem támogatja a tetszőleges blokkok alapján elosztott tömböket.
3.6.1.5. 3.6.1.5 Példák a Codistributed típusú tömb felosztására
A példában négy dolgozót feltételezünk. Színek ábrázolják a dolgozókat (azonos szín azonos dolgozóra utal).
A = reshape(1:64, 8, 8)
A példa mátrixunk egy 8 sorral, 8 oszloppal, 64 elemmel rendelkező mátrix

Példa a Codistributed típusú tömb alap felosztására:
Az alap felosztás az oszlopok alapján történő felosztás. Ez a codistributed(
ahol az ' ' nevű változó tárolja a tömböt amelyet fel szeretnénk osztani.
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Példa a Codistributed típusú tömb sorok alapján történő felosztására
A kívánt eredményt a codistributor1d(1) művelettel érjük el, ahol a paraméterként megadott ' ' érték a sor
alapján történő felosztás azonosítója.

Példa a Codistributed típusú tömb blokk felosztására
codistributor2dbc([2 2], 4)
Ez 2 x 2 dolgozót jelent, ahol a blokkok mérete 4 x 4.
Az utasítás első paramétere meghatározza blokkok eloszlását az összes értéken, így határozható meg a blokkok
ciklikus ismétlődése.

Példa a Codistributed típusú tömb ciklikus blokk felosztására
codistributor2dbc([2 2], 3)
Ez 2 x 2 dolgozót jelent, ahol a blokkok mérete 3 x 3.
Az elosztás ismétlődő sémáját az első paraméter határozza meg, a sémát alkotó egyes blokkok méretét pedig a
második paraméter. Tehát a [2 2] négy dolgozós sémát definiál, ahol sor és oszlop van, majd ez a séma
ciklikusan ismétlődik mindaddig, amíg az adott tömb nem lesz teljesen felosztva.
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3.6.1.6. 3.6.1.6 Codistributed típusú tömbök blokk alapú felosztásával kapcsolatos tudnivalók
A '2dbc' (blokk alapú) elosztás nem feltétlenül jár teljesítmény növekedéssel.
Nagyobb blokk méret javíthat a teljesítményen (alap 64).
A dolgozó háló séma (labgrid) lehetőleg négyzet alakú legyen (az előző példában szemléltetett 2x2 a 4 dolgozó
esetében)
Nem minden függvény, amely támogatja az '1d' felosztást, támogatja a '2dbc' felosztást.
3.6.1.7. 3.6.1.7 Példa a Distributed típusok alkalmazására
Az alábbi példában a MATLAB kliensen létrehozott tetszőleges mátrixon szeretnénk párhuzamos műveleteket
végrehajtani az összes rendelkezésre álló dolgozó kihasználásával. A 'distributed' parancs segítségével a
tetszőleges mátrix értékei elérhetőek a dolgozókon is.

% T es W Distributed típusú mátrixként jelennek meg az spmd blokkon kívül.
3.6.1.8. 3.6.1.8 Példa a Codistributed típusok alkalmazására
Az alábbi példában egy tetszőleges mátrix értékeinek tárolását szeretnénk szétosztani az összes rendelkezésre
álló dolgozó között, majd megtekinteni, hogy melyik dolgozón mely értékek helyezkednek el.
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3.6.1.9. 3.6.1.9 A Codistributed típusok tömbök kiépítése
Az előző példában minden dolgozón létrehoztuk az egész tömböt, amellyel dolgozni szerettünk volna, majd egy
részeit tároltuk a különböző dolgozókon. Ez a módszer nem memória gazdaságos és nem kivitelezhető túl nagy
adathalmazok esetén.
Megoldás: a két lépésben történő létrehozás.
Az első lépésben a dolgozó egyedi azonosítóját alkalmazva kiépítjük a tetszőleges tömb egy részét.

A második lépésben, miután a részleges értékek felépítése, beolvasása megtörtént létrehozzuk az elosztott
tömböt, amely segítségével az összes dolgozón jelenlevő érték elérhető lesz minden dolgozón.

Ebben a példában az ' ' nevű változó jelképezte a dolgozónként kiszámolt/beolvasott értékeket a ' ' változó
pedig a kiépített tömböt, amely tartalmazza az összes értéket. A értékek tárolása a ' ' kiépítése után is a
különböző dolgozók közreműködésével történik. Minden dolgozó egy résszel rendelkezik csak és nem a ' '
teljes tartalmával.
3.6.1.10. 3.6.1.10 A Codistributed típusú tömböket támogató MATLAB függvények
A Codistributed típusú tömbökkel az esetek nagy részében úgy tudunk dolgozni, mintha azok beépített
mátrix/vektor típusúk lennének. Számos függvény támogatja a Codistributed típust is. Például:

A teljes lista megtalálható a MATLAB dokumentációjában
3.6.1.11. 3.6.1.11 For ciklus Codistributed típusú tömbök esetén
Amennyiben explicit indexelésre van szükségünk felosztott tömbök esetén, ezt megtehetjük a drange művelet
alkalmazásával. A drange művelet eredménye a for ciklussal társítható. Az így kapott kifejezés a for-drange
iteráció, amely alkalmazható párhuzamos feldolgozásra. Tulajdonságai:
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Minden dolgozó csakis kizárólag a saját (lokális) tömb partícióihoz fér hozzá.
Munkát párhuzamosan végzik a dolgozók a lokális partícióikon.
for-drange ciklusokban történő számítás hibát jelez nem lokális hivatkozások esetében.
Amikor csak lehet a parfor használatára törekedjünk, csak szükséges esetekben alkalmazzuk a for-drange
iterációt.
Példa a for-drange ciklusra
Minden dolgozó párhuzamosan végzi el a szorzást a saját partícióján

3.6.1.12. 3.6.1.12 A for-drange iteráció feltételei
A hibák kiküszöbölése érdekében fontos betartani a következő szabályokat:
A Codistributed típusú tömbök az 1 dimenzió alapú elosztást alkalmazzák.
Az elosztás típusa megegyezik az alap felosztási sémával.
A for-drange változó meghatározza a tömb hivatkozást az elosztási dimenzióra.
3.6.1.13. 3.6.1.13 For-drange iterációs útmutató példa
A alábbi példa egy tetszőleges, 3 dimenziós tömb elemenkénti értékekkel való feltöltését mutatja be, for-drange
iteráció alkalmazásával. Mint látható, a drange művelet csakis párhuzamos végrehajtási blokkokon (spmd) belül
alkalmazható. A drange dimenziói megegyeznek a felosztott tömb dimenzióival.
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3.7. 3.7 A legfontosabb műveletek áttekintése
3.7.1. 3.7.1 A matlabpool utasítás
Aktiválja a párhuzamos programozási nyelvi elemeket.
matlabpool open
Elindítjuk az alapbeállítást (Parallel menüpont alatt található).
matlabpool open beállításnév
Hivatkozhatunk egy konkrét beállításra, amelyet a Parallel menüpont segítségével definiáltunk.
matlabpool open méret
Felülírjuk egy adott beállítás által definiált dolgozók (szálak) számát. A méret paraméter értéke maximum 12
lehet lokális beállítás esetén.
matlabpool close
Leállítja az összes párhuzamos dolgozót.
isOpen = matlabpool('size')

0;

Leellenőrizhetjük, hogy rendelkezünk-e aktív dolgozókkal. Amennyiben az isOpen változó értéke nem 0, már
rendelkezünk aktív dolgozókkal.

3.7.2. 3.7.2 A labindex utasítás
Minden egyes MATLAB dolgozó egy egyedi azonosítóval rendelkezik a munkák futtatása közben. Az egyedi
azonosító a labindex paranccsal kérhető le. A labindex értéke dolgozónként változik.
azonosító = labindex
Az aktuális dolgozó azonosítójának lekérése az azonosító nevű változóba.

3.7.3. 3.7.3 A numlabs utasítás
Az aktuális feladatot párhuzamosan futtató dolgozók száma.
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dolgozókSzáma = numlabs

3.7.4. 3.7.4 A labSend utasítás
Adat küldést megvalósító parancs. Az adat küldés parancs előbb visszatérhet, mint a fogadó dolgozó labReceive
(üzenet fogadást kezelő) művelete.
labSend(adat, cél)
Az adat változó tartalmának küldése a cél változó által azonosított dolgozó részére. Az adat váltózó bármilyen
MATLAB adat típus lehet. A cél változó a fogadó dolgozó labindex-nek értékével egyezik meg. A cél értéke 1
és a numlabs által visszaadott érték között kell, hogy legyen. A cél értéke nem egyezhet meg a labindex által
visszaadott értékkel.
labSend(adat, cél, azonosító)
A küldött adat megjelölése egy azonosítóval. Amennyiben nem határozzuk meg az azonosító paraméter értékét,
alapban a 0 értéket kapja. Az azonosító változó értéke 0 és 32768 között definiálható.

3.7.5. 3.7.5 A labReceive utasítás
Beérkező adat fogadása, amelyet egy másik dolgozó küldött. A parancs meghívása esetén az aktuális dolgozó
addig vár, míg nem érkezik adat.
labReceive
Bármilyen adat fogadása bárkitől.
labReceive(forrás)
Bármilyen adat fogadása a forrás váltózó által meghatározott dolgozótól.
labReceive('any', azonosító)
Az azonosító változó által megjelölt üzenet/adat típus fogadása bármelyik dolgozótól.
labReceive(forrás, azonosító)
A forrás váltózó által meghatározott dolgozótól érkező adat fogadása, amely az azonosító változó által megjelölt
típussal rendelkezik.
[adat, forrás, azonosító] = labReceive
A parancs által visszaadott tömb értékei meghatározzák a beérkező adatot, az adatot küldő dolgozó egyedi
azonosítóját és a beérkező adat azonosító típusát.

3.7.6. 3.7.6 A parfor utasítás
MATLAB programozási nyelv által alkalmazott for ciklus párhuzamos implementációja.
parfor ciklusváltozó = kezdőérték : végérték;
A MATLAB műveletek végrehajtása a kezdőérték és a végérték által meghatározott érték tartományon belül. A
végérték változó értéke és része az értéktartománynak.
parfor (ciklusváltozó = kezdőérték : végérték, dolgozókSzáma);
A dolgozókSzáma változóval meghatározzuk a ciklus által alkalmazható dolgozók számának a felső korlátját.
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3.7.7. 3.7.7 A Composite utasítás
A MATLAB klienssel létrehozott objektum típus. A Composite típus, hivatkozásokat tárol a dolgozók által
tárolt értékekre. Minden dolgozóra az azonosító sorszámával hivatkozhatunk. A MATLAB nyelv cell array
típusához hasonló működésű objektum.
érték = Composite()
Egy Composite típus létrehozása, amelyre a dolgozókban hivatkozhatunk.
érték = Composite(méret)
A méret változó értéke 1 vagy 2 elemű vektor, amely meghatározza a dolgozók számát, amelyekre hivatkozni
tudunk.
érték {dolgozóAzonosító}
Egy dolgozóhoz tartozó konkrét érték kiolvasása. Az érték nevű változó által elérhető Composite típus által
tárolt érték kiolvasás a dolgozóAzonosító által meghatározott dolgozóról.

3.7.8. 3.7.8 Az spmd utasítás
Meghatározott utasítások végrehajtása a dolgozókon.
spmd, utasítások, end
Az utasítások változó hivatkozhat egy utasítás blokkra is (kifejezések és eljárás meghívások csoportosítása). Az
összes rendelkezésre álló dolgozón futtatásra kerül.
spmd(dolgozókSzáma), utasítások, end
A dolgozókSzáma változóval meghatározzuk, hogy az adott utasításokat mennyi dolgozón futtassuk.
Amennyiben nincs elég dolgozó a MATLAB hibát jelez.
spmd(dolgozókMin, dolgozókMax), utasítások, end
A dolgozókMin változóval meghatározzuk, hogy legalább mennyi dolgozón fussanak az utasítások, de ne
többön, mint a dolgozókMax változó által meghatározott szám. A dolgozókMin változó értéke 0-nál nagyobb
szám kell, hogy legyen. Amennyiben nincs elég dolgozó, a MATLAB hibát jelez.

3.7.9. 3.7.9 A pmode utasítás
Interaktív párhuzamos MATLAB parancsszerkesztő létrehozása. A megadott parancsot lefuttatja minden
dolgozón, az eredményeket összegyűjti és megjeleníti a parancs szerkesztőn. Az értékek megoszthatók a
MATLAB kliens és a dolgozók között.
pmode start
Elindítjuk a parancs szerkesztőt az alapbeállítást (Parallel menüpont alatt található) használva.
pmode start beállításnév méret
Hivatkozhatunk egy konkrét beállításra, amelyet a Parallel menüpont segítségével definiáltunk. Felülírjuk egy
adott beállítás által definiált dolgozók (szálak) számát a méret paraméterrel.
pmode quit
Leállitjuk a párhuzamos dolgozókat és a párhuzamos parancsszerkesztő ablakot.
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pmode client2lab kliensVáltozó dolgozók dolgozóVáltozó
Változó másolása a MATLAB kliensről egy dolgozóra. A kliensVáltozó értékét másoljuk. A másolt változó a
dolgozóVáltozó néven lesz elérhető a dolgozókon. Amennyiben a dolgozóVáltozó értékét nem határozzuk meg,
felveszi a kliensVáltozó értékét. A dolgozók változó értéke egy 1 vagy több elemű tömb, mely a dolgozók
azonosítóit tartalmazza.
pmode lab2client dolgozóVáltozó dolgozó kliensVáltozó
Változó másolása egy adott dolgozóról a MATLAB kliensre. A dolgozóVáltozó értékét másoljuk. A másolt
változó a kliensVáltozó néven lesz elérhető a MATLAB kliensen. Amennyiben a kliensVáltozó értékét nem
határozzuk meg, felveszi a dolgozóVáltozó értékét. A dolgozó változó értéke meghatározza, hogy melyik
dolgozóról történik az érték másolása.

3.7.10. 3.7.10 A gather utasítás
Distributed típusú tömbök és Codistributed típusú tömbök adatainak összegyűjtése a dolgozókon vagy a
MATLAB kliensen. Az összegyűjtött adat másolásra kerül minden dolgozón, amelyen végrehajtjuk a gather
eljárást. Amennyiben dolgozókon futtatjuk (spmd, pmode), a gather művelet végrehajtása nem történhet csak
egy kijelölt dolgozón, az összes dolgozó közreműködése szükséges. A dolgozókon összegyűjtött tömb értéke
Codistributed típusú tömbként érhető el a MATLAB kliensen.
adat = gather(változó)
A változó paraméter által meghatározott tömb értékeinek összegyűjtése egy lokális tömbbe. Az adat változóval
tudjuk elérni az összegyűjtött adatok lokális másolatát.

3.7.11. 3.7.11 A getLocalPart utasítás
Egy Codistributed típusú tömb aktuális dolgozón szereplő értékeinek elérése. Osztott adatok esetén a dolgozón
elhelyezett részeken (lokális) való műveletek végrehajtása gyorsabb.
lokálisÉrtékek = getLocalPart(adat)
Az adat változó azon értékeinek elérése, amelyek az aktuális dolgozón helyezkednek el. Az aktuális dolgozót a
labindex eljárás azonosítja.

4. 4 Párhuzamos algoritmusok bonyolultsága
Párhuzamos algoritmusok bonyolultságának vizsgálata absztrakt számítási modellek segítségével történik. A
párhuzamos számítási modellek, hasonlóan a RAM gépekhez, a párhuzamos számítógép architektúrák
egyszerűsítései, illetve absztrakciói. A párhuzamos számításoknak (számítógépeknek) igen sok modellje ismert.
A legfontosabb modellek:
• regisztergép típusú parallel RAM gép
• Boole-hálózat modell
• BSP modell.

4.1. 4.1 A PRAM (parallel RAM) modell
A PRAM modell sémája:
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A processzorok a memóriát egységnyi idő alatt érik el. A PRAM utasítások
végrehajtásra, amelyeknek elemei:

fázisú ciklusokban kerülnek

- olvasás ha kell,
- számítás, ha kell,
- írás, ha kell.
Kétfajta végrehajtási mód lehetséges: szinkron (SIMD), aszinkron (MIMD). A tipikus eset a szinkronizált mód:
az aktív processzorok a PRAM program pontosan egy és ugyanazon utasítását hajtják végre ciklusonként.
A számítás akkor ér véget, ha az utolsó processzor is megáll.
Definíció: A PRAM gépek párhuzamos időbonyolultsága alatt az algoritmus szinkronizált lépéseinek
(utasításainak) számát értjük. A tárbonyolultság a felhasznált memória cellák száma, a párhuzamosság mértéke
pedig a felhasznált processzorok száma. A PRAM számítás költsége az időbonyolultság és a processzorok
számának szorzata.
A memória elérés lehetséges formái:
- EREW (Exclusive Read, Exclusive Write): adott memória rekeszből/be egyszerre csak egy processzor ír/olvas
- CREW (Concurrent Read, Exclusive Write): adott memória rekeszből egyszerre több processzor is olvashat,
de csak egy írhat egy ciklusban.
- CRCW (Concurrent Read, Concurrent Write): a memória rekeszekből/be egyszerre több processzor
olvashat/írhat ciklusonként:
- COMMON CRCW- adott helyre beírt értékek csak azonosak lehetnek, egyébként hibajelzés
- ARBITRARY CRCW - a beírásban győztes processzor tetszőlegesen választott
- PRIORITY CRCW - egy kitüntetett processzor győz.
A szinkronizált PRAM modell túlságosan egyszerű, de mégis ez az elterjedtebb.
Aszinkron PRAM (APRAM) modellek:
- Phase PRAM (minden processzor kooperál)
- Phase LPRAM (látencia (késés) a memória elérésében)
- Subset PRAM
- Subset LPRAM
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Mindegyik verzióban van EREW, CREW, CRCW változat is. További változatok: APRAM, BPRAM,
WPRAM, YPRAM, HPRAM.
A nagyszámú PRAM modell számítási erejét a következő definíció alapján lehet összehasonlítani.
Definíció: Az
PRAM modell erősebb mint a
modell (jelölés
változtatás nélkül fut az
gépen ugyanolyan párhuzamos idő alatt.

, ha

minden algoritmusa

Igazolható a következő erőlista:

A különböző PRAM modellek képesek egymást szimulálni. A következő ábrán az élek a szimulált modellből a
szimuláló modellre mutatnak. Az éleken a szimulált
processzoros modell egy lépésének szimulációjához
szükséges számitási idők szerepelnek.

4.1.1. 4.1.1 Broadcasting
Az EREW és a CREW modelleket összehasonlítjuk egy egyszerű műveleten: egy adatot közlünk minden
processzorral (broadcasting).
jelöli az -edik processzort,
a processzorok számát,
pedig a -edik
memória helyet.
A CREW modellben ugyanarról a helyről minden processzor egyszerre tud olvasni. Ezért az adatot a következő
algoritmussal közölhetjük a processzorokkal:

Ez a broadcasting művelet ciklust vesz igénybe. Az első ciklusban
második ciklusban pedig az összes processzor olvassa az adatot.
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Az EREW modellben egyszerre csak egy processzor olvashat ugyanarról a helyről. Ha a processzorok
ugyanonnan olvasnak, akkor a broadcasting szekvenciális lenne. Kihasználhatjuk azonban a második processzor
olvasás/számítás/írás ciklusát, hogy az adatot kiírjuk egy második cellába is, ahonnan a következő ciklusban
már kettő processzor olvashat. Ha ezek is kiírják két új helyre az adatot, akkor a következő ciklusban már négy
processzor olvashat és így tovább. Tegyük fel, hogy
.

Az algoritmus beírja az adatot az
helyre. A külső ciklus első végrehajtásakor
olvassa az adatot és kiírja
az
helyre, és az
változó a értéket veszi fel. A második külső iterációban
és
olvassa az adatot
-ből és
-ből, kiírják az adatot az
és
helyekre és
értéke lesz. Az utolsó előtti külső
ciklusban már a processzorok fele ismeri az adatot amely be van írva az
memóriacellákba. Ez
lehetővé teszi, hogy a processzorok második fele egyszerre olvassa el az adatot ezekből a cellákból. Miután a
olvasás és írás egy utasítás ciklusban megtehető, a külső ciklust
-szer kell megismételni. Ezért az EREW
modellen a broadcasting művelet
párhuzamos műveletet igényel szemben a CREW modell
műveletével.

4.2. 4.2 Kombinatorikai (Boole-hálózat) modell
Definíció: A Boole-hálózat (logikai áramkör) egy aciklikus (irányított kört nem tartalmazó) irányított gráf,
amelyre igazak a következők:
- minden pontjának be-foka legfeljebb 2, ki-foka tetszőleges,
- a 0 be-fokú pontokhoz vagy egy változó, vagy a konstans, vagy az
változónévvel ellátott pontot bemeneti pontnak nevezzük,

konstans van hozzárendelve, a

- minden 0-nál nagyobb be-fokú pontot kapunak nevezzük
- az 1 be-fokú pontokhoz (kapukhoz) a NOT címkét rendeljük,
- a 2 be-fokú pontokhoz (kapukhoz) az AND vagy OR címkéket rendeljük,
- a 0 ki-fokú pontokat kimenő pontoknak nevezzük.
Definíció: Az áramkör mérete: az

és

kapuk száma.

Definíció: Az áramkör mélysége: egy bemenet csúcstól egy kimenet csúcsig vezető utak maximális hossza.
Minden egyes számítási csomópontot (kaput) egy "processzornak" tekintünk. A logikai hálózatok tehát egyfajta
struktúrálatlan párhuzamos számítógépek, ahol műveletek rendjére és szerkezetére nincs feltevés (de
lehetséges).
Tekintsük a következő példát Boole-hálózatra:
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A műveleti csomópontok a két input
függvényét számolják ki. Az
változók
függvénye.

címke (

) jelentése: az

A -edik műveleti csomópont
mélysége alatt az input csomópontoktól a -edik csomóponthoz vezető
leghosszabb utat értjük. Az áramkör mélysége alatt a kimeneti csomópontok mélységeinek a maximumát
értjük. Az összes műveleti csomópont száma az áramkör mérete. Az mélységű műveleti csomópontok
száma az áramkör szélessége az -edik mélységben (az inputok a -ik mélységben vannak). A szélességek
maximuma az összes mélységben definiálja az áramkör
szélességét. Világos, hogy
.
Legyen

ahol

egy függvénycsalád,

az
monoton növő függvénye. Legyen
függvényt számítja. A
áramkörnek
inputja és

Definíció: A
amely
-et generálja.

Boole-áramkörök egy családja, ahol
outputja van.

áramkör családot uniformnak nevezzük, ha minden adott

az

-re van olyan algoritmus,

A Boole-hálózatok és a CREW PRAM modellek közti kapcsolatot jellemzik a következő eredmények.
Tétel: Legyen
Boole áramkörök uniform családja és jelölje
illetve mélységét. Ekkor létezik egy CREW algoritmus, amely
processzorral.
Tétel: Tegyük fel, hogy egy CREW algoritmus az
kiszámítja polinomiális
számú processzorral,
méretű és
függvényt kiszámítja.

, illetve
a
-et kiszámítja

függvényt az

áramkör méretét,
lépésben

hosszúságú input szavakon
időben
memóriacellát használva. Ekkor van olyan
mélységű Boole áramkör, amely ugyanezt az

Az eredmények jelzik, hogy a két számítási modell ekvivalens.

4.3. 4.3 A BSP (Bulk-Synchronous parallel) modell
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A BSP gépet (1989)

tulajdonság jellemzi:

- a komponensek mindegyike rendelkezik processzorral és memóriával
- router, amely pont-pont üzeneteket közvetít és -relációkat is létesít (olyan periódus, amelyben minden
komponens legfeljebb
üzenetet küldhet és kaphat)
- barrier szinkronizálás: a szinkronizálás kikapcsolható, de az üzenetek továbbra is mennek az azonnali elérés
garanciája nélkül.

4.4. 4.4 Párhuzamos bonyolultsági osztályok
A párhuzamos algoritmusok fejlesztése és elemzése a hagyományos szekvenciális algoritmusoktól eltérő
gondolkodást igényel. Egyes problémák hatékony szekvenciális algoritmusait sikerül jól párhuzamosítani,
másokét pedig nem. Akárhogy is van, a párhuzamos eszközök használatától valamilyen javulást várunk a
szekvenciális gépekhez képest. A bonyolultság és a hatékonyság jellemzésére kétféle közelítés van: a
gyakorlatban kifejlesztett hatékonysági mutatók és a szekvenciális algoritmusok bonyolultságelméletének
kiterjesztése.
A párhuzamos algoritmusok alapvető bonyolultsági osztálya az NC-osztály, amelyet Cook (1985) vezetett be.
Definíció: Legyen
azon feladatok osztálya, amelyeket egy uniform
Boole-áramkör családdal
megoldhatunk úgy, hogy az áramkörök
méretére és
mélységére fennállnak az

összefüggések, ahol

.

Ez azt jelenti, hogy a

áramkör mérete az

Definíció (

polinomja, mélysége pedig

polinomja.

-osztály):

Korábban idéztük azt a tételt, amely szerint egy
méretű és
áramköri családot egy CREW algoritmussal
lépésben

mélységű,
uniform Boole
processzorral szimulálhatunk.

Ennek alapján az
-osztály azokból a feladatokból áll, amelyek számítási ideje az
logaritmusának polinomja (poli-log/polinom(
) idő), polinom számú processzoron.

probléma méret

Az
osztályt ekvivalens módon (
osztály) lehet definiálni PRAM algoritmusokkal is. Az
osztály
azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek hatékonyan párhuzamosíthatók. Ha egy feladat nincs az
osztályban, akkor ez azt jelenti, hogy alapjában véve szekvenciális és nehezen párhuzamosítható. További
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fontosabb párhuzamos bonyolultsági osztályok:
input egy része véletlen (érmedobás jelleggel).
Lemma: (i)

; (ii)

un. valószínűségi áramkörökkel, ahol az

.

Bizonyítás: (i)

, mert az NC-problémák megoldása szekvenciális algoritmussal legfeljebb

polinomiális idejű (polinom

időben, akkor biztosan

polinom=polinom). (ii) Ha egy feladat fut

időben is.

fut
A fordított
Az

és random

reláció nem igazolt.

osztályba tartoznak például a következő feladatok:

• Lineáris algebrai problémák (mátrix-vektor szorzás, mátrix-mátrix szorzás, determináns számítás, lineáris
egyenletrendszerek megoldása).
• Gyors Fourier transzformált.
• Számos gráfelméleti probléma.
• Környezetfüggetlen nyelvek.
Felmerül a kérdés, hogy melyek azok a
osztálybeli feladatok, amelyekre nem lehetséges az
feladatok "extrém" felgyorsítása? A probléma megválaszolásához

osztálybeli

(1) Bevezetjük a számítási feladatok egyfajta nehézségi "rendezését".
(2) Megmutatjuk, hogy ha vannak olyan nehéz ( -teljes) problémák, amelyek hatékonyan párhuzamosíthatók
polinomiális számú processzorral, akkor az összes -beli feladat is hatékonyan párhuzamosítható lenne.
Ezért valószínűleg a nagyszámú

-teljes probléma nem igazán jól párhuzamosítható.

Definíció: Az
nyelv redukálható (visszavezethető) az
nyelvre (
időben polinomiális számú proceszorral kiszámítható
függvény, hogy minden

), ha létezik olyan poli-log
szóra

A redukálhatóság egy tranzitív reláció, amely a feladatok egyfajta osztályozását hozza létre.
Állítás: Ha

és

Bizonyítás:
Ezért
kiszámítható. Tehát
Definíció: A

nyelvet

, akkor

.

és

teljesülnek az
és
függvényekkel.
poli-log időben polinomiális számú processzorral

és
.
-nehéznek nevezzük, ha

teljesül minden

nyelvre.

Azt a feladatot (nyelvet) nevezzük nehéznek, amelyre minden probléma redukálható.
Állítás: Ha a

nyelv

Bizonyítás: Legyen
visszavezethető. A
az
nyelv -nehéz.

-nehéz és

szintén

, akkor

-nehéz.

tetszőleges. Ekkor
, mert a
nyelvre minden
nyelv
feltevés és a tranzitivitási tulajdonság miatt ekkor
is teljesül. Tehát

Az eredmény azt jelenti, hogy egy nehéz problémát nem lehet "könnyű" problémára visszavezetni.

54
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai
Állítás: Tegyük fel, hogy

és

. Ekkor

Bizonyítás: Legyen
és számítsuk ki
-t poli-log időben polinomiális számú processzorral! Az
feltevés miatt annak eldöntése, hogy
az
nyelvhez tartozik, vagy sem, poli-log számítási
időt és polinomiális számú processzort igényel. Tehát az összes számítás poli-log idejű polinomiális számú
processzorral elvégezhető és ezért
.
Vizsgáljuk most meg azt, hogy mi történne akkor, ha egy
-nehéz ( -teljes) nyelv
-hez tartozna
"extrém" felgyorsítással? Legyen
tetszőleges és
egy -nehéz nyelv. Ekkor a definíció miatt
és a fenti állítás miatt
. Tehát ha egy -nehéz nyelv
-hez tartozna, akkor
lenne és minden -beli problémának "extrém" felgyorsítása lehetne.
Definíció: A

nyelvet

-teljesnek nevezzük, ha a

nyelv

-nehéz és

.

Számos -teljes probléma ismert. Legyen például
egy olyan Boole-áramkör, amelynek egy kimeneti kapuja
van. Annak az eldöntése, hogy
elfogad-e egy
input szót,
-teljes feladat. Hasonlóképpen
-teljes
feladatok a maximális folyam probléma, a lineáris programozás, környezet független nyelvtan által generált
nyelv üressége és végtelensége, környezet független nyelvek tartalmazási problémái, stb.

5. 5 Párhuzamos algoritmusok teljesítmény elemzése
A párhuzamos algoritmusok teljesítményének mérésére különféle mutatókat használnak.

5.1. 5.1 A CPU teljesítmény egyszerű elemzései
Feltevés: szekvenciális számítógép
A P program válaszideje:
Felhasználói CPU idő: az idő amit a CPU az P programmal eltölt
Rendszer CPU idő: az operációs rendszer rutinokkal eltöltött idő az P futásakor
P várakozási ideje: az I/O műveletek ideje és az időosztás miatt okozott várakozás ideje.
A CP idő egyaránt függ a programfordítástól és az utasítások végrehajtási idejétől. Az utóbbi pedig a CPU
ciklusidejétől (óra ciklus idő), ami az óra ráta reciproka. Legyen a ciklus idő
, és tegyük fel, hogy a P
program végrehajtásához szükséges teljes ciklusszám
. Ekkor a P program felhasználói ideje:

Az egyes utasítások végrehajtási ideje eltérő lehet. A ciklusok és az utasítások számának összefüggéséhez a
CPU ciklusok átlagos számát (CPI=Clock Cycles Per Instruction) vizsgáljuk. A CPI szám a P programtól függ,
mert a program utasításaitól függ. Ezért különböző programok különböző CPI értékeket adhatnak. A CPI
segítségével P CPU ideje:

ahol
Az

a P utasításainak teljes száma.
szám függ:

a számítógép architektúrájától
a fordítóprogramtól.
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A CPI érték függ:
az utasítások implementálásától
fordítóprogramtól.
Vizsgáljunk egy processzort az
utasításokkal. Az
ciklusszám legyen
. Ha a P program végrehajtása
végrehajtásához szükséges CPU ciklusok teljes száma

utasítás végrehajtásához szükséges átlagos CPU
számú
tipusú utasítást igényel, akkor P

Fontos gyakorlati teljesítmény mutató a MIPS (Million Instruction Per Second) ráta, amelyet a

képlet definiál. Ez átírható a

alakba is, ahol

a processzor óra rátája.

A MIPS mutató sem tökéletes, mert csak az utasítások számát mutatja.
A műszaki-tudományos számítások programjai esetén a MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per
Second) ráta igen fontos teljesítmény mutató:

ahol

a P program által végrehajtott lebegőpontos aritmetikai műveletek száma.

Ha a memória hierarchiát is fegyelembe vesszük, akkor a korábbi teljesítmény mutatókat a következőképpen
finomíthatjuk:

ahol
a
program memória elérései által okozott további gépi ciklusok száma. Ez magában
foglalja a gyorsítótár találati hibát jelző memória eléréseket is.
Vizsgáljunk először egy egyszintű gyorsítótárat. Tegyük fel, hogy a találati hibák nem okoznak extra gépi
ciklusokat. A találati hibákat olvasási vagy írási hibák okozzák. Ezért

Az olvasáshoz szükséges ciklusok száma:

ahol
a
program olvasási utasításainak teljes száma,
a P program olvasási hiba
rátája,
azon gépi ciklusok száma, amelyek a gyorsítótár betöltéshez szükségesek olvasási hiba esetén
(ez a szám az olvasási büntetés/read miss penalty). Hasonló kifejezés adható meg az irási hibák esetén. A két
kifejezést egybe is olvaszthatjuk:

56
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai

ahol
ráta és

a

program író-olvasó utasításainak teljes száma,
a gyorsítótár betöltéshez szükséges extra ciklusok száma.

a (olvasási-írási) találati hiba

A memória hierarchia elérési időinek hatását az átlagos memória elérési idővel mérhetjük. Ezt a

ahol
ideje. A

a gyorsítótár olvasási/hozzáférési ideje. A találati hibák által okozott memória elérési többlet idő
, ahol
az olvasási hibaráta,
pedig az olvasási hiba büntetés
időről felteszik, hogy benne van egy utasítás idejében.

Előnyös, hogy ha gyorsítótár elérési ideje a processzor ciklusidejéhez van igazítva, mert találat esetén nincs
késés a memória elérésben. Tegyük fel, hogy van egy első szintű kisméretű
gyorsítótárunk és egy második
szintű
gyorsítótárunk, amely elég nagy ahhoz, hogy a memória elérések ide menjenek és ne a központi
memóriába.
A teljesítmény elemzéshez az

ahol
Az
gyorsítótár
használhatjuk:

ahol

az

gyorsítótár teljesítményét vesszük alapul:

gyorsítótár olvasási találati hibája.
újratöltési idejének modellezéséhez az

az olvasási hiba ráta az

tár elérési idejét és találati hiba rátáját

tár esetén.

A P program teljes olvasási hibarátája:

Egy számítógép rendszer teljesítménye jelentősen függ a vizsgált programoktól. A felhasználó szempontjából az
általa használt programok szerinti viselkedés lehet mérvadó.
Speciális un. benchmark programok vannak az egyes felhasználó területek szerinti teljesítmény elemzésre. Ezek
típusai:
- szintetikus benchmarkok (pl. Whetstone, Dhrystone)
- kernel benchmarkok (Livermoore Loops, Linpack)
- real application benchmarks (pl. SPEC http://www.spec.org, EEMBC, stb.)
A Linpack benchmarkot később elemezzük.

5.2. 5.2 Hatékonysági mutatók
A következőkben egyszerű hatékonysági mutatókat definiálunk, amelyek a párhuzamos eszközök használatától
elvárt javulást gyakorlati szempontból számszerűsítik.
Definíció (Felgyorsítási (speed-up) hányados,

): Legyen
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- legjobb ismert szekvenciális algoritmus ideje,
- a párhuzamos algoritmus ideje

processzoron.

Ekkor a felgyorsítási hányados

Definíció Az

hányadost processzor hatékonyságnak nevezzük.
Ugyanazon algoritmus esetén kétféle implementáció lehet: soros és párhuzamos. Ezért defini-áljuk a módosított

felgyorsítási mutatót is, ahol
a soros implementáció ideje.
megoldó legjobb algoritmus. Hasonlóképpen definiáljuk a

nem szükségképpen a feladatot

a módosított processzor hatékonyságot is.
Jegyezzük meg, hogy
is végrehajthatjuk, míg a többi

és
, mert a szekvenciális algoritmust
processzor nem csinál semmit.

processzoron

Állítás: A fenti mutatókra a következő egyenlőtlenségek teljesülnek:

"Bizonyítás": Egy processzort használó algoritmus
szimulálhatjuk. Az algoritmus
lépését
pedig képes lehet a feladatot gyorsabban

párhuzamos lépését legfeljebb szekvenciális lépéssel
szekvenciális lépéssel szimulálhatjuk. A soros gép
is megoldani. Tehát
. A

egyenlőtlenséget
osztva azonnal kapjuk, hogy
következménye.

-el osztva kapjuk, hogy
egyenlőtlenség a

. Az

Amdahl "törvénye" azt mondja ki, hogy nem mindig lehetséges elérni a

. Ezt

-val

egyenlőtlenség

maximális felgyorsítást.

Állítás (Amdahl): Legyen
egy soros RAM gépen végrehajtható program végrehajtási idejének azon törtrésze,
amely párhuzamosítható. Ekkor a processzoron elérhető felgyorsításra fennáll az

egyenlőtlenség.
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"Bizonyítás": Tegyük fel, hogy a soros számítás
lépést hajt végre. Ebből
a párhuzamosítható
lépésszám, amelyet
processzorra terhelhetünk rá. A megmaradó
szekvenciális lépés legalább
ugyanannyi lépést igényel a párhuzamos gépen. Ezért a
párhuzamos időre fennáll, hogy
, ahonnan az állítás következik.
Az eredmény azt mutatja, hogy ha egy soros programnak csak rögzített
-a párhuzamosítható, akkor az
elérhető felgyorsítást korlátja
, ha
. Például, ha egy program idejének
-a
párhuzamosítható, akkor a maximális felgyorsítás
, akárhány processzorunk is van.
Definíció: Ha egy párhuzamos algoritmus felgyorsítására teljesül
lineáris, akkor azt mondjuk, hogy az algoritmusnak optimális a felgyorsítása.

, azaz aszimptotikusan

Brent ütemezési elve azt mutatja meg, hogy mennyire lehet egy probléma meglévő belső párhuzamosságát
hatékony párhuzamos algoritmusba konvertálni.
Tétel (Brent): Tekintsünk egy
számítási feladatot, amelyet
műveletek közti kommunikációs idő elhanyagolható. Legyen

párhuzamos lépésben lehet végrehajtani és a
az -edik lépésben végzett elemi (primitív)

műveletek száma és legyen
. Tekintsünk egy processzoros
elemi (primitív) műveleteket hajtja végre és ahol
. Ha a
kommunikációs idő az
gépen is elhanyagolható, akkor a
számítás az
(lépés) alatt végezhető el, amelyre fennáll, hogy

Bizonyítás:

Egy

párhuzamos lépés, amelyben
lépésben szimulálható. Ezt

gépet, amely ugyanazokat az
feladatbeli műveletek közti
párhuzamos gépen
idő

műveletet hajtanak végre,
a
lépésre összegezve

az
kapjuk,

gépen
hogy

.
A Brent elv akkor áll, ha a kommunikációs költségek elhanyagolhatók. A kommunikációs költségek gyakran
jelentősek és akadályát képezik a párhuzamosság kihasználásának.
Vizsgáljuk meg a Brent elvet az
(
) egész számok összeadásán. Ha feltételezzük, hogy
legfeljebb két számot adhatunk össze egy elemi (primitív) műveletben, akkor az összeget csak páronkénti
öszeadásokkal képezhetjük:
- először összeadunk

elempárt,

- másodszor összeadjuk ezek eredményét, azaz összeadunk
- és így tovább, amíg az utolsó

elempárt,

összeadás sorra nem kerül.

Ezért
az
értékekre. Ha
processzor van, akkor
egész számot
hozzárendelünk a
processzor mindegyikéhez és a megmaradó
egész számot az
utolsó -edik processzorhoz.
(párhuzamos) lépésben a
processzor mindegyike kiszámolja a saját
részösszegét. Minden további iterációban csak az előző iterációban résztvevő processzorok fele aktív. Az aktív
processzorok kiszámítják az előző iteráció részösszegeinek összegét.
(párhuzamos) lépés után az
szám összege kiszámolásra kerül. Ez az algoritmus a feladatot
időlépésben számítja ki.
Később látni fogjuk, hogy az algoritmusnak optimális a felgyorsítása, ha
.

5.3. 5.3 Esettanulmányok
A szakaszban több ismert feladat párhuzamos megoldását elemezzük.
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5.3.1. 5.3.1 Heller összegzési algoritmusa

számok,

Adottak az

(

) és számítsuk ki az

összeget

processzoron!

A feladat megoldására Heller (1978) "associative fan-in" algoritmusát ismertetjük, amely az oszd meg és
uralkodj elven alapul:

A két részösszeget tovább bontjuk
Az

elemű részösszegekre és így tovább.

esetben a számítási fa:

Tegyük fel, hogy
CREW algoritmus:

, ahol

az

-edik memória rekesz,

. Az eljárást megvalósító

Az eljárás összesen
összeadási műveletet igényel. Ez azonos a szekvenciális algoritmus
műveletszámával. Az aktív processzorok száma minden iterációban feleződik (rossz kihasználtság): a szintek
száma
és ezért
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A felgyorsítás mértéke

ahonnan a hatékonyság:

Az algoritmus processzor hatékonysága nagy

-re elfogadhatatlanul alacsony.

Következtetések:
• A hatékonysághoz a probléma méretének sokkal nagyobbnak kell lennie mint a processzorok számának.
• Bármely fa struktúrájú párhuzamos algoritmus könnyen programozható az előbbi példa alapján.

5.3.2. 5.3.2 Összegzés rögzített számú processzoron
Ezt a feladatot már elemeztük a Brent-elv tárgyalásánál. Adottak az
számítsuk ki az

összeget

(

számok,

(

) és

) processzoron.

Osszuk az
számot
csoportra, amelyek egyenként legfeljebb
számot tartalmaznak. Minden
csoportot hozzárendelünk egy és csak egy processzorhoz. Minden processzoron szekvenciálisan kiszámítjuk a
csoport összeget legfeljebb
művelettel. A
részösszeget valamilyen stratégiával (pl. bináris fa
stratégiával) összeadjuk.

így a teljes számítási idő:

Tehát
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Ha

és

, akkor

Vegyük észre, hogy
lineáris
terhelési tényezőnek nevezik.

-ben, sőt
esetén

, ami optimális felgyorsítást jelent. Az
. Az eljárás processzor hatékonysága:

számot

5.3.3. 5.3.3 Vektorok skalárszorzása rögzített számú processzoron

Adott két vektor
skalárszorzatát processzoron.
Tegyük fel, hogy

és a

és

. Számítsuk ki a két vektor

-adik processzor (

) az

összeget számolja ki. Minden processzor
szorzást és
bináris fával adjuk össze
időegység alatt. Az összköltség:

összeadást igényel. A részösszegeket

párhuzamos lépés.
Ha például

, akkor

. Ha

, akkor

.

Általános esetben

Tegyük fel, hogy

és

. Ekkor

Ez aszimptotikusan optimális felgyorsítást jelent.
Definíció: Egy feladatot aszimptotikusan teljesen párhuzamosíthatónak nevezünk, ha van egy olyan algoritmus
rá, amelynek a felgyorsítása optimális.

5.3.4. 5.3.4 Keresési feladat
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Adott egy
adat egy PRAM gép memóriájában, amelynek
eldöntése, hogy van-e egy érték az
adat között. A kezdetben
válasz (igen/nem) is.

processzora van. A feladat annak az
ismeri az értéket és
-nek kell a

1. EREW PRAM algoritmus:
(a)

közli

-et a

párhuzamos lépésben.

processzorokkal

(b) Minden processzor lokális keresést csinál legfeljebb
(c) Minden processzor definiál egy
redukcióval (bináris fával) kapjuk

párhuzamos lépésben.

adaton,

mutatót igaz vagy hamis értékkel. A végső választ egy párhuzamos
párhuzamos lépésben.

Az algoritmus költsége összesen

párhuzamos lépés.

2. CREW PRAM algoritmus: Hasonló, de
még mindig
és így a végső számítási idő

kiolvassa

-et

időben. A (c) lépés azonban

.

Feladat: Mi az algoritmus és költsége egy CRCW COMMON gép esetén?

6. 6 Vektor és mátrix műveletek és párhuzamosításuk
A vektor és mátrix műveletek a numerikus lineáris algebra alapvető eszközei, építőkövei. A vektor és mátrix
műveletek szabványosított programjai (a BLAS 1-2-3 rutinok) alkotják a numerikus lineáris algebra hatékony
szekvenciális vagy párhuzamos számítógépes algoritmusainak alapját. A BLAS rutinok ismertetésére a
következő szakaszban kerül sor.
Itt és most áttekintjük a legalapvetőbb műveleteket és a párhuzamosításukkal kapcsolatos problémák egy részét.

6.1. 6.1 Alapfogalmak
Legyen
két vektor. A vektorok skaláris vagy dot szorzatát a dot
definiálja. A kiszámítás szekvenciális algoritmusa

előírás

Ez az algoritmus lényegében azonos a
-t számító Heller-féle fan-in algoritmussal, amelynek bonyolultsága
idő,
processzoron, aszimptotikusan
hatékonysággal. Tehát nem jól párhuzamosítható.
Az

(

) skalár-vektor szorzat hatékonyan párhuzamosítható:

Ez teljesen párhuzamoítható. Az algoritmus bonyolultsága

idő,

Vektorok összeadása is jól párhuzamosítható. Legyen

. Az algoritmus

processzoron.
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Az eljárás számítási fája:

Az eljárás bonyolultsága

idő,

processzoron.

Vizsgáljuk most
darab
-dimenziós vektor összegét:
számítás lehetséges algoritmusa:

, ahol

. A

A belső ciklus egy fan-in algoritmus minden komponensre. Ezért nem jól párhuzamosítható. Azonban az összes
komponens számítható párhuzamosan. Az eljárás számítási fája a következő ábrán látható.

6.1.1. 6.1.1 Mátrix-vektor szorzás
A mátrix-vektor szorzás számítási költsége egy nagyságrenddel magasabb mint a korábban elemzett műveletek.
Legyen
és
. Az
mátrix-vektor szorzatot az
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előírás definiálja.
Partícionáljuk most az

mátrixot oszlopok, ill sorok szerint! Az

mátrix sorok szerinti partíciója

ahol

Az

mátrix oszlopok szerinti partíciója

ahol

A

sorok szerinti partícióját felhasználva felírhatjuk, hogy

Tehát
az
mátrix -edik sorának és
kiszámításának egy lehetséges algoritmusa:

-nek a skaláris vagy dot szorzata. Ennek alapján az

A belső ciklus nem jól párhuzamosítható, mivel egy skalárszorzat.
Az
oszloponkénti partícióját felhasználva
lineáris kombinációjaként is:

mátrix-vektor szorzatot felírhatjuk
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Ennek alapján egy lehetséges algoritmus a következő:

A belső ciklus egy skalár-vektor szorzat ami jól párhuzamosítható. Azonban még mindig van egy
összegünk.

tagú

Az algoritmus egy lehetséges módosítása a belső ciklus következő kifejtése.

A ciklus kifejtésének értelme az, hogy egyensúlyoz a műveletek behívása és a vektor összeadás ideje között.

6.1.2. 6.1.2 Mátrix-mátrix szorzás, az ijk-alakok

Az

és

mátrixok

szorzatát a

előírással definiáljuk.
A képlet implementálása három ciklust igényel az , és indexek szerint. Minthogy véges összegekről van
szó, a ciklusok sorrendje tetszőleges lehet. Az
indexeket -féleképpen rendezhetjük el:
,
,
,
,
és
. A megfelelő algoritmusokat nevezzük
-alakoknak. A számítások típusa függ a
pozíciójától és ennek megfelelően a számítási idő is.
Skalár szorzat modell, az
Partícionáljuk az

és

alakok

mátrixot a sorai, a

mátrixot pedig az oszlopai szerint. Ekkor
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Eszerint
előállítható
skaláris szorzattal. A legbelső ciklus számítja a skaláris szorzatokat. A két kűlső
ciklus a sorok ( ), ill. oszlopok ( ) szerint számítja az elemeket és sorrendjük felcserélhető:

Középső szorzat modell, az

és

alakok

sorrendnek megfelelően bontsuk fel a mátrix szorzatot

Az

szerint:

ahol

és
a
-adik sora. Tehát a legbelső ciklus az
szorzatfelbontás:

skalár-vektor szorzat. A

sorrend esetén a

ahol

és

az

és

mátrixok megfelelő oszlopai. A legbelső szorzat a
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Külső szorzat modell, a
Két vektor,

és

előírással definiáljuk. Az

és

alakok
külső, vagy diadikus szorzatát (szorzat mátrixát) az

mátrixszorzatot

diadikus szorzat öszegeként írhatjuk fel a következőképpen:

Az
külső szorzatmátrix
indexű eleme
. Ezeket képezhetjük először
illetve fordítva is. A
szorzatmátrix darab egyszerű mátrix összege.

, majd

szerint,

6.2. 6.2 Particionált (vagy blokk) mátrixok és vektorok
Mátrixok és vektorok particionálása kisebb egységekre régóta használt technika, különösen nagyméretű
feladatok esetén. Párhuzamos számítások esetén kézenfekvő technika az adatok felbontása kisebb részekre és
ezek különböző processzorokhoz történő rendelése. Az adat felbontását és processzorokhoz rendelését adat
elosztásnak (data distribution), adat felbontásnak (data decomposition) vagy adat particionálásnak (data
partitioning) nevezzük.
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Adat elosztást alkalmazhatunk az elosztott memóriájú és a megosztott memóriájú gépek esetén is. Az elosztott
memóriájú gépek esetén az adatokat a processzorokhoz rendeljük, azok lokális memóriájában vannak és csak a
saját processzor érheti el. A többi processzor (adat) eléréséhez kommunikálni kell. Megosztott memória esetén
az adat a globális memóriában van, de az adatfelbontás mégis hasznos, mert az egyes processzorok csak a nekik
kijelölt adatokat érthetik el.

6.2.1. 6.2.1 Partícionált mátrixok és műveleteik
Legyen

. Az

mátrix

típusú partícionált, vagy blokkmátrix alakja

ahol

az

indexű rész-, vagy blokkmátrix,

,

.

A partícionálás vízuálisan azt jelenti, hogy az
mátrixot vízszintesen , függőlegesen pedig párhuzamos
sávra bontjuk. A vízszintes sávok szélessége rendre:
. A függőleges sávok szélessége pedig
rendre:
. Az
részmátrixot az
mátrix azon
indexű elemei alkotják, amelyek az

és

feltételeket kielégítik. Tehát

Megjegyzés: A vektorok speciális, egy oszloppal, vagy sorral rendelkező mátrixok. Tehát egyúttal a vektorok
particionálását is definiáltuk.
A particionált mátrixokkal történő műveletek hasonlóak a nem partícionált mátrixok műveleteihez.
Skalárral való szorzás:

,

(

Partícionált mátrix transzponáltja:

),

,

Partícionált mátrixok összege: Legyen

(

),

azonos módon felbontva:
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Ekkor

Partícionált mátrixok szorzata: Legyen
partícionálva:

Ez azt jelenti, hogy az
sorának magasságával (

és

-edik blokk oszlopának
). Ekkor

a következő (kompatibilis) módon

szélessége megegyezik a

mátrix

-edik blokk

ahol

6.2.2. 6.2.2 Vektorok és mátrixok adatelosztási módszerei
A vektorokat és mátrixokat alaphelyzetben tömbök formájában tároljuk. A processzorokat jelölje

,...,

.

Blokkonkénti adatelosztás
Tekintsük az egy dimenziós
tömböt. Ezt részre (blokkra) vágjuk szét úgy, hogy minden
blokk
egymásutáni elemet tartalmaz. A -edik blokk a
indexű
elemeket tartalmazza és a -edik processzornak küldjük.
Ha

, ahol
esetben

és

Alternatív módon az első

, nem többszöröse

-nek, akkor az utolsó blokk

elemet, a többi

processzor

pedig

elemet tartalmaz. Pl. az

elemet kap.

Ciklikus adatelosztás
Az adatelemeket egy körbeforgó (round robin) módon rendeli a processzorokhoz. A
komponenst a
processzorhoz rendeli (
). A
processzor kapja meg a
indexű
elemeket,
ha
,
illetve
a
indexű elemeket, ha
.
Az

,

példa esetén a ciklikus adateloszlás:

:
:
:
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:

A blokk ciklikus adatelosztás
Az előző két módszer kombinációja. Először összefüggő
blokkokat körbeforgó módon rendeljük a processzorokhoz.

hosszúságú blokkokat képezünk, majd utána a

Kétdimenziós tömbök adatelosztásai
Kétdimenziós tömbök esetén a blokkonkénti és a ciklikus elosztást is használják egy vagy mindkét dimenzió
szerint. Egy dimenzióban történő elosztás esetén az oszlopokat, vagy a sorokat osztjuk el blokkonkénti, ciklikus,
vagy blokk-ciklikus módon.
A blokk-oszlop (blokk-sor) elosztás esetén blokkot építünk egymásutáni azonos méretű oszlopokból (vagy
sorokból) és az -edik blokkot rendeljük
-hez. Ha nem többszöröse -nek, akkor az egydimenziós eset
szerint járhatunk el. A következő ábra kétdimenziós tömbök egyik dimenzió szerinti elosztásait ábrázolja:

Egy
dimenziós
tömb kétdimenziós adatelosztásai un. sakktábla elosztást használnak. A
processzorokat elrendezik egy virtuális mátrixban, amelynek elemei a
processzorok
(ismétléssel). Az
mátrix elemet a virtuális mátrix
helyén lévő processzorhoz rendelik.
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6.3. 6.3 A párhuzamos mátrix számítások problémái.
Esettanulmány.
A következő fejezetben ismertetésre kerülő BLAS 2 könyvtár un. gaxpy műveletét, azaz a

művelet implementását elemezzük elosztott memóriájú és megosztott memóriájú párhuzamos architektúra
esetén.

6.3.1. 6.3.1 Elosztott memóriájú rendszerek
Tekintsük a következő gyűrű topológiát 4 processzorral:

Az -edik processzort jelölje Proc
. Proc
kapcsolat. Egy processzoros gyűrűben Proc

a Proc
szomszédja, ha van köztük közvetlen fizikai
és Proc
a Proc
szomszédjai.

Az elosztott memóriájú rendszerek esetében a lényeges tényezők:
- processzorok száma és a lokális memóriák mérete
- hogyan vannak a processzorok összekötve
- a számítási sebesség és a processzorok közti kommunikáció relatív sebessége
- képes-e egy csomópont számítani és kommunikálni egyidejűleg.
Az üzenetváltás elemei legyenek a következők:
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send(

),{célprocesszor azonosítója})

recv(

),{küldő processzor azonosítója})

A skalárok és vektorok is mátrixok és ezért lehetséges üzenetek. Ha Proc
végrehajtja a send(
)
utasítást, akkor a hely
mátrix egy másolatát átküldi Proc
-nak és a Proc
programja azonnal
folytatódik. Bármely processzor küldhet üzenetet saját magának. A
index azt hangsúlyozza, hogy a mátrix a
helyi memóriában kerül tárolásra.
Ha Proc
végrehajtja a recv
utasítást, akkor Proc
üzenetének vételéig a programja
felfüggesztésre kerül. Vétel után az üzenetet elhelyezi az
mátrixban és folytatja a saját programját.
A most bevezetett utasítások nem veszik figyelembe a következőket:
- üzenetek összeállításának overhead költsége
- üzenetrészek sorbarendezése (feltesszük, hogy az üzenetek korrekt sorrendben érkeznek)
- üzenetek interpretálásnak költsége.
Vizsgáljuk most meg az adatok partícionálását és hálózaton történő elosztását. Tegyük fel, hogy
vektort osztjuk el egy processzoros hálózatban. Először tegyük fel, hogy
. Az vektort tekinthetjük
egy
méretű mátrixnak (oszloponkénti tárolás=store by column)

és a -edik oszlopot az -edik processzorban tároljuk, azaz
Proc
(
jelent). Minden processzor az vektor egy meghatározott egybefüggő (contiguous) részét tárolja.
A soronkénti tárolási sémában (store by row)

-et az

mátrixnak tekintjük és az -edik sort az -edik processzorban tároljuk, azaz
tárolási formát csomagolásnak (wrap módszer) is nevezik.
Ha nem többszöröse
akkor Proc
,...,Proc
Legyen pl.

és

itt tárolást

-nek, akkor a fentiek működnek csekély módosítással. Ha
egyenként
komponenst tárol, Proc
,...,Proc

Proc

pedig

. Ezt a

(
),
komponenst.

:

Hasonló módon particionálhatjuk és oszthatjuk el a mátrixokat is. Legyen
. A négy nyilvánvaló partícionálási és elosztási lehetőség a következő:

A fenti tárolási stratégiáknak létezik blokk változata is. Ha pl.
akkor Proc
tárolhatja az
blokkokat az
értékekre.
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Tegyük fel, hogy

processzoros gyűrünk van és

. A gaxpy műveletet tekintsük partícionált fomában:

ahol
,
. Feltételezzük, hogy a számitások indulásakor Proc
memóriája
tartalmazza az
részvektorokat, valamint
-edik blokk sorát. A befejezéskor a cél
felülírása -vel.
Proc
szempontjából a

számításához kell az
lokális adat és az
részeit körözzűk (ciklikusan permutáljuk) a gyűrűben. Pl. a
következőképpen forgatjuk:

(

) nemlokális adat. Az
nemlokális
esetben az
,
,
részvektorokat a

Az egy részvektora "látogatásakor" a vendéglátó processzornak be kell foglalnia a megfelelő kifejezést a futó
összegzésébe:

Általában
részvektorainak körözése
lépésből áll. Minden egyes vett
végrehajt egy
méretű gaxpy utasítást.

részvektor esetén a processzor

Tegyük fel, hogy

processzor van a gyűrűben,
és a program befejezésekor Proc
memóriája a
eredmény részt az
változóban tartalmazza. Indításkor a processzorok helyi
memóriája a következő adatokat tartalmazza: ,
(a processzor azonosító),
és
a szomszédok
azonosítói,
,
,
,
,

A index az aktuálisan elérhető
A send-recv párok az aktuális

részvektort mutatja. Kiszámítása után lehet az helyi részét újraszámolni.
részvektor továbbadják a jobboldali processzornak és várnak a baloldali
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szomszéd küldeményére. A szinkronizációt az biztosítja, hogy a helyi rész számítása addig nem kezdődhet el,
amíg az "új" részvektor meg nem érkezik. Az algoritmus teljesen kiegyenlített munkaterhelésű (perfectly load
balanced) mert minden processzornak ugyanannyi a számítási és kommunikációs terhelése.
Az algoritmus elemzéséhez tegyük fel a következőket!
lebegőpontos szám küldésének és vételének ideje

másodperc, ahol
a küldés vagy vétel elkezdéséhez szükséges idő,
pedig az üzenetátviteli sebesség. Az
algoritmus minden lépésében egy hosszúságú vektor kerül küldésre és vételre, továbbá
flop műveletet
végez el egy processzor. Ha a számítás sebessége
flop/sec, akkor minden egyes
újraszámolás kb.
másodpercet igényel. A párhuzamosítás egy lehetséges mutatója a
számítás/kommunikáció hányados (computation-to-communication ratio). Az algoritmus esetén ez

A hányados kifejezi a számítási időkkel szembeni kommunikációs többletráfordítást. Ha
számítási idő is nyilvánvalóan nő.
Az algoritmus számítási ideje

esetén. Ha

nő, akkor a

processzoron

, akkor kommunikáció nincs és

. Tehát az algoritmus felgyorsítása

hatékonysági indexe pedig

A hatékonyság növekszik, ha

növekszik és csökken, ha

vagy

nő.

Ha az algoritmust egy alsó háromszög mátrixra alkalmazzuk, akkor az
számítási műveletet igénylik, mert az

mátrixban az

blokkok fele zérus (
, ha
. Az

újraszámolások kb. csak a fele

,
blokkok). Konkrétan a
újraszámítását az

if

end
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módosítás szerint végezve a műveletek száma megfeleződik. Azonban egy terhelési kiegyensúlyozatlanság
jelentkezik. Proc
kb.
műveletet végez, ami a
processzor azonosító növekedő függvénye.
Vizsgáljuk a következő példát (

Itt Proc

kezeli az

):

sorokat, Proc

kezeli a

sorokat, Proc

kezeli a

sorokat.

Ha a sorokat alkalmasan felcserélünk és ennek megfelelően a processzorok sorrendben a
és
változókat számítják, akkor a terhelési kiegyensúlyozottság javul:

,

Az aritmetikai műveletek száma a processzor számmal ugyan még nő, de hatás nem lényeges, ha sokkal
nagyobb mint a processzor szám. Az ábrán mutatott felcserélési elv (sorok permutációja) az, hogy az első
blokk soraiba az eredeti blokkok első sorai, a második blokk soraiba az eredeti blokkok másodok sorai kerülnek
és így tovább.
Az általános algoritmushoz index manipulációra van szükség. Tegyük fel, hogy Proc
kezdőértéke
és
. Azt is tegyük fel, hogy összefüggő
részvektor köröz a
gyűrűben. Ha valamely lépésben
, akkor az

újraszámítás az

képletet implementálja. Az
formájában írjuk fel:

mátrix háromszög voltának kihasználásához a gaxpy műveletet dupla ciklus

76
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai
Az
hivatkozás értéke
vagy egyenlő mint a sorindex.

, amely zárus, kivéve, ha az oszlopindex kisebb

A belső ciklus tartományát eszerint szűkitve kapjuk a következő algoritmus verziót.
Ismét tegyük fel, hogy

processzor van a gyűrűben,
és a program befejezésekor Proc
memóriája a
eredmény részt az
változóban tartalmazza. Tegyük fel, hogy
alsó háromszög
mátrix. Indításkor a processzorok helyi memóriája a következő adatokat tartalmazza: ,
(a processzor
azonosító),
és
a szomszédok azonosítói,
,
,
,
.

A helyi és a globális változók közti index leképezések az elosztott mátrix számítások nagy figyelmet igénylő
jellemzői.
Tegyük most fel, hogy

Ekkor az

oszlopon blokkonként van partícionálva:

gaypy művelet alakja

ahol
. Proc
tartalmazza
-t és
-t és az eredményhez az
járul hozzá. A részeredmények összegzését az első processzorra bízzuk, amely -t is tartalmazza.
Tegyük fel, hogy indításkor a processzorok helyi memóriája a következő adatokat tartalmazza:
processzor azonosító),
és
a szomszédok azonosítói,
,
és Proc(1)-ben
.
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Első látásra az algoritmus az első algoritmusnál rosszabbnak tűnik. Az aritmetikai műveletek száma növekszik.
Egy processzor lépésenként
műveletet végez. A részeredmények összeadása az első processzorban szintén
műveletet igényel. Tehát a teljes aritmetikai műveletszám
szemben az első
algoritmus
műveletszámával. A kettő hányadosa
, ami nem kritikus, ha sokkal nagyobb
mint
. Az algoritmus azonban
hosszúságú vektorokkal dolgozik szemben az első algoritmus
hosszúságú vektoraival. Ha a processzorok képesek vektor aritmetikára, akkor a hosszabb vektorok növelhetik a
hatékonyságot.

6.3.2. 6.3.2 Megosztott memóriájú rendszerek
Vizsgáljuk a gaypy műveletet a következő rendszeren:

A processzorok egymással globális memórában elhelyezett globális változókon keresztül kommunikálnak.
Minden processzornak van saját lokális programja és helyi memóriája. Az algoritmus tervezés célja a
kiengyensúlyozott terhelés és az,hogy a processzorok minnél kevesebbet várjanak üresjáratban.
Az összekötő hálózat topológiája is befolyásoló tényező, de ezt most nem vesszük figyelembe.
Tekintsük a gaxpy feladat következő (blokk soros) partícióját:

ahol

és

,

Tegyük fel, hogy ,
végén -t felülírja a

és

.

a globális memóriában van, amelyet minden processzor elérhet. Az algoritmus
értékkel.
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Feltételezzük, hogy a program egy másolata megvan minden processzorban. A lokális lebegőpontos változókat a
indexszel jelöljük. Két globális memória olvasás van a ciklus előtt (
,
), egy olvasás a ciklus
törzsében és egy írás a ciklus után. A memória ( ) kijelölt részébe csak egy processzor ír. Ezért nincs szükség
szinkronizálásra. Az egyes processzorok egymástól független részeket számítanak. Ezért egymás figyelésére
sincs szükség. A számítások tehát statikusan vannak ütemezve.
Ha
alsó háromszög mátrix, akkor a terhelési egyensúllyal ismét probléma lesz. Hasonlóan a 2.
algoritmushoz,
a
csomagolási
leképezés
és
-edik
processzornak
a
feladat kijelölése itt is segít.
Az algoritmus hatékonysága erősen függ a globális memória olvasási és irási műveleteitől. Tegyük fel, hogy
lebegőpontos szám átviteli ideje

ahol
a küldés vagy vétel elkezdéséhez szükséges idő,
memória művelet ideje

pedig az átviteli sebesség. Az összes globális

Ha a lokális memória elég nagy, akkor a 4. algoritmus ciklusa kicserélhető az

részre. A globális memória művelet (kommunikációs költség) ekkor

ami jelentős javulás, ha

relatíve nagy.

Vizsgáljuk a 4. algoritmus oszlop orientált verzióját! Legyen
és
. Tároljuk a
globális változóban az
szorzatokat és utána az első processzorral adjuk őket
össze. Az alábbi program ezt látszólag megteszi:
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Amikor Proc
megkezdi az összegzést,
szinkronizációra van szükség, amely felfüggeszti Proc
a számítást és az eredmény elhelyezését a
tömbben.

nem feltétlenül van feltöltve. Ezért olyan (barrier)
működését, amíg az összes processzor be nem fejezte

A barrier egy olyan pont a programban, ahol a párhuzamos processzek várnak egymásra. Tegyük fel, hogy egy
processzornak két állapota van: felfüggesztett vagy szabad állapot. A barrier működését a a következő ábra
mutatja:

A barrier vezérlés itt úgy működik, hogy a processzor felfüggeszti működését amikor végrehajt egy barrier
utasítást. Miután -edik processzor is felfüggesztésre kerül, az összes processzor visszakerül szabad állapotba
és folytatja a program végrehajtását. A processzorok felfüggesztésének nincs előrelátható sorrendje.
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A gaxpy feladat előbbi megoldását módosíthatjuk úgy, hogy az egyes processzorok maguk adják az
eredményüket az globális változóhoz. Ekkor Proc
a következőt csinálná:

Azonban az
;
;
utasítás hármassal van egy kis probléma. Ha egyidejűleg
egynél több processzor hajtja ezt végre, akkor információ vesztés léphet fel.
Tekintsük pl. a következőket:

Itt Proc

hozzájárulása elveszik.

A probléma megoldására a legtöbb megosztott memóriájú gép támogat egy "kritikus szakasznak" nevezhető
eljárást. Ezek olyan speciális programrészek, amelyekbe való belépés egy "kulcsot" igényel. A rendszerben csak
egy kulcs van és így csak egy processzor dolgozhat a kritikus szakaszban.

A "kritikus szakasz" használata biztosítja kiszámításának korrektségét. Az algoritmus dinamikusan ütemezett
mert az öszegzés ténylegesen a számítások (processzorok) által ütemezett formában történik.

7. 7 A BLAS 1-2-3 könyvtárak és felépítésük
A BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) programcsomagok alapgondolata a gyakran előforduló mátrixvektor műveletek hatékony implementálása és szabványosítása.
A BLAS rutinokat Lawson, Hanson, Kincaid, Krogh, Dongarra, DuCroz, Hammarling és Duff fejlesztették ki
FORTRAN nyelven.
Szabványos jellegük miatt számos számítógépen és programkönyvtárban optimalizált gépi kódú rutinként is
elérhetők. A BLAS rutinok be vannak építve az Intel Math Kernel Library és az AMD Core Math Library
könyvtárakba is.
A BLAS rutinoknak három szintje létezik:
• BLAS 1 (1979)
• BLAS 2 (1988)
• BLAS 3 (1989).
Az egyes szintek az implementált mátrixműveletek műveletigény nagyságrendjének felelnek meg. A BLAS 1-3
rutinok az adott műveletek legjobb, vagy legjobbnak tartott algoritmikus megvalósításait tartalmazzák. Az egyes
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algoritmusok és szintek helyes megválasztása nagymértékben befolyásolja adott program hatékony-sá-gát. A
BLAS rutinoknak létezik ún. sparse-BLAS változata is ritka mátrixok kezelésére. ???más változatok???
A BLAS 3 rutinokat főként blokkosított párhuzamos algoritmusokhoz fejlesztették ki. A BLAS rutinokkal
épülnek fel a LINPACK, EISPACK, LAPACK és SCALAPACK szabványosított lineáris algebrai
programcsomagok. Az említett programok megtalálhatók a NETLIB nyilvános programkönyvtárban, amelynek
címe:
http://www.netlib.org/index.html
A BLAS rutinokat táblázatokban adjuk meg. A táblázatokban szereplő változók és műveletek a következők:
-

skalárok,

-

oszlopvektorok,

-

mátrixok,
transzponálást,

hermitikus transzponálást jelöl.

A név több azonosan működő rutint is jelölhet. A rutinok közötti eltéréseket a megengedett változó típusokban
jelentkező különbségek okozzák. A megengedett változó típusokra utalnak a táblázatok harmadik oszlopában
szereplő prefixek.
A prefixet az eljárás nevében vízszintes vonallal jelölt részbe illesztve kapjuk a prefixhez tartozó eljárást.
Például SAXPY egyszeres pontosságú, DAXPY pedig dupla pontosságú rutint jelöl.
Prefix/suffix jelentések:

A BLAS 2 és BLAS 3 rutinok által kezelt mátrixok típusai és betűjelei:

A BLAS rutinok nevében a "_" utáni két betű jelzi a kezelt mátrixtípust. Pl. a _GEMM rutin általános (tele)
mátrixokat kezel, míg a _SYMM rutin szimmetrikus mátrixokat.

7.1. 7.1 BLAS 1 rutinok
A BLAS 1 rutinok a legfontosabb vektorműveleteket (
,
,
), az
kiszámítását, változócseréket, forgatásokat, valamint az algoritmusokban gyakran előforduló ún. saxpy
műveletet tartalmazzák, amelyet az

82
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai

előírás definiál. A saxpy betűszó jelentése: "scalar alpha
valósítja meg:

plus

". A saxpy műveletet a következő algoritmus

A saxpy szoftver eredetű művelet. A BLAS 1 rutinok műveletigénye

flop.

A BLAS 1 rutinok:

7.2. 7.2 BLAS 2 rutinok
A BLAS 2 szint mátrix-vektor műveletei

flop igényűek. Az idetartozó művele-tek

és ezek variánsai. Bizo-nyos műveletekben csak háromszögmátrixok szerepelhetnek.
Két művelettel rész-le-tesen is foglalkoznunk.
A külső v. diadikus szorzat módosítási művelet (outer product update)

kétféleképpen is megvalósítható.
Soronkénti, vagy "

" változat:
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A ":" jelölés az összes megengedett indexet jelöli. Esetünkben az
teljes sorát.
Oszloponkénti, vagy "

Itt

az

indexhalmazt, azaz az

mátrix

" változat:

-edik oszlopát jelöli. Vegyük észre, hogy mindkét változat saxpy alapú.

A gaxpy művelet a

művelet elnevezése. A szintén szoftver eredetű gaxpy művelet a "general
plus " kifejezés rövidítése. A
helyesen programozott gaxpy művelet általában előnyösebb a külső szorzat módosítási műveletnél, ezért ennek
használatára kell törekedni. A gaxpy műveletet megvalósító algoritmus sémája a következő:

Vegyük észre, hogy oszloponként történik a számítás és a gaxpy művelet tulajdonképpen általánosított saxpy.
A 2-es szintű BLAS rutinok:
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7.3. 7.3 BLAS 3 rutinok
műveletigényű mátrix-mátrix, mátrix-vektor műve-le-tek, úgy-mint az

Ide tartoznak az

(

háromszög-mát-rix), valamint ezek különféle variánsai.

A BLAS 3 szint műveleteit számos formában lehet algoritmizálni.
Például a
Legyen

mátrixszorzást legalább három-fé-le-kép-pen tudjuk elvégezni.
,

.

A mátrixszorzás dot (skalárszorzat) változata:

Az algoritmus
-t az
mátrix -edik sorának és a
számítja ki (tulajdonképpen a definíciónak megfelelően).
Legyen most

mátrix

-edik oszlopának skalárszor-za-taként

oszloponként particionálva, azaz
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Ekkor fennáll, hogy

Tehát

az

oszlopainak lineáris kombinációja. A szorzat pedig felépíthető saxpy műveletek sorozatával.

A mátrixszorzás gaxpy változata:

A

-algoritmus következő ekvivalens formája mutatja, hogy ténylegesen gax-py alapú eljárás:

Tekintsük most az

(

) és

particionálásokat. Ekkor

A mátrixszorzat külső szorzat változata:
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A belső ciklus egy saxpy műveletet valósít meg, amennyiben
adja.

többszörösét a

mátrix

-edik oszlopához

A BLAS 3 szint utasításai:

A BLAS rutinokat 2002-ben jelentős mértékben és továbbfejlesztették. A teljes leírás megtalálható a BLAS
Technical Forum honlapon:
http://www.netlib.org/blas/blast-forum/.

8. 8 Lineáris egyenletrendszerek direkt és iteratív
módszerei
Az

alakú lineáris egyenletrendszerek megoldásával foglalkozunk, ahol

Szekvenciális számítógépeken legjobban bevált direkt algoritmusok alapja a Gauss-módszer, amelynek nagyon
sok változatát dolgozták ki különböző architektúrájú számítógépekre. A Gauss-módszer az
együttható mátrix
háromszög-felbontásán alapul.
Definíció. Az

mátrix alsó háromszög alakú, ha minden
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Definíció. Az

mátrix felső háromszög alakú, ha minden

esetén

.

A háromszögmátrixú lineáris egyenletrendszerek (szekvenciális) megoldása igen egyszerű.
Tekintsük elsőként az alsó háromszögmátrixú egyenletrendszer megoldását!

Az egyenletrendszer szekvenciális megoldását adja a következő sor-orientált (un. forward substitution)
algoritmus:
for

for
; //jobboldal újraértékelése
end

Ez az algoritmus közvetlenül nem párhuzamosítható, mert
, ...,
értékekre.

értékének számításához szükségünk van az

,

Pipeline esetén a következő megoldást használhatjuk.
Az -edik processzt az -edik egyenlethez rendeljük: az -edik processz számolja ki az
processznek szüksége van az , , ...,
értékekre, amelyeket az -ik, -ik, ...,
ki.

értékét. Az -edik
-ik processz számol

Mihelyt P1 befejezte
számítását, azonnal elküldi azt a többi processznek. Mihelyt P2 befejezte
számítását
azonnal elküldi azokat a többi processznek, stb. így, bizonyos késéssel a párhuzamos processzek is számolnak.
Az -ik processz formája:
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A sor-orientált algoritmus átírható oszlop-orientált formára, amely már párhuzamosítható, ha nem is túl
hatékonyan.

A programból látható, hogy a jobboldal újraértékelése párhuzamosítható (ez valójában egy saxpy művelet), de
az algoritmus addig nem folytatható, amíg ez nem történik meg. Ezt jelzi a barrier utasítás a kódban.
Tekintsük most az

felső háromszögmátrixú egyenletrendszert! Az egyenletrendszer megoldásának klasszikus sor-orientált, ún.
visszahelyettesítő (backward substitution) algoritmusa:

A visszahelyettesítő algoritmus sem igazán jól párhuzamosítható közvetlenül. Az eljárás valamivel
szerencsésebb (de nem túl hatékony) párhuzamos formája az oszloporientált alak:
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Közvetlenül azután, hogy
kiszámításra kerül, az egyenletrendszer jobboldala újraszámítódik az
értékekre. Ez egy saxpy művelet és hatékonyan végrehajtható. Azonban a vektorok hossza
csökken
-ről -re, ami a visszahelyettesítő algoritmus hatékonyságát rontja.

8.1. 8.1 A Gauss-módszer
A Gauss-féle eliminációs módszer két fázisból áll:
I. Azonos átalakításokkal az

egyenletrendszert felső háromszög alakúra hozzuk:

II. A kapott felső háromszögmátrixú egyenletrendszert a visszahelyettesítő algoritmussal meg-oldjuk.
A felső háromszög alakra hozás a következőképpen történik.
Ha
, akkor az
alatti
együtthatókat nullává tesszük (ki-nul-lázzuk) úgy, hogy az
kivonjuk (
) az első sor -szorosát:

Az

feltételből kapjuk, hogy

. így az első oszlop

-edik sorból

alatti kinullázását a

algoritmussal végezhetjük el.
Az algoritmus felülírja az
mátrix
indexű és a
viszont feleslegesen nem írja be az alsó háromszög részbe).

vektor

indexű elemeit (a

A felülírt elemeknél is megtartva az eredeti jelölést, a kapott ekvivalens egyenletrendszer alakja:
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Ezt szétbonthatjuk az
ismeretlent tartalmazó első egyenletre és az
ismeretlent tartalmazó kisebb
-es egyenletrendszerre. Ha
, akkor a kisebb egyenletrendszeren megismételjük az
előző lépést és így tovább.
Tegyük fel, hogy a

-edik oszlopban a kinullázást már elvégeztük és az

egyenletrendszert kaptuk. Ha
Az -edik sorból a

-adik sor

egyenlet adódik. Az
kinullázását tehát a

, akkor kinullázzuk az

alatti

együttha-tó-kat.

-szorosát kivonva az

feltételből kapjuk, hogy

. A

-adik oszlop

alatti

algoritmussal végezhetjük el.
A kinullázást mindaddig folytathatjuk, amíg az
és
feltételek fennállnak. Ha sikerül az
mátrixot felső háromszög alakra hozni, akkor a felső háromszög alakú egyenletrendszereknél tárgyalt
visszahelyettesítő algoritmust alkalmazzuk.
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8.1.1. 8.1.1 A Gauss-módszer műveletigénye
A Gauss-módszer véges sok lépésben, véges sok aritmetikai alapművelet
az
(
) egyenletrendszer megol-dá-sát.
A módszer számítási össz-költ-sé-ge

multiplikatív és

elvégzése után megadja

additív művelet, azaz

aritmetikai művelet.
Klyuyev és Kokovkin-Shcherbak igazolta, hogy ha csak sor- és oszlop-mű-ve-le-te-ket (sor, vagy oszlop
számmal való szorzása; sorok, vagy oszlopok cseréje; sorok, vagy oszlopok számszorosának sorokhoz, vagy
oszlopokhoz való hozzá-a-dá-sa) engedünk meg, akkor nem lehet a Gauss-módszernél kevesebb művelettel az
lineáris egyenletrendszert megolda-ni.

8.1.2. 8.1.2 A főelemkiválasztásos Gauss-módszer
A Gauss-módszer I. fázisában előfordulhat, mondjuk a

-adik lépésben, hogy az

elem zérus. Például a

rendszernél
. Ilyen esetekben a sorok, vagy az oszlopok felcserélésével megkí-sé-rel-hetjük elérni, hogy
az
helyére zérustól különböző elem kerüljön.
A sorok cseréjénél az egyenletek (és
változók sorrendje változik meg.

megfelelő komponenseinek) sorrendje, az osz-lopok cseréjénél pedig a

Általában, így az előző példában is, több választási lehetőségünk is van sor-, vagy oszlopcserére.
Ha azonban az
elem alatt minden együttható zérus, akkor az
részmátrix oszlopai lineárisan
összefüggők,
szinguláris és az eliminációs eljárás sorcserével sem folytatható.
Hasonló a helyzet, ha

sorában, tőle jobbra, minden együttható zérus, mert ekkor
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Az
elemet -adik pivot, vagy főelemnek nevezzük. A sorok felcserélését úgy, hogy az új pivot elem
zérustól különböző legyen, pivotálási, vagy főelem-ki-vá-lasz-tá-si eljárásnak nevezzük.
A pivot elem megválasztása nagymértékben befolyásolja az eredmények meg-bíz-hatóságát. Példaként említjük
a következő egyenletrendszert:

Ha ezt a pivotálás nélküli Gauss-módszerrel számítógépen megoldjuk, akkor (
MATLAB számítások esetén) az
,
közelítő eredményt kapjuk.

tize-des-jegy pontosságú

A helyes eredmény:

Az első és a második egyenlet felcserélésével (sorcserével) kapott

egyenletrendszeren ugyanaz a módszer az
,
közelítő megoldást adja. Ez utóbbi közel van a pontos
megoldáshoz, míg az első eredmény katasztrófálisan eltér.
Általában is igaz, hogy a közelítő megoldás pontosságát nagymértékben javítja a helyesen megválasztott
pivotálás. Pivot elemnek nagy abszolút értékű elemet kell válasz-tani. Két alapvető pivotálási stratégiát
használunk.
Részleges főelemkiválasztás: A -adik lépésben a -adik oszlop
(
) elemei közül kiválasztjuk
a maximális abszolút értékűt. Ha ennek indexe , akkor a -adik és az -edik sort felcseréljük. A pivotálás
után teljesül, hogy

Teljes főelemkiválasztás: A
-adik lépésben az
(
) mátrixelemek közül kiválasztjuk a
maximális abszolút értékűt. Ha ennek indexe
, akkor a -adik és az -edik sort, valamint a -adik
oszlopot és -edik oszlopot felcseréljük. A pivotálás után teljesül, hogy

Megjegyezzük, hogy oszlopcsere esetén változócsere is történik. A főelemkiválasztásos Gauss-módszer esetén
az I. fázis minden lépésében pi-vo-tálást hajtunk végre. Az I. fázis alakja részleges főelemkiválasztás esetén:
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Nem kell végrehajtani főelemkiválasztást a következő esetekben:
•

szimmetrikus és pozitív definit (

pozitív definit

•

diagonálisan domináns a következő értelemben:

,

,

).

Szimmetrikus és pozitív definit
mátrix esetén a Gauss-eliminiáció egy speciális alakját, a Cholesky-módszert
használják az egyen-letrendszer megoldására.

8.2. 8.2 Az LU-felbontás
A Gauss-módszer az I. fázisban egy felső háromszögmátrixot állít elő. Szükségünk van a következő
észrevételekre:
• Háromszögmátrixok inverze azonos típusú háromszögmátrix;
• Alsó háromszögmátrixok szorzata alsó, felső háromszögmátrixok szor-za-ta pedig felső háromszögmátrix.
Definíció. Az
ahol

mátrix
alsó,

-felbontásán a mátrix
pedig felső háromszög-mátrix.

Ha egy nemszinguláris
mátrixnak létezik két
diagonális mátrix, hogy
,

szorzatalakban történő felbontását értjük,

-felbontása,
.

és

, akkor van olyan

Ha
egység alsó háromszögmátrix (azaz fődiagonálisában minden elem 1), akkor az
bizonyítás alapján egyértelmű.
Tétel. Egy

nemszinguláris mátrixnak akkor és csak akkor létezik

Vannak esetek, amikor egy mátrix nemszinguláris és nincs LU-felbontá-sa.
Példa. A
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nemszinguláris mátrixnak nincs

-felbontása.

Definíció. A
mátrix permutációmátrix, ha minden sorában és oszlopában pontosan egy darab
van és a többi elem zérus. Egy permutáció-mát-rixot felírhatunk a következő formában is

számok valamelyik permutációja és

ahol
az
-edik egységvektor.

-es

az

Példa.

Ha
egy permutáció mátrix, akkor az
felcseréli az
mátrix sorait. Ezzel szemben az
Tétel. Ha az
mátrixnak van

összefüggést felhasználva beláthatjuk, hogy a
szorzás az
mátrix oszlopait cseréli fel.

-es mátrix nemszinguláris, akkor létezik olyan
-felbontása.

A részleges főelemkiválasztáson alapuló Gauss-módszer
sorának (
) felcseréljük, akkor ez ekvivalens a
alakja:

Itt a

-adik sorban

, a -edik sorban pedig

permutáció-mát-rix, hogy a

-adik lé-pé-sé-ben a mátrix -adik és -edik
átalakítással, ahol a
permutáció mátrix

áll.

8.2.1. 8.2.1 Az LU-felbontás és a Gauss-módszer kap-csolata
A következőkben megmutatjuk, hogyan függ össze a Gauss--elimináció és az LU-felbontás.
Particionáljuk az

szorzás

mátrixot az
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formában!
A Gauss-módszer első lépése megfelel az

szorzásnak, ahol

Az

particionált alsó háromszögmátrix inverze

és

Ha a

mátrixnak létezik LU-felbontása

, akkor

-nak is van:

Azt még nem tudjuk, hogy mi a
mátrix LU-felbontása, de azt már tudjuk, hogy az
felbontásában az első oszlop, ill. sor micsoda.

mátrix LU-

Ez ugyanis nem más mint

Ha megismételjük az eliminációs lépést a
első sorát.

mátrixon, akkor megkapjuk az

első osz-lopát, valamint

Az eljárást így folytatva eljutunk az
mátrixhoz. Ha a
vektort egy
mátrixba (a gyakorlatban
háromszög részébe) beírjuk, akkor az LU-felbontást teljes egészében megkapjuk.
Össze-gez-ve: a Gauss-módszer az I. fázisban előállítja az

egyenletrendszert. Tehát a Gauss-módszer az

alsó

mátrix LU-felbontását, pontosabban az ekvivalens

speciális szorzatfelbontáson (faktorizáción) alapul.

Ha az eljárás során főelemkiválasztást kell végrehajtani, akkor a Gauss-módszer a
adja meg, ahol
permutáció-mátrix.

mátrix

-felbontását

Vegyük észre, hogy a síma Gauss-módszerrel ellentétben a
permutáció-mátrixszal való szorzás a
sorait
is felcseréli. Ez azt is jelenti, hogy a főelemkiválasztásos Gauss-módszer esetén, ahol
előre ismeretlen, a
további sorcserék a
oszlopvektor elemeit is megcserélik.
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A síma Gauss-módszer esetében az
alsó háromszögmátrixot úgy kaphat-juk meg, hogy a
vektorokat
beírjuk
fődiagonálisa alá. Ezek az elemek lesznek az
mátrix fődiagonális alatti elemei. Eszerint

A főelemkiválasztás esetén ugyanezt tesszük, de a fődiagonális alatti elemeken is végre-hajt-juk a sorcseréket.
Az implementált változatokban az
mátrix főátló alatti részét az
mátrix főelem alatti részébe teszik, azaz
az
helyén található (
).

8.2.2. 8.2.2 Az LU-módszer
és vizsgáljuk az

Legyen

megoldását!

Az eredeti Gauss-módszer I. fázisában az
felbontást és az
egyenletrendszert állítjuk elő. A II. fázisban ezt az egyenletrendszert oldjuk meg.
Az

felső háromszögmátrixú

lineáris egyenletrendszer megoldása az

összefüggés miatt felbontható az
alsó háromszögmátrixú és az
egyenletrendszerek megoldására, feltéve, hogy az LU-felbontás ismert.

felső háromszögmátrixú

AZ LU-MÓDSZER ALGORITMUSA (I.):
1. Határozzuk meg az

felbontást!

2. Oldjuk meg az

egyenletrendszert!

3. Oldjuk meg az

egyenletrendszert!

Az LU-módszerben a Gauss-módszer I. fázisát két lépésre bontjuk fel. Az első lépésben az
felbontást
állítjuk elő és értelemszerűen nem végzünk számításokat a oszlopvektoron. Az eljárás második lépésében az
vektort állítjuk elő. Az eljárás harmadik lépése megegyezik az eredeti Gauss-módszer II. fázisával.
Ha csak a
felbontást tudjuk meghatározni, akkor az I. algoritmus értelem-sze-rűen a
következőképpen módosul.
AZ LU-MÓDSZER ALGORITMUSA (II.):
1. Határozzuk meg a
2. Oldjuk meg az
3. Oldjuk meg az

felbontást!
egyenletrendszert!
egyenletrendszert!

A következőkben az LU-felbontás algoritmusára koncentrálunk. A klasszikus szekvenciális megoldás, amely az
mátrixot felülírja ( az
alsó háromszög részén található):

97
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai

A fenti algoritmus legbelső ciklusában nyílvánvaló párhuzamosság van, mert az
számíthatjuk.

-ket egymástól függetlenül

Ha az
mátrixot oszloponként tároljuk, akkor a belső ciklus, amely sorokat kombinál,
memóriahelyet ér el.
A három egymásba ágyazott ciklus a mátrixok szorzásánál látott módon
ijk-alakoknak hívjuk.

különböző távoli

-féleképpen rendezhető el és ezeket is

Ezek között vannak olyanok, amelyek oszlopokat érnek el a belső ciklusban. Ezek egyike a következő:
Oszlop-orientált LU-felbontás (kji típusú LU-felbontás)

A kji típusú algoritmus belső ciklusa a BLAS 1 saxpy műveletével végezhető el. Ennél magasabb
hatékonysághoz A BLAS 2, ill BLAS 3 rutinokat kell használni. Példaként tekintsük a következő Matlab
jelöléseket és mátrix-vektor műveleteket használó változatot!

A ciklusbelső párhuzamossága nyílvánvaló. Itt az
részmátrixot módosítjuk az -rangú
diáddal (BLAS 2 sger eljárás), és amelynek minden elemét párhuzamosan
számíthatjuk.

98
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai
Számos más változat is létezik, amelyek sebessége függ a gép sebességétől, a mátrixelemek elhelyezésétől, stb.
A BLAS 3 rutinokon alapuló változatot a Scalapack csomagnál fogunk bemutatni.
Példa. A Matlab beépített LU felbontási eljárása az [L,U,P]=lu(A) hívás esetén a
háromszög felbontást számít ki. Az

feltételt kielégítő

mátrix esetén a Matlab eredmények

amelyek megfelelnek a (1) példánál alkalmazott főelemkiválasztásnak.

8.3. 8.3 Relaxációs módszerek: multifelbontás algoritmusok
Az
lineáris
párhuzamosíthatók.

egyenletrendszer

megoldásának

iteratív

eljárásai

sok

esetben

hatékonyan

Tekintsük az

iterációt, ahol
Az

és

.

akkor és csak akkor konvergál minden
teljesül (

Konvergencia esetén
A konvergencia gyorsasága a
konvergencia.

esetén, ha a

mátrix spektrálsugarára

).

, azaz az
egyenletrendszer megoldását kapjuk.
spektrálsugár nagyságától függ. Minél kisebb
, annál gyorsabb a

Tekintsük az

egyenletrendszert, ahol
nemszinguláris mátrix! Az
mátrix alkalmas átalakításával tudjuk elérni
az (2) iterációs alakot, vagy annak egy továbbfejlesztett változatát.
mátrixokat az

Az
(i)

,

(ii)

nemszinguláris,

(iii)

nemnegatív diagonális mátrix,

(iv)

mátrix multifelbontásának nevezzük, ha

.

A multifelbontáshoz tartozó iteratív módszer a következő.
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Egyszerű számolással kapjuk, hogy

és

A konvergencia feltétele akkor teljesül, ha

.

A multifelbontás algoritmus valódi párhuzamos algoritmus, mert iterációnként
lehet párhuzamosan megoldani (szinkronizált párhuzamosság).
Az eljárás szűk keresztmetszete az

iterált számítása.

Az
és az
mátrixok megválasztását célszerű úgy végezni, hogy az
megoldása "olcsó" legyen.
Legyen

lineáris egyenletrendszert

halmaz partíciója, azaz

az

,

egyenletrendszer

(

) és

.
Legyenek továbbá az
.
Az

halmazok (

) olyanok, hogy legalább egy

mátrix nemátfedő blokk Jacobi multifelbontását az

előírással (

) definiáljuk.

Legyen

ahol

nemszinguláris és
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Megmutatható, hogy a nemátfedő blokk Jacobi multifelbontásra fennáll, hogy

Az

mátrix átfedő blokk Jacobi multifelbontását az

előírással (

) definiáljuk.

Definíció. Egy nemszinguláris
elemei nemnegatívak.

mátrixot

Tétel. Tegyük fel, hogy

-mátrixnak nevezünk, ha

nemszinguláris

-mátrix,

átfedő blokk Jacobi multifelbontása, amelyekben az

pedig az

(

az

) és

nemátfedő,

súlymátrixok közösek.

Ekkor igaz, hogy

és

ahol

.

Tehát mindkét eljárás konvergens és az átfedő eljárás konvergenciája nem lassúbb mint a nemátfedő eljárásé. A
tétel igaz marad akkor is, ha a blokk Jacobi multifelbontások helyett blokk Gauss-Seidel típusú
multifelbontásokat használunk. Ekkor a fent definiált
kell venni.

és

mátrixok helyett az alsó háromszög részüket

A multifelbontás algoritmusnak többlépéses és aszinkron változatai is ismertek.

9. 9 A sajátérték probléma párhuzamos algoritmusai
9.1. 9.1 Alapfogalmak
• A sajátértékfeladat: adott az

teljesül,

a sajátérték és

-es mátrix

, keressük a

skalárt és a nemzérus

vektort, amelyre

hozzátartozó jobboldali sajátvektor

• A multiplicitásokkal együtt
sajátértékei

-nak mindig

sajátértéke van, valós mátrixnak is lehetnek komplex
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• Lehetséges feladatok: Minden sajátérték és sajátvektor kell; Néhány kell; Csak néhány sajátérték kell a
sajátvektorok nélkül. Egyes alkalmazásokban szükség lehet a
sajátértékhez tartozó bal oldali sajátvektorra
is, amely a következő egyenletből származtatható:

ahol

a transzponált konjugáltat jelöli.

• Eltolás: A

skalárral eltolt mátrix:

• Inverzió: Ha

nemszinguláris,

• Hatványozás: Pozitív

egészekre

• Polinomba helyettesítés: Legyen
•

hasonló

• Ekkor

és

sajátértékei:
sajátértékei
sajátértékei

-k, az eredeti sajátértékek reciprokai
, a sajátértékek a mátrixszal együtt hatványozódnak

-nek egy polinomja. Ekkor

-hoz, amennyiben létezik nemszinguláris

sajátértékei

-k lesznek.

mátrix, amelyre

sajátértékei megegyeznek, a sajátvektorok közötti összefüggés pedig:

• Következmény: A hasonlósági transzformáció a sajátértékeket nem változtatja meg, a sajátvektorok a
hasonlósági transzformáció ismeretében visszanyerhetők. A hasonlósági transzformációval elérhető
egyszerűbb mátrix alakokat tartalmazza a következő táblázat:

• A kisméretű feladatoknál a szokásos eljárás, hogy először a mátrixot hasonlósági transzformációval
egyszerűbb - háromátlós, vagy felső Hessenberg alakra hozzuk. Felső Hessenberg alakra úgy jutunk, hogy a
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felső háromszögmátrixot még a főátló alatti helyeken nemzérus elemekkel feltöltjük. Ilyen alakokat használva
a további hasonlósági transzformációk kevesebb munkával végezhetők. Eredményül az előbbi táblázatban
látható valamely végső alakra jutunk.
• A tapasztalatok és az elméleti megfontolások egyaránt azt mutatják, hogy numerikusan stabilabbak - kisebb
bevitt hibával rendelkeznek azok az eljárások, amelyek ortogonális/unitér transzformációkat alkalmaznak.
Ilyen például a QR-algoritmus.
• Kisméretű feladatnál a párhuzamosítás a megismert technikákkal lehetséges ugyan, de nem célszerű, mert
ekkor nagyon megnő a szemcsézettség, ami viszont a hatásfokot lerontja.
• Megfontolandó viszont a párhuzamosítás nagyméretű ritkamátrixos feladatoknál, ekkor viszont a QRalgoritmus használata több szempontból sem előnyös:
• Az algoritmus besűríti az elemeket, ez nemcsak aránytalanul nagy tárigényt jelent, hanem a működés
lassulásához vezet, mivel sokkal több nemzérus elemmel kell dolgozni.
• A túl nagy adatmennyiségen való számolás másrészt a kerekítési hibák nemkívánt felhalmozódását
eredményezi.
Emiatt inkább csak mátrix-vektor szorzást alkalmazó algoritmusok jöhetnek szóba, amelyek a mátrix tárolási
módját, ritkaságát megőrzik s ezzel a párhuzamosítás számára előnyös elrendezést nyújtanak. A kisméretű
feladatokkal ellentétben itt nem szokás az összes sajátértéket és a hozzátartozó sajátvektort meghatározni.
Szokásos feladatok:
- a legnagyobb vagy néhány legnagyobb sajátérték (és sajátvektor) meghatározása;
- egy adott számhoz legközelebbi néhány sajátérték és sajátvektor meghatározása;
- a legkisebb sajátérték vagy néhány legkisebb sajátérték (és sajátvektor) meghatározása;
Az alkalmazott módszerek olyanok, hogy
sajátvektorok benne vannak.

egy invariáns alterét próbálják elkészíteni, amelyben a keresett

Definíció. Invariáns altér:
az
mátrix invariáns altere, ha minden
vektorra
. Másként, a
mátrixot alkalmazva az altér vektoraira, az eredmény nem visz ki az altérből. A legegyszerűbb invariánsa altér
az egy sajátvektor által generált 1-dimenziós tér.
Feltesszük:
az
teljesül az

-es mátrixokkal dolgozunk:
és a jobboldali invariáns altér bázisvektorai legyenek
mátrix oszlopai. Ekkor a fenti definíció szerint
invariáns altér, amennyiben

,

egyenlet valamely
mátrixra. Ez a definíció azt fejezi ki, hogy az
előáll az altér bázisvektorainak lineáris kombinációjaként.

oszlopvektorok mindegyike

További definíciók. A fenti egyenletet kielégítő
mátrixot az
mátrix
invariáns altérre való
leszűkítésének nevezzük. Az invariáns alteret speciális esetben, - amikor lehetséges bázisvektorok az
mátrix
sajátvektorai - sajátaltérnek hívjuk. Ebben az esetben
diagonalizálható.
• Mi a továbbiakban csak azzal az egyszerűbb esettel foglalkozunk, amikor sajátalterünk van. A baloldali saját-al-tér bázisvektorai hasonlóképp összefoghatók egy
mátrixba. Nem szükséges, de kényelmes
bázisvektorait úgy választani, hogy
legyen, ahol a transzponáltat jelöli. Ekkor

teljesül és
Legyenek

és

sajátproblémájának megoldásával
jobb- és baloldali sajátvektorai

sajátértékeit és sajátvektorait meg tudjuk határozni.
-nak
sajátértékkel:
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ekkor
egy jobboldali sajátvektora lesz
sajátvektort ad
sajátértékkel.

Hasonlóan

-nak:

egy baloldali

• Lehetséges, hogy csak a jobboldali sajátaltérre van szükségünk. Ebben az esetben nem szükséges
előállítani, helyette az
előállítására általában nem megfelelő.

-t

pszeudoinverz is megfelel, de ez a baloldali sajátvektorok

• Az alkalmazásokban
valós elemű ritkamátrix. Ha
szimmetrikus, akkor a sajátértékek és sajátvektorok
is valósak. Nemszimmetrikus
esetén azonban a sajátértékek és sajátvektorok komplex számok is lehetnek,
emiatt a fenti jelöléseket szükséges módosítani:
-re és
helyett
-t írunk, ahol a mátrix
transzponált konjugáltját jelöli.
• A fenti összefüggéseket felhasználó iterációs módszerek legegyszerűbbike a hatványmódszer, ez a
legnagyobb abszolút értékű sajátértéket és a hozzátartozó sajátvektort közelíti. Az ismertetésre kerülő további
két algoritmus a hatványiteráció általánosításának tekinthető.

9.2. 9.2 Párhuzamosítási lehetőségek sajátérték algoritmusokban
• Alapműveletek, amelyek itt jól párhuzamosíthatók
• Vektor frissítés (saxpy)
• Belső szorzatok számítása
• Normák számítása
• Mátrix-vektor szorzás

9.3. 9.3 A hatványiteráció (von Mises)
• Egy sajátpár (sajátérték, sajátvektor) számítására legegyszerűbb módszer a hat-ványiteráció, ahol egy
kezdővektort a mátrix egyre magasabb hatványaival szorzunk
Hatványiteráció algoritmus
Input mennyiségek:
Output mennyiség:
Az algoritmus

tetszőleges nemzérus kezdővektor,

lépésszám

közelítő sajátvektor

-szor rászoroz a kezdővektorra

• A hatványiteráció a mátrix legnagyobb abszolút értékű egyszeres sajátértékéhez és a hozzátartozó
sajátvektorhoz konvergál. Az algoritmusban alkalmazott
norma a maximum norma, egyenlő a vektor
legnagyobb abszolút értékű elem abszolút értékével.
• Ha a legnagyobb abszolút értékű sajátérték komplex konjugált gyökpár, akkor a módszer oszcilláló működést
mutat, nincs konvergencia
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• A konvergenciasebesség lineáris, aszimptotikus
legnagyobb abszolút értékű sajátérték
• A sajátértéket a
• Lehetséges az
konvergencia

kontrakciós állandóval, ahol

a következő

Rayleigh hányadossal közelítjük
eltolás alkalmazása, amivel a kontrakciós állandó kissebedhet, ezáltal gyorsul a

• Gyorsabb konvergenciát tesz lehetővé az inverz iteráció: ekkor a hatványiterációt az
alkalmazzuk

mátrixra

• Ekkor a -hoz legközelebbi egyszeres sajáértékhez lesz konvergencia. Vegyük észre, az inverz iterációval a
spektrum (sajátértékek halmaza) belsejében lévő sajátértéket is sikerrel határozhatjuk meg.

9.4. 9.4 A Lánczos módszer
A Lánczos módszer egyszerre ad lehetőséget a sajátérték és a bal- és jobboldali sajátvektor keresésére. A
módszer eredeti változata nemszimmetrikus mátrixokra gyengén - pontatlanul - működik. Az itt közölt skálázott
változat a sajátértékre nagy, a sajátvektorokra közepes pontosságot tesz lehetővé. Az Arnoldi módszeren alapuló
másik változat szimmetrikus és nemszimmetrikus mátrixokra egyaránt használható, nagy pontosságot tesz
lehetővé, de csak az egyik oldali sajátvektort állítja elő.
Mielőtt rátérnénk a Lánczos módszerre, megismerkedünk a biortogonális rendszerekkel.

9.5. 9.5 Biortogonális rendszerek
Definíció. A

és

vektorokból álló rendszert biortogonális

vektorrendszernek nevezzük, amennyiben
.

nemszinguláris diagonálmátrix, azaz

Biortogonális rendszerre példa:
1.

sorai és

oszlopai. Néhány egyszerű következmény:

és
oszlopai lineárisan függetlenek, hiszen
rangja
növekedhet, emiatt
és
rangja sem lehet kevesebb.

2. A

mátrix vetítő mátrix.
és

3.
amennyiben

és szorzás által a mátrix rangja nem

a biortogonális rendszer bővítését adják,
és

, hiszen

4. Biortogonális rendszer készítése Krilov bázisból:

.
helyett az

vektort választjuk. Speciálisan az
tridiagonalizációs módszerét.

vektort,

helyett az

választással kapjuk Lánczos

Ekkor a következő biortogonális vektorpár:

és minden -re ezeket a formulákat használjuk. A bal oldali egyenletet kiírva
Következik, hogy
előállítható a
vektorok lineáris kombinációjaként, jelölés:

Hasonlóan kapjuk:

.
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Most vizsgáljuk meg a

-elemű oszlopvektort! Az első elem

. Az elemeket így végig követve adódik, hogy csak
járulékot és adódik a rekurzió:

, akkor ez zérus, mert

. Ha
és

nem adnak zérus

Ugyanilyen meggondolással kapjuk a másik oldalon:

E rekurziókban 1-gyel kisebb
indexet választva és bal oldalon a
biortogonalitási tulajdonságok miatt kapjuk az összefüggést:

skalár szorzatot képezve a

amivel a (4), (5) rekurziók harmadik tagjában a számláló még tovább egyszerűsíthető.
Mindkét rekurzióban ugyanazok az együtthatók szerepelnek, így azokat csak egyszer kell kiszámolni.
Lineáris egyenletrendszer megoldó alkalmazásokban hátránynak szokták tekinteni, hogy a mátrixot mindkét
oldalról kell szorozni egy vektorral. Erre az esetre találtak már olyan elrendezést, amelynél a vektorral való
szorzást el lehet hagyni az egyik oldalon, ld. például a bi-CGstab algoritmust. Ha azonban a bal oldali
sajátvektorokra szükségünk van, akkor nem is lehet megkerülni a balról való szorzást.
A (4), (5) rekurziók a következő mátrix összefüggésekbe rendezhetők:

Ha
, vagyis eljutottunk a maximális számú biortogonális vektorpárig, akkor a jobb oldalon látható diádok
zérusok és a
vagy
háromátlós mátrixok az
mátrix hasonlósági transzformáltjai lesznek.
Ennek belátásához vegyük figyelembe a
biortogonalitási összefüggéseket.
Figyeljük meg,
-ben a főátló alatti,
-ben pedig a főátló feletti elemek csupa 1-esek. Vezessük be az
jelölést, ezzel

illetve

.

A rekurziókból azt is közvetlenül ellenőrízhetjük, hogy a biortogonális rendszer vektorai az
Krilov vektorokból készülnek.
Ha a mátrixunk igen nagy méretű, akkor célszerű -vel egy kisebb értéknél megállni és az így kapott kisméretű
háromátlós mátrix sajátértékeivel közelíteni
sajátértékeit. Mielőtt azonban az ezzel kapcsolatos formulákat
kidolgoznánk, megadunk egy olyan változatot, ahol
és a biortogonális párok kettes normája
megegyezik.

9.6. 9.6 A skálázott Lánczos módszer
Tegyük fel,

és

két vektor,

. Ekkor legyen
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és a skálázó paraméterek legyenek

Ekkor a
és
vektorok kettes normája megegyezik és a skalár szorzatuk 1. Ilyen biortogonális
párt a továbbiakban skálázottnak fogunk nevezni.

A Lánczos rekurziók skálázott vektorokkal a következő alakúak lesznek:

Itt az első egyenletet balról szorozzuk a
. Hasonlóképp

Világos, most

fog

vektorral. Az ortogonális összefüggések miatt adódik:
, s így a

háromátlós mátrix alakja

hasonlósági transzformáltjához tartani.

Ha a háromátlós mátrixokra hasonlósági transzformációt hajtunk végre diagonálmátrixokkal, akkor csak az átlón
kívüli elemek fognak változni, azok is csak úgy, hogy az átellenes elemek szorzata állandó marad. A korábbi
alakban a felső mellékátló a szorzatokat tartalmazza, az alsó átlóban lévő 1-esek további numerikus
információt nem adnak. Ha duplapontosan számolunk, akkor a szorzatokat kb. 15 értékes jegyre ismerjük. A
(10) alakban azonban az alsó és a felső mellékátlóban lévő elemeket 15 jegyre ismerjük, így a szorzatukat
elvileg 30 jegyre, emiatt a skálázott variánstól nagyobb pontosságot remélünk.

9.7. 9.7 Újraindítási formulák a skálázott Lánczos rekurziónál
Egy adott mellett a
mátrix kisméretű sajátértékfeladatát könyvtári algoritmussal egyszerűen megoldhatjuk
és ekkor ki tudjuk választani a célunknak megfelelő sajáthármast. Világos, az így kapott értékek nem lesznek
pontosak, mert
csak valamilyen közelítéssel tekinthető
leszűkítésének. A kiválasztott sajáthármasra
teljesüljön:

ahol

és

legyenek skálázottak. Ekkor

új közelítő sajátvektorai megadhatók a

összefüggésekkel. Ezeket a vektorokat a továbbiakban úgy próbáljuk pontosítani, hogy velük, mint
kezdővektorokkal a Lánczos módszert újraindítjuk. Azonban egyre pontosabb újraindító vektorokkal az induló
lépés egyre súlyosabb kivonási jegyveszteséget eredményez és így a módszer leromlik. Azonban lehetőség van
újraindítási formulák származtatásával arra, hogy a kivonási jegyveszteséget elkerüljük. Vegyük észre,
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lényegében skálázottak (belső szorzat = 1, norma közel egyenlő). E vektorokkal újraindítva a következő
összefüggések adódnak:

Innen kiolvasható, hogy

Tehát 2 elemre már megvan az újraindított módszer. Ezzel meg tudunk spórolni egy mátrix-vektor szorzást és
egyben az ujraindításban rejlő kivonási jegyveszteséget is elkerüljük.
Vegyük észre,
és
a jobb- és baloldali sajátértékfeladat maradékvektorát adják az ujraindítási
pontban, ezzel lehetővé tesznek olyan pontosságbecslést, amely a maradékvektorra támaszkodik. A formulákból
a konvergencia feltételét is ki tudjuk olvasni:

teljesüljön minden újraindítási fordulóban. Ennek a ténynek a bizonyítása szimmetrikus mátrix esetén könnyű,
tetszőleges mátrixnál azonban nem egyszerű, akármilyen mellett nem is biztos, hogy teljesül.
Mindenesetre azt várjuk, hogy a módszer a legnagyobb egyszeres sajátértékhez biztosan konvergál, hiszen csak
1 vektort megtartva a Lánczos módszer a hatványiterációra redukálódik, amelynek a konvergenciáját ismerjük.
Több vektor esetén a Lánczos módszer olyan többdimenziós alteret használ, amely tartalmazza a
hatványmódszer vektorait, emiatt a használatától pontosabb közelítést remélünk. A tapasztalatok szerint sikerrel
határozhatók meg olyan sajáthármasok is, ahol a sajátérték a spektrum belsejében található. Az ilyen esetekre
szokásos szóhasználat: a spektrum belsejéhez tartozó sajáthármas sikerrel meghatározható, ha elegendően
nagyra választjuk -t, a
mátrix méretét. Az elegendően legalább 5-6-ot jelent, de a gyakorlatban a 10-20-as
érték választása sem szokatlan.
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9.8. 9.8 Az Arnoldi módszer
Az induló vektorunk legyen normált:
és tegyük fel, készítettünk már db ortonormált vektort,
melyeket egy mátrixba rendezünk:
. A következő vektort úgy készítjük, hogy az
vektort ortogonalizáljuk Gram-Schmidt ortogonalizációval a meglévő vektorokra:

ahol
a vetítés eredményeként kapott vektor kettes normája (minden vektor normált). Kissé átírva az
egyenletet

A kapott alakból látjuk, hogy
. Következik, hogy
mátrix és -edrendű Hessenberg mátrix esetén (13) így írható:

felső Hessenberg

ahol
abból a feltételből határozandó meg, hogy
.A
mátrix oszlopvektorai ugyanazt az
alteret feszítik ki, mint az
vektorok, tehát a (14) rendszer sűrítve tartalmazza
mindazon információt, amit a hatványiteráció első vektora együttesen.
elem nagysága jellemzi, mennyire zárt az addig kifeszített altér. Ha 0 volna, azt jelentené, hogy az első
vektor
egy invariáns alterének a bázisát adja. A hatványiteráció tulajdonsága folytán a
skalár az
iteráció előre haladtával egyre kisebbedik, így jellemzi a legnagyobb sajátértékhez és sajátvektorhoz való
konvergenciát.
A

Ha
akkor (14) jobboldala zérus és
. Kaptuk, hogy minden mátrix ortogonális hasonlósági
transzformációval felső Hessenberg alakra hozható. Ekkor
sajátértékei megegyeznek
sajátértékeivel.

A belső
szerinti ciklus jelenti az ortogonalizációs lépéseket, melyek jól párhuzamosíthatók: minden
indexre egy külön szál indítható. Korábbi taplasztalatok alapján (Wilkinson, Parlett, Voevodin): ha az
ortogonalizációt 2-szer végezzük el, akkor gyakorlatilag gépi pontosságra ortogonalizált vektoraink lesznek. Ezt
a tényt a közelmúltban elméletileg is sikerült igazolni.
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Nagyméretű ritkamátrix esetén
a lehetséges választás és az -edrendű
egy sajátértékét. Legyen
egy sajátpárja
,

Ekkor a

pár az

egy sajátértékével közelítjük

mátrix egy közelítő sajátpárjának tekinthető, mert

Ez a pár kielégíti a sajátérték-egyenletet, ha
érték.

zérus. Jól közelítő sajátpárunk van, ha

kicsi

Ha a
vektorral ujraindítjuk az Arnoldi módszert, akkor a Lánczos módszerhez hasonlóan újraindítási
formulákat kell származtatnunk, hogy a fellépő kivonási jegyveszteséget az első lépésben elkerüljük.
Felhasználva (15)-et:

Innen az újraindítási formulák:

Ha az Arnoldi módszert elegendően nagy

mellett iteratíve alkalmazzuk a

sajátérték meghatározására,

akkor az egymás után következő
értékek zérushoz tartanak. Egyszeres nem komplex konjugált gyökpár
sajátérték esetén ez onnan látható, hogy az vektor első eleme 1-hez tart, így normált lévén - kell, hogy az
utolsó
elem zérushoz tartson. Komplex konjugált gyökpár esetén is hasonló a helyzet, de célszerű a komplex
konjugált párt egyszerre meghatározni.

9.9. 9.9 Az Arnoldi iteratív algoritmus
1. Indulás: Választunk egy
induló vektort, melyet 1-re normálunk. Választunk egy
vektor készül egy generálási ciklusban. (A gyakorlatban
szokásos.)

értéket is, ezzel

2. Elkészítjük az Arnoldi módszer vektorait, ld (13).
3. Megoldjuk az -edrendű
mátrixszal a
sajátérték-feladatot. A sajátértékek közül
-t egy
meghatározott cél szerint választjuk, pl legyen a legnagyobb sajátérték, vagy legyen egy adott számhoz
legközelebbi sajátérték.
4. A sajátvektor újabb közelítése
5. Leállás: ha

és a (18) formulákat alkalmazva a módszert újraindítjuk.

egy adott küszöbértéknél kisebbé válik, vagy ha egy maximális lépésszámot meghaladtunk.

Biztosan célszerű leállítani az iterációt, ha
kisebb, mint a mátrixelemek pontossága, mivel ekkor a
kiinduló adatok nem biztosítanak pontosabb eredményt.

9.10. 9.10 Több sajátpár egyidejű keresése Arnoldi módszerrel
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Ha egyszerre több sajátpárt keresünk, akkor lehetőség van arra is, hogy az újraindított módszerben ezeket
egyszerre tartsuk meg. Gyűjtsük a kiválasztott sajátvektorokat az

mátrixba, amelynek a QR-felbontását jelöltük. Ekkor a közelítő sajátvektorok
sajátértékek diagonálmátrixa
. A (15) egyenlethez hasonlóan kapjuk:

és a hozzájuk tartozó

Itt új elem, hogy még jobbról szoroztunk
-gyel. Most
adja azt az ortogonális mátrixot, amely
hasonlósági transzformációval a felső Hessenberg mátrix kiválasztott részét felső háromszög alakra hozza.
Mivel
összes oszlopa ortogonális
-re, emiatt
Hessenberg mátrix helyett egy módosult mátrixot kapunk:

is az lesz és az indított állapotban a

ahol az egyes elemeket (20) alapján azonosítottuk. Általános esetben át kell térni komplex mennyiségekre, mert
valós elemű mátrixnak is lehetnek komplex sajátértékei. A bal felső blokkban felső háromszögmátrix áll és a
mátrix
-edik sora teljesen kitöltött. Az átindexeléskor
-be megy át és a rekurzió a megismert
módon folytatható.

10. 10 Alkalmazás: gyors Fourier-transzformáció
A gyors Fourier-transzformáció (FFT) egyike a 20. század tíz legfontosabbnak tartott algoritmusának.
A gyors Fourier-transzformált a diszkrét Fourier-transzformált kiszámításának hatékony módszere és lényegét
tekintve egy gyors mátrix-vektor szorzás, ahol a mátrix speciális tulajdonságokkal rendelkezik.
Adott

függvény Fourier-transzformáltján az

függvényt értjük.
Legyen
hogy
Az

Legyen

adott mintavételezési időköz,
periódikus függvény
-t a

(
periódussal, azaz

) pedig adott minta. Tegyük fel,
.

intervallumban (egy periódusra) egy numerikus integrállal közelítjük:

és

. Ekkor

111
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A numerikus lineáris algebra
párhuzamos algoritmusai
A diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) az

komplex

és a továbbiakban jelölje

,

komplex

Ekkor az

sorozathoz az

elemű számsorozatot rendeli.

Legyen

az

elemű

-dik (

) egységgyökét (a

-edik megoldását).

komplex vektor véges (diszkrét) Fourier transzformáltja felírható az

illetve az

mátrix-vektor szorzat formájában, ahol
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az un.

-ed rendű Fourier mátrix és az indexezés

-tól

-ig halad!

Vegyük észre, hogy

Az rendű diszkrét Fourier transzformáció költsége (feltéve, hogy
szorzás költsége.
Hagyományos mátrix-vektor szorzással ez
Példa:

,

Példa:

,

szorzás és

elemei adottak) az

mátrix-vektor

összeadás.

,

,

A gyors Fourier-transzformáció alapja az a tulajdonság, hogy

Cooley and Tukey (1965) vették észre, hogy
transzformáció felbontható a következőképpen:

esetén a

így a
rendű Fourier transzformáltak számítása visszavezethető két
kiszámítására (oszd meg és uralkodj elv).
Vegyük észre még, hogy
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Tegyük fel, hogy

és alkalmazzuk a fenti felbontást rekurzív módon!

Az
rendű gyors Fourier transzformáció multiplikatív költsége
előnyösebb mint a hagyományos
költségű algoritmus.

. Ez lényegesen

Ha nem
alakú, akkor többféle lehetőség van. Elvileg a legegyszerűbb (és sokak által ajánlott) lehetőség az
adat kiegészítése (kipárnázása) zérusokkal a legközelebbi hatványig.
Az FFT algoritmus rendkívüli gyakorlati fontossága miatt az FFT algoritmusnak számos változata létezik. Kép
és jelfeldogozásra speciális chipek is léteznek. A gyakorlatban a rekurzív algoritmus helyett legtöbbször
ekvivalens nem rekurzív alakokat használnak. Cooley és Tukey eredeti algoritmusa sem rekurzív, hanem
iteratív.

10.1. 10.1 A Cooley-Tukey féle radix-2 algoritmus
Tekintsük a (5) felbontást az
esetben és ennek két további ismétlését! Az első felbontás első tagja a
páros indexű, a második tagja pedig a páratlan indexű adatokat tartalmazza. A felbontás kétszeri további
ismétlése az indexek (adatok) alábbi ábrán látható permutációját eredményezi.

Ha az input adatokat az ábrán látható módon rendezzük el, akkor a számításokat az alábbi bináris fa szerint
végezhetjük el a (5) felbontás alkalmazásával.
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Az iteratív változathoz már csak egy probléma van hátra, éspedig az adatok fenti minta szerinti elrendezése. Ezt
az un. bit inverzióval érhetjük el. Ez azt jelenti, hogy a index bináris alakját megfordítjuk. Az új bináris érték
lesz a permutált index.
A fenti példa esetén ezt az alábbi táblázat tartalmazza:
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A következőkben egy általános megfogalmazását adjuk a Cooley-Tukey féle radix-2 algoritmusnak, amely a
legtöbb implementáció alapját képezi.
Egy
mátrixot permutáció mátrixnak nevezünk, ha minden oszlopában és sorában pontosan egy
darab áll, a többi elem pedig zérus. Legyenek
egységvektorok. Minden permutáció
mátrix előáll
alakban, ahol
az
számok egy permutációja. A
permutáció mátrixok fontos tulajdonságai a következők:
•

,

•

, azaz

• Ha

és

(

oszlopainak cseréje).

.

permutáció mátrixok, akkor

is permutációmátrix.

Vizsgáljuk meg mátrix-vektor jelölést használva az FFT első lépését az
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permutáció mátrixot (indexezés -tól

-ig!) és az

mátrixot! Megmutatható, hogy

Az első egyenlőséget

A
van!

radix-2 felbontásának nevezik. Egyszerű átalakítással kapjuk, hogy

mátrixot butterfly (pillangó) mátrixnak nevezik. A

Példa: Adjuk meg

ahol

mátrix minden sorában csak

nemzérus elem

radix-2 felbontását! Legyen

!
permutációmátrix, ahol az

Legyen

egységvektort most az

definiálja. Ekkor

Használjuk fel, hogy

,

,

és írjuk át az

mátrixot a következő alakba:
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Figyelembe véve, hogy

és

diag

, kapjuk, hogy

Cooley és Tukey eredeti alapötlete mátrix formában az, hogy az
szorzatára bontjuk.
Vezessük be mátrixok Kronecker szorzatának fogalmát:

Figyelembe véve, hogy az

-es egységmátrix

,

, az

képletet felírhatjuk az

alakban. Tegyük fel, hogy

alakban, ahol

valamilyen

.

-t szintén felírhatjuk az

-es permutáció mátrix.

Behelyettesítéssel kaphatjuk, hogy
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valamilyen, egyébként pontosan jellemezhető permutáció mátrix.

ahol
Az eljárást

lépésen át folytatva (

) a következő felbontást kapjuk.

Tétel (Cooley-Tukey radix-2 felbontása). Ha

ahol

, akkor

egy permutáció mátrix,

Példa: Adjuk meg

Cooley-Tukey-féle felbontását! Az előző példa eredménye alapján

Vizsgáljuk meg

felbontását! Legyen

, azaz

Ekkor

Minthogy

,

írhatjuk, hogy

Mármost

,

,

,

és

miatt,
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Az eredményeket összegezve kapjuk, hogy

ahonnan

miatt a keresett felbontás:

A radix-2 felbontás alapján könnyen megadhatjuk az eredeti, nem rekurzív FFT algoritmust mátrix-vektor
műveletekkel.

A problémák (különösen a permutációs fázis) megoldására a példában látott bit inverzió mellett több más
megoldás is ismert. Ezeket meg lehet találni az idézett irodalomban, pl. Van Loan könyvében.
Az eljárás mátrix alakja képezi a nagyszámú párhuzamos változat alapját (lásd pl. Padua könyvét), amelyek
erősen architektúra függők.
A legjobbnak tartott FFT implementációt Frigo és Johnson fejlesztették ki. Az FFTW3 (The Fastest Fourier
Transform in the West) szoftver kifejlesztéséért 1999-ben a 3. John H. Wilkinson prize for Numerical Software
díjat kapták (A díjat 4 évenként adják 1991-től). Az FFTW3 eljárás van beépítve a Matlab szoftverbe is.
Az FFTW eljárás egy olyan C program, amely a szabványos Cooley-Tukey algoritmust adaptálja a specifikus
hardverhez. Az adaptáláshoz az FFTW számos diagnosztikai tesztet végez egy preprocesszáló fázisban. A
kódnak két rész van:
- executor (végrehajtó)
- a codelet generátor.
Az executor rész számolja a transzformációt úgy, hogy elsőként egy tervet készít. A terv utasítások egy
sorozatából áll, amely specifikálja az executor műveletét.
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A codelet-ek olyan optimalizált C kód töredékek, amelyet az executor használ. A felhasználásra kerülő codeletek a tervtől függenek, amely tartalmazza az aktuális számítógép diagnosztikáját és különféle mért adatait. A
program futása alatt a terv aktív, de már a futás előtt meghatározott. Dinamikus programozást és egy költség
minimalizáló algoritmust alkalmaz, amelynek célja a számítási idő minimalizálása és nem a lebegőpontos
számítások minimalizálása.
Az FFTW-t párhuzamos környezetben is implementálták mind osztott memória, mind pedig elosztott memória
architektúrákra. Az FFTW algoritmust, variánsait, elméleti és gyakorlati részleteit és alkalmazását a
http://www.fftw.org
honlapon lehet megtalálni.
A Matlab fft utasítása az FFTW3 szoftvert használja. Az FFTW3 tuningolását az fftw utasítással lehet végezni.
Példaként hasonlítsuk össze a rekurzív algoritmus, a mátrix-vektor szorzás és a beépített (de nem tuningolt) fft
utasítás számítási idejét. A rekurzív eljárás Matlab programja:

A következő ábra a rekurzív algoritmus, a mátrix-vektor szorzás és a beépített (de nem tuningolt) fft utasítás
számítási idejét mutatja Matlab 7.10.0 rendszerben Intel Core i5 processzoron véletlen adatsorokon.
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A részben meglepő eredmény oka nyilvánvaló. A Matlabban a mátrix-vektor szorzás optimalizált, míg a
rekurziót interpreter üzemmódban hajtja végre.

11. 11 Programcsomagok
Programcsomagok és programkönyvtárak koncepciója az 1950-es évek óta jelen van az informatikában.
A hagyományos numerikus matematikai szoftverek típusai:
- Speciális célokra készült egyedi program.
- Szoftvercsomag, amely egy kiválasztott feladat/terület megoldására írt programok gyűjteménye.
- Általános célú numerikus szoftverkönyvtár, amely többszáz általános célú programot tartalmaz.
- Szoftverrendszer, amely egy speciális interfésszel ellátott szoftvercsomag.
Általános követelmények:
- portabilitás
- hatékonyság
- megbízhatóság
- robosztusság
- felhasználói kényelem
- jól szervezett és közérthető dokumentáció.
A matematikai könyvtárak fejlesztésének okai:
- nagyon költséges
- időigényes
- speciális ismereteket igényel.
Az első jelentősnek tekinthető és ma is létező numerikus matematikai könyvtárak a következők:
IMSL (International Mathematics and Statistics Library, IMSL, Inc., Visual Numerics, Rogue Wave Software)
NAG (Numerical Analysis Group, Oxford University)
ESSL (Engineering and Scientific Subroutine Library, IBM).
Individuális, egyedi programokat szakmai újságok publikáltak, ill. publikálnak. A legfontosabb újság az ACM
Transactions on Mathematical Software, amelynek több mint 900 algoritmust tartalmazó Collected Algorithms
(CALGO) nevű gyűjteménye szabadon letölthető az
http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/trh/CALGO/
ill. a
http://www.netlib.org/toms/index.html
honlapokról.
A 70-es évektől számos nyilvánosan is elérhető programcsomagot fejlesztettek ki különféle matematikai
problémák megoldására. A lineáris algebra területén a legfontosabb programcsomagok a következők voltak:
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- BLAS
- LINPACK (Linear Algebra Package)
- EISPACK (Matrix Eigensystem Routines)
- LAPACK (Linear Algebra Package).
Ezek és más programcsomagok elérhetők, ill. letölthetők a Netlib
http://www.netlib.org
c. honlapjáról.
A LAPACK a LINPACK és EISPACK programcsomagokat felváltó, a BLAS 2 és 3 rutinokon alapuló és
párhuzamos architektúrákra részben előkészített numerikus lineáris algebra programcsomag.
A BLAS rutinokon alapuló LINPACK-EISPACK-LAPACK fejlesztés olyan sikeres volt, hogy de facto ipari
szabvánnyá váltak és minden más létező profi lineáris algebra szoftverben ezek a rutinok, vagy további
javításaik találhatók. A más alapról fejlesztett szoftverek általában csak speciális esetben jobbak mint a BLASLAPACK alapúak.

11.1. 11.1 Programcsomagok párhuzamos architektúrákra
A nagyszámú különféle párhuzamos architekturára kifejlesztett numerikus lineáris algebrai programok és
programcsomagok általában a BLAS- LAPACK projekt továbbfejlesztései, ill. azokhoz hasonló elveket
használnak.
A következő párhuzamos numerikus könyvtárakat lehet kiemelni:
• ARPACK
• ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software)
• BLAS
• ILUPACK
• LAPACK
• libflame
• MUMPS
• PARDISO
• PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation)
• PLAPACK
• SLEPc
• SPIKE
• ScaLAPACK
• SuperLU.
Megjegyezzük továbbá, hogy az IMSL, a NAG és az ESSL programkönyvtáraknak vannak élő párhuzamos
változatai, valamint az AMD Accelerated Parallel Processing Math Libraries (APPML), az Intel Math Kernel
Library is tartalmaznak BLAS és LAPACK rutinokat. A MATLAB rendszer lineáris algebrai része a BLAS,
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LAPACK (és ScaLAPACK) könyvtáron alapul. Cleve Moler a MATLAB kifejlesztője jelentős szerepet játszott
a korábbi LINPACK és EISPACK programcsomagok kifejlesztésében is.
A következőkben a BLAS és a ScaLAPACK kivételével röviden ismertetjük a fenti programcsomagokat.
Ezekkel külön külön fejezetekben foglalkozunk.
Az ARPACK könyvtár
Az ARPACK (Arnoldi Package) könyvtár Fortran77 szubrutinok gyűjteménye nagyméretű ritka, vagy
struktúrált mátrixok sajátértékeinek meghatározására. A könyvtár az Arnoldi módszeren, ill Lánczos módszer
variánsain alapul. Előnye, hogy a faktorizációk helyett a mátrix-vektor műveleteket használja. A szoftver
honlapja:
http://www.caam.rice.edu/software/ARPACK/
Az ATLAS programkönyvtár
Az ATLAS programkönyvtár fejlesztésének célja az volt, hogy empirikus alapú tuningolási technikákkal
optimalizáljon un. sűrű lineáris algebra szoftvereket, azaz olyan lináris algebrai problémák megoldó
algoritmusait, ahol a márixok sűrüek. A projekt eredményei és publikációi elérhetők a
http://math-atlas.sourceforge.net/
honlapon. A programcsomag a BLAS rutinok teljes és a LAPACK rutinok egy optimalizált részhalmazát
tartalmazza.
Az ILUPACK programcsomag
Az ILUPACK (Incomplete LU Factorization PACKage) egy olyan programcsomag, amely nagyméretű ritka
mátrixú egyenletrendszereket iteratívan old meg. A 2.4-es és korábbi változatok letölthetők a
http://www.icm.tu-bs.de/\~bolle/ilupack/
honlapról. A program a többszintű nem teljes LU faktorizáció és a Krilov módszerek kombinációját valósítja
meg speciális egyéb technikák alkalmazásával pozitív definit mátrixú egyenletrendszerek esetére. Az ILUPACK
szoftvert OpenMP-t használó megosztott memóriájú párhuzamos gépekre tervezték, azonban átvitel alatt van
elosztott memóriájú gépekre is MPI alkalmazásával. Létezik egy ILUPACK toolbox Matlab rendszerekre is.
A LAPACK programcsomag
A LAPACK programcsomag a LINPACK és EISPACK csomagokat felváltó Fortran 77 nyelvű
programkönyvtár, amelyet úgy terveztek, hogy nagy hatékonysággal használja ki a vektor processzorokat, a
szuper-skalár munkaállomásokat és a megosztott memóriájú multiprocesszorokat. Ennek elosztott memóriájú
változata a ScaLAPACK. A csomag alapvető tervezési elemét képezik a BLAS rutinok rendkívül hatékony
számítógép specifikus implementálásai. A LAPACK további változatai:
- LAPACK90 - Fortran 90 interfész a Fortran 77-es LAPACK könyvtárhoz
- LAPACK++ - objektum orientált C++ kiterjesztés.
- JLAPACK - Java kiterjesztés.
A LAPACK könyvtár letölthető a Netlib könyvtárból.
A libflame szoftver könyvtár
Sűrű (vagy teli) mátrixokkal kapcsolatos feladatok megoldására fejlesztették ki a FLAME projekt keretén belül.
Célja a felhasználó barát és a BLAS, LAPACK rutinoknál jobb teljesítmény elérése. Támogatja a mátrixok nem
hagyományos tárolási formáit. A szoftver open source licensszel rendelkezik. A támogatott műveletek:
- Mátrixok faktorizációi (Cholesky, LU, QR, LQ)
- Mátrixok invertálása (háromszög mátrixok, szimmetrikus, Hermitikus pozitív definit mátrixok)
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- Egyenletrendszer megoldás (bármely faktorizációval)
- BLAS 3 műveletek
- Vegyes támogató műveletek.
A LAPACK rutinok hívását egy sor kompatibilitási rutinnal teszi lehetővé. A párhuzamos számításokat
többszálú BLAS rutinokkal támogatja. Részletes információ a
http://z.cs.utexas.edu/wiki/flame.wiki/libflame/
honlapon található.
A MUMPS könyvtár
A MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel Solver) könyvtár egy párhuzamos programkönyvtár ritka mátrixú
lineáris egyenletrendszerek megoldására. Elsődlegesen MPI-t használó elosztott memórájú párhuzamos
rendszerekre fejlesztették ki. A MUMPS rendszer a Gauss elimináción alapul és szimmetrikus és
nemszimmetrikus mátrixú lineáris egyenletrendszereket egyaránt megold. Egy szekvenciális változata szintén
elérhető. A módszer az
egyenletrendszer megoldását a

mátrixfaktorizáción keresztül végzi, ahol
és
permutációmátrixok
és
alsó, ill. felső
háromszögmátrixok. A ritka mátrixú egyenletrendszerek Gauss elimináción alapuló direkt módszereinek három
tipikus lépése van:
1. Elemzés: Az
mátrix ritkasági szerkezetének elemzése abból a célból, hogy az
ritkaságot fenntartsák (előrendezés).

és

mátrixokban a

2. Faktorizáció
3. Megoldás (Ez ritka háromszögmátrixokkal olcsó, de az adatmozgatás drága.).
A MUMPS rendszert Fortran 90-ben és C-ben kódolták és a rendszer felhasználja a BLAS, BLACS (Basic
Linear Algebra Communication Subprograms, MPI interfész elosztott memóriájú platformokra), és a
ScaLAPACK rutinokat. Forrás:
http://graal.ens-lyon.fr/MUMPS/
A PARDISO szoftver könyvtár
A PARDISO (PARallel DIrect SOlver) rendszer egy szál biztos könyvtár nagyméretű, ritka mátrixú lineáris
egyenletrendszerek megoldására megosztott memóriájú többmagos rendszerekre Fortran és C nyelven. A
könyvtár szintén a Gauss-elimiáción alapul. A szoftver elérhető a
http://www.pardiso-project.org/
honlap címen.
A PETSC könyvtár
A PETSc könyvtár lineáris és nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldására írt nyílt forráskódú
szoftverek együttese parciális differenciálegyenletekkel modellezett tudományos-műszaki alkalmazások
skálázható párhuzamos megoldására. A szabványos MPI-t használja. A szoftver könyvtár honlapja:
http://www.mcs.anl.gov/petsc/
Jelenlegi 3.3 változatát 2012. június 5-én publikálták. A PETSc könyvtárak szervezeti felépítését az ábra
mutatja.
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A PLAPACK könyvtár
A PLAPACK általános célú lineáris algebrai program könyvtárat a ScaLAPACK legyőzésére fejlesztették ki
MPI felhasználásával. A könyvtár a ScaLAPACK fejlesztésétől eltérő programozási koncepciókon alapul,
amelynek központi eleme az objektum orientált programozás. A programcsomag elérhető a
http://www.cs.utexas.edu/~plapack/
honlapon. A szerzők állítják, hogy programrendszerük jobb mint a ScaLAPACK.
A SLEPc könyvtár
A SLEPc (Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations) könyvtár nagyméretű, ritka mátrixok
sajátérték problémáinak párhuzamos megoldására készült. Számos sajátértékmegoldó algoritmust
implementáltak benne (pl. Krilov-Schur módszer, Jacobi-Davidson módszer, stb.). Fontosabb
jellemzői/fejlesztési céljai:
- Könnyű programozhatóság a PETSc's objektum-orientált stílusában.
- Az implementálásra semleges adat szerkezet.
- Futási idő alatti flexibilitás, teljes kontroll a megoldási folyamat felett.
- Portabilitás számos párhuzamos platformon.
- Használható a C, C++ és Fortran nyelven megírt programokból.
- Részletes dokumentáció.
A könyvtár letölthető a
http://www.grycap.upv.es/slepc/
honlap címről.
A SPIKE program
A SPIKE program egy olyan összetett algoritmus, amely különböző stratégiákat használ nagyméretű sávmátrixú
lineáris egyenletrendszerek hatékony párhuzamos megoldására. Egy újszerű szorzatfelbontást (DS faktorizáció)
alkalmaz, amely a számításokat és a kommunikációs költségeket egyensúlyozza ki. A szoftver MPI-t használ.
Forrás:
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http://www.ecs.umass.edu/~polizzi/software.htm
A SuperLU programcsomag
A SuperLU könyvtár egy általános célú könyvtár nagyméretű, ritka és nemszimmetrikus mátrixú lineáris
egyenletek megoldására nagy sebességű számítógépeken. A könyvtárat C nyelven írták, C és Fortran nyelvű
programokból hívható. A könyvtári rutinok részleges főelem kiválasztáson alapuló
-felbontást használnak,
iteratív javítással. A ritka mátrixok előrendezése független a faktorizációs fázistól. A könyvtár további rutinokat
tartalmaz az egyenletrendszer kiegyenlítésére, a kondíciószám becslésére, ill. a hibák becslésére.
A SuperLU könyvtár három változatban létezik:
- SuperLU szekvenciális gépekre
- SuperLU_MT megosztott memórájú számítógépekre (és hatékonyan használ 16-32 processzort elég nagy
mátrixokon)
- SuperLU_DIST elosztott memóriájú gépekre (MPI bázisú).
Forrás:
http://crd-legacy.lbl.gov/~xiaoye/SuperLU/

12. 12 A ScaLAPACK programcsomag
A ScaLAPACK egy nagy teljesítményű lineáris algebra könyvtár, amelyet olyan elosztott memóriájú
üzenetátadó MIMD számítógépekre vagy munkaállomás hálózatokra fejlesztettek ki, amelyek a PVM és/vagy az
MPI protokollt támogatják. A ScaLAPACK a LAPACK továbbfejlesztése. Tervezési céljai a következők voltak:
- hatékonyság (maximális elérhető sebesség)
- skálázhatóság
- megbízhatóság
- portabilitás
- a használat könnyűsége.
A ScaLAPACK rutinok blokk particionált algoritmusokon alapulnak, hogy minimalizálják az adatmozgatás
gyakoriságát a memória hierarchiában. A programcsomag sűrű mátrixú problémákat kezel. A ScaLAPACK
struktúrája:
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A ScaLAPACK-kal kezelhető problémák:
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A BLAS 1-2-3 rutinokat korábban tárgyaltuk. A műveletek lényegi vonásai a következők:
BLAS 1. szint: vektor-vektor művelet:
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BLAS 2. szint: mátrix-vektor művelet:

BLAS 3. szint: mátrix-mátrix művelet:

A BLAS 3 szint blokk particionált algoritmusokkal dolgozik, amely lényeges eleme a nagy számítási
teljesítmény elérésének.
A LAPACK könyvtárat korábban már röviden ismertettük. Lényegében ugyanazon matematikai problémák
megoldását teszi lehetővé mint a ScaLAPACK. A LAPACK-nak is fontos jellemzője, hogy nem foglalkozik
ritka mátrixokkal.
A BLACS (Basic Linear Algebra Communication Subroutines) könyvtár
A BLACS könyvtár célja a részmátrixok olyan kommunikációja, amely megfelelő a sűrű mátrixú lineáris
algebrai algoritmusoknak. Főbb jellemzői a következők:
• A processzeket egy két dimenziós logikai hálóban helyezi el. Példa:
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• Minden művelet beletartozik valamelyik témakörbe (scoped operation):

• A BLACS kommunikáció környezethez van hozzárendelve (context).
• A BLACS kommunikációs egysége egy adott méretű és alakú részmátrix.
• A részmátrixoknak két típusa van: - Általános részmátrix: Paraméterek: M, N, A, LDA - Trapéz mátrix:
Paraméterek: M, N, A, LDA, UPLO, DIAG
• A mátrixok "csomagolása" a felhasználó számára rejtett.
• Támogatott adattípusok:
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A BLACS kommunikációs rutinjai:
Point-to-Point
Send:
- xGESD2D(CTXT, M, N, A, LDA, RDST, CDST)
- xTRSD2D(CTXT, UPLO, DIAG, M, N, A, LDA, RDST, CDST)
Receive:
- xGERV2D(CTXT, M, N, A, LDA, RSRC, CSRC
- xTRRV2D(CTXT, UPLO, DIAG, M, N, A, LDA, RSRC, CSRC)
Collectives
Broadcast (send):
- xGEBS2D(CTXT, SCOPE, TOP, M, N, A, LDA)
- xTRBS2D(CTXT, SCOPE, TOP, UPLO, DIAG, M, N, A, LDA)
Broadcast (receive):
- xGEBR2D(CTXT, SCOPE, TOP, M, N, A, LDA, RSRC, CSRC)
- xTRBR2D(CTXT, SCOPE, TOP, UPLO, DIAG, M, N, A, LDA, RSRC, CSRC)
Kombinációs műveletek (SUM, MAX, MIN):
- xGSUM2D(CTXT, SCOPE, TOP, M, N, A, LDA, RDST, CDST)
- xGAMX2D(CTXT, SCOPE, TOP, M, N, A, LDA, RA, CA, RCFLAG, RDST, CDST)
- xGAMN2D(CTXT, SCOPE, TOP, M, N, A, LDA, RA, CA, RCFLAG, RDST, CDST)
Topológia:
A TOP paraméter a kommunikációs mintát specifikálja a következők szerint:
- 'I': Increasing ring
- 'D': Decreasing ring
- 'S': Split ring
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- 'M': Multi-ring
- '1': 1-tree
- 'B': Bidirectional exchange
- ' ': Default (may use MPI_Bcast).
Egy példa a BLACS használatára:

A PBLAS (Parallel Linear Algebra Subroutines) könyvtár
Legfontosabb jellemzői:
• A BLAS könyvtárhoz hasonló.
• A BLAS és a BLACS könyvtárakra épít.
• A mátrix globális képét nyújtja.
• A PBLAS a 2D blokk ciklikus adatelosztási sémát használja.
Példa:
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Példa a BLAS és PBLAS használatára:
BLAS hívás:
CALL DGEXXX( M, N, A( IA, JA ), LDA, ... )
PBLAS hívás:
CALL PDGEXXX( M, N, A, IA, JA, DESCA, ... )

A PBLAS és ScaLAPACK tömb leírót (array descriptor) használ az elosztott mátrixra vonatkozó információ
megadására. A descriptor egy elemű egész típusú vektor:
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A ScaLAPACK könyvtár főbb jellemzői:
• Hatékonyság:
- Optimalizált számítások és kommunikáció.
- Blokk partícionált algoritmusok (BLAS 3) a jó csomóponti teljesítmény eléréséhez.
• Megbízhatóság:
Ahol lehetséges, a LAPACK algoritmusokat és hibabecsléseket használja.
• Skálázhatóság:
A probléma méret és a processzorszám függvényében.
Helyettesíti azokat a LAPACK algoritmusokat, amelyek nem skálázhatók.
• Portabilitás:
A platform függőséget a BLAS és BLACS könyvtárakra szorítja.
• Rugalmasság:
Modularitás, lineáris algebrai eszközök széles választéka (BLAS, BLACS, PBLAS)
• Könnyű használhatóság:
- A meghívási interfész hasonló a LAPACK könyvtáréhoz (a rutinok neveihez egy plusz P-t ad).
- A részmátrixok az intefészben expliciten megadottak:
- A(I, J), LDA LAPACK részmátrix hivatkozás
- A, I, J, DESCA ScaLAPACK részmátrix hivatkozás.
Párhuzamos adat elosztás
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Elosztott memóriájú számítógépeken a sűrű mátrixok adatainak elosztása egy alapvető szempont. Két fő kérdés
merül fel a megfelelő elosztási forma kiválasztásánál:
• A terhelés kiegyensúlyozottsága, azaz a processzorok közti munkaelosztás egyenletessége.
• A BLAS 3 rutinok használata az individuális processzorokon.
Az adatelosztási séma megválasztásának megértéséhez tekintsük a blokk Gauss-elimi-náció képi
reprezentációját:

A

blokk

Gauss

algoritmus implementálását főként BLAS 3 rutinokkal végezhetjük el. Az
részmátrix faktorizációjához BLAS 2 rutinokat kell használni. A processzeket -tól
-ig, a mátrix sorait és oszlopait -től
-ig számozzuk. A következő két ábra egy dimenziós
oszloponkénti adatelosztásokat mutat. A részmátrixok számozása az őket tartalmazó processzeket mutatja (0-3).
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Az első ábra elosztása egymásután oszlopok blokkját rendeli az egymásutáni processzekhez. Minden egyes
processz csak egy blokkot kap. A -ik oszlopot a
-ik processz tárolja, ahol
az egyes
processzek által tárolt maximális oszlopszám. Az ábrán
és
. Ez az elrendezés a Gausselimináció esetén nem ad kiegyensúlyozott terhelést, mert az első
oszlop befejezése után a -ik processz
munka nélkül marad. Hasonló a helyzet az elrendezés transzponáltjával (1D blokk sor elosztás) is.
A második ábra elosztása figyelembeveszi ezt a problémát, amennyiben a -adik oszlopot a
ik processzhez rendeli. Az ábrán
és
. Ezzel az adatelosztással mindegyik processz tartalmazza
kb.
-ed részét a jobboldali alsó négyzetnek. Azaz a terhelési kiegyensúlyozottság jó. Azonban az
oszloponkénti tárolás miatt a BLAS 2 nem használható az
részmátrix
faktorizációjához és ezért nem tudjuk a BLAS 3-at sem használni. Hasonló a helyzet az elrendezés
transzponáltjával (1D ciklikus oszlop elosztás) is.
A harmadik lehetséges adatelosztási séma az egy dimenziós blokk ciklikus oszlop elosztás, amely a két előző
közti kompromisszumot jelent.

Választunk egy
blokk méretet, az oszlopokat
ciklikusan rendeljük a processzekhez. A -ik oszlop a

méretű csoportokba osztjuk és ezeket a csoportokat

-ik
processzhez kereül. Ez az adatelosztás speciális esetként tartalmazza az előbbi két adatelosztást (
, ill.
) is. Az ábrán
,
és
. AZ
esetben az egy
dimenzós ciklikus oszlopelosztásnál enyhén rosszabb a terhelési kiegyensúlyozottság, de használhajuk a BLAS
2 és BLAS 3 rutinokat a helyi számításokban. Ha
, akkor jobb a terhelési kiegyensúlyozottsága mint
az egy dimenziós blokk oszlop elosztásnak, de a BLAS rutinokat csak kisebb részproblémákon hívhatja. Ezért
kevésbé tudja a helyi memóriát kihasználni. Továbbá az
részmátrix faktorizációját
csak egy processzen lehet végrehajtani, ami egy komoly szűk keresztmetszetet jelent a számításokban.
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A szűk keresztmetszet enyhíthető a következő két dimenziós blokk ciklikus adatelosztással.

A
processzt elrendezzük egy
méretű táblázatban (gridben, hálóban, mátrixban) és a
számpárral indexeljük őket, ahol
és
. Az elrendezés tartalmazza az előzőeket
speciális esetként. Az ábrán
,
,
és
. Az elrendezés
-szeres
párhuzamosítást enged meg bármelyik oszlopban és a BLAS 2, BLAS 3 rutinok hívását a lokális
részmátrixokon. A ScaLAPACK a 2D blokk ciklikus adatelosztási sémát alkalmazza. Megjegyezzük, hogy
ugyanez a séma van az ún. "High Performance Fortran" szabványban is (http://hpff.rice.edu/index.htm).

12.1. 12.1 Példa a ScaLAPACK használatára
Tekintsük az LU felbontás szekvenciális és párhuzamos kódjait!
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A ScaLAPACK könyvtár elérhető a
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http://www.netlib.org/scalapack/
honlapon. A ScaLAPACK csomagot beépítették a következő kereskedelmi szoftverekbe is:
• Fujitsu
• Hewlett-Packard/Convex
• Hitachi
• IBM Parallel ESSL
• NAG Numerical PVM (and MPI) Library
• Cray LIBSCI
• NEC Scientific Software Library
• Sun Scientific Software Library
• Visual Numerics (IMSL).
A szoftver legutolsó, szabadon letölthető 2.0.2-es változatát 2012. május 1-én publikálták.
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