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Κεθάλαιο 4: Παπάλληλοι Αλγόπιθμοι 

• Ταξινόμηζη Παπάλληλων Αλγόπιθμων.

• Παπάδειγμα: Υπολογιζμόρ ηος Απιθμού π.

• Το Κόζκινο ηος Δπαηοζθένη.

• Σσεδιαζμόρ Παπάλληλων Αλγοπίθμων.

• Τύποι Δπικοινωνίαρ Μεηαξύ ηων Δπεξεπγαζηών.
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Παπάλληλοι Αλγόπιθμοι

• Οη παξάιιεινη αιγόξηζκνη κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ αλάινγα κε ην πσο

θαη πνπ γίλεηαη ν παξαιιειηζκόο. 

Καηεγνξίεο παξάιιεισλ αιγνξίζκσλ: 

• Παξαιιειηζκόο ζε επίπεδν bits (Bit-level parallel approach).

• Παξαιιειηζκόο ζε επίπεδν εληνιώλ (Control-parallel approach).

• Παξαιιειηζκόο ζε επίπεδν δεδνκέλσλ (Data-parallel approach).
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Παπαλληλιζμόρ ζε Δπίπεδο Bits

• Bit-level parallelism: Παξαιιειηζκόο απμάλνληαο ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο (word 

size), ζε bits, πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί έλαο επεμεξγαζηήο αλά θύθιν ιεηηνπξγίαο.

• Απμάλνληαο ην ‘‘word size” ειαηηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ πξάμεσλ πνπ πξέπεη λα 

εθηειέζεη έλαο επεμεξγαζηήο γηα κεηαβιεηέο κε κήθνο κεγαιύηεξν ηνπ ‘‘word size” .

• Παξάδεηγκα: πξόζζεζε 2 16-bit αθεξαίσλ ζε 8-bit επεμεξγαζηή απαηηεί 2 πξάμεηο ελώ 

ζε 16-bit επεμεξγαζηή 1.

Ιζηοπικά:

• Γηα αξθεηά ρξόληα ήηαλ ν ζπλήζεο ηξόπνο αύμεζεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο: από 4-bit

ζε 8-bit, 16-bit θαη 32-bit επεμεξγαζηέο. Οη ηειεπηαίνη ήηαλ νη πην ζπλεζηζκέλνη γηα 

πεξίπνπ 2 δεθαεηίεο.

• Πην πξόζθαηα (~2003) κε ηελ x86-64 αξρηηεθηνληθή  64-bit επεμεξγαζηέο επηθξαηνύλ.

• Μέιινλ: 128-bit επεμεξγαζηέο;
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Παπαλληλιζμόρ ζε Δπίπεδο Δνηολών

• Control-level parallelism ή Παξαιιειηζκόο Διέγρνπ: Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ πξάμεσλ 

ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ηαπηόρξνλα.  Γλσζηόο θαη σο ζσιήλσζε (pipelining). 

• Καηάιιεινο γηα MIMD ζπζηήκαηα. 

• Θεσξνύκε έλα πξόβιεκα σο ζύλνιν από δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο όπνπ ε θαζεκία 

κπνξεί λα αλαηεζεί ζε δηαθνξεηηθό επεμεξγαζηή.

Παξαδείγκαηα: 

• Πξνζνκνίσζε ελόο νηθνζπζηήκαηνο: δηαθνξεηηθά 

είδε δώσλ, θπηώλ, θαηξόο, θιπ. Κάζε ππνζύζηεκα 

αλαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθό επεμεξγαζηή.

• Μνληεινπνίεζε απηνθηλήηνπ: ηα δηαθνξεηηθά κέξε 

(κεραλή, ζύζηεκα ςύμεο, ζύζηεκα ζέξκαλζεο, θιπ.) 

θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο επεμεξγαζηέο.
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Παπαλληλιζμόρ ζε Δπίπεδο Γεδομένων

• Data-level parallelism: Δθαξκνγή ίδησλ πξάμεσλ ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ηαπηόρξνλα. 

Η ίδηα δηαδηθαζία εθηειείηαη ζε πνιιά δεδνκέλα ηαπηόρξνλα.

• Αλαθέξεηαη θαη σο Καηάηκεζε Φσξίνπ (Domain Decomposition).

• Καηάιιεινο γηα SIMD θαη MIMD ζπζηήκαηα. 

• Γηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ρώξνπ αλαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθνύο επεμεξγαζηέο.

Παξαδείγκαηα: 

• Καηαλνκή ελόο πίλαθα ζε δηαθνξεηηθνύο επεμεξγαζηέο.

• Μνξηαθή Πξνζνκνίσζε: δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ρσξίνπ θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο 

επεμεξγαζηέο. 

• Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ.

• … πνιιά άιια.
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Παπαλληλιζμόρ ζε Δπίπεδο Γεδομένων

• Domain Decomposition : Ο πην δηαδεδνκέλνο ηξόπνο παξαιιειηζκνύ πνιύπινθσλ 

επηζηεκνληθώλ πξνβιεκάησλ.
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Υπνινγηζκόο ηνπ αξηζκνύ π κε ηελ αθόινπζε κέζνδν:

 Πεξηθιείνπκε θύθιν κε έλα ηεηξάγσλν. Γεκηνπξγνύκε m ηπραία ζεκεία κέζα ζην

ηεηξάγσλν.

 Βξίζθνπκε ηα ζεκεία πνπ εκπεξηέρνληαη θαη κέζα ζηνλ θύθιν, n.

Αλ r = n/m, ηόηε ν αξηζκόο π πξνζεγγίδεηαη σο π ≈ 4r. Όζν πεξηζζόηεξα ηα ζεκεία

m ηόζν κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζκνύ.

Παπάδειγμα: Υπολογιζμόρ ηος Απιθμού π
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Υπολογιζμόρ ηος Απιθμού π

npoints = 1000000

circle_count = 0

do j = 1, npoints

generate 2 random numbers between 0 and 1

xcoordinate = random1

ycoordinate = random2

if (xcoordinate, ycoordinate) inside circle then

circle_count = circle_count + 1

end do

PI = 4.0*circle_count/npoints

Σειπιακόρ αλγόπιθμορ:

• Ο ρξόλνο ππνινγηζκνύ είλαη θπξίσο ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο

(loop).

• Απηό νδεγεί ζε (ζρεδόλ) ‘ηέιεην παξαιιειηζκό’ (embarrassingly parallelism):

 Δληαηηθνί ππνινγηζκνί.

Διάρηζηε επηθνηλσλία, ειάρηζην Ι/Ο.
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Ο παξαιιειηζκόο απηνύ ηνπ αιγόξηζκνπ κπνξεί λα γίλεη ζε επίπεδν δεδνκέλσλ:

αλαζέηνπκε ζε θάζε επεμεξγαζηή κέξνο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

Υπολογιζμόρ ηος π: Παπαλληλιζμόρ Γεδομένων

 Κάζε επεμεξγαζηήο εθηειεί ην δηθό ηνπ κέξνο (task) ηνπ

loop.

 Γελ ρξεηάδεηαη επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ επεμεξγαζηώλ

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο

δηαδηθαζίαο.

 Φξεζηκνπνηνύκε ην κνληέιν «αθέληε/εξγάηε»

(master/slave).
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Υπολογιζμόρ ηος π: Παπαλληλιζμόρ Γεδομένων

npoints = 1000000

circle_count = 0

p = number of tasks

num = npoints/p

do j = 1, num

generate 2 random numbers between 0 and 1

xcoordinate = random1

ycoordinate = random2

if (xcoordinate, ycoordinate) inside circle then circle_count = circle_count + 1

end do

find out if I am MASTER or WORKER

if I am MASTER receive from WORKERS their circle_counts

compute PI (use MASTER and WORKER calculations)

else if I am WORKER

send to MASTER circle_count

end if

Παπάλληλορ αλγόπιθμορ (με κόκκινο οι αλλαγέρ):
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Αλγόπιθμορ εύπεζηρ ππώηων απιθμών (Sieve of Eratosthenes)

• Έζησ όηη δεηάκε όινπο ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο έσο n. Ο αιγόξηζκνο πξνρσξάεη σο εμήο:

 Ξεθηλάκε κε ηνλ αξηζκό 2. Απνθιείνπκε-δηαγξάθνπκε όια ηα πνιιαπιάζηά ηνπ σο n.

 Ο επόκελνο πξώηνο κε-δηαγξακκέλνο αξηζκόο είλαη πξώηνο.

 Σπλερίδνπκε κε ηνλ επόκελν πξώην κε-δηαγξακκέλν αξηζκό (ην 3) θαη απνθιείνπκε

όια ηα πνι/ζηα ηνπ.

 Δπαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία σο λα θηάζνπκε ηνλ αξηζκό n. Με ηε δηαδηθαζία

απηή βξίζθνπκε όια θαη ιηγόηεξνπο αξηζκνύο πξνο δηαγξαθή. Όζνη απνκέλνπλ είλαη νη

πξώηνη αξηζκνί.

• Γελ ρξεηάδεηαη λα ειέγμνπκε σο ηνλ αξηζκό n αιιά ηνλ n1/2. Γηαηί;

Παπάδειγμα: ‘Το Κόζκινο ηος Δπαηοζθένη’

Σειπιακή εκηέλεζη – Βαζικά επαναλαμβανόμενα βήμαηα:

(α) Βξίζθνπκε ηνλ επόκελν πξώην.

(β) Γηαγξάθνπκε από ηελ ιίζηα όια ηα πνιιαπιάζηά ηνπ.
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Sieve of Eratosthenes – A control parallel approach

• Κάζε επεμεξγαζηήο δνπιεύεη (εθηειεί ηα βήκαηα (α), (β)) ζε δηαθνξεηηθό πξώην αξηζκό.

• Πξνβιήκαηα:

1. Σε αζύγρξνλε επηθνηλσλία δύν επεμεξγαζηέο κπνξεί λα δνπιεύνπλ ζηνλ ίδην πξώην.

2. Μπνξεί λα εθηεινύληαη πξάμεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη, π.ρ. ν P1 βξίζθεη αιιά δελ

πξνιαβαίλεη λα δηαγξάςεη ηα πνι/ζηα ηνπ 2 ελώ ν P2 αθνύ ηειεηώλεη κε ηνλ 3

βξίζθεη σο επόκελν κε-δηαγξακκέλν αξηζκό ην 4!

Φπόνορ Υπολογιζμού:

• Έζησ όηη ν ρξόλνο ππνινγηζκνύ είλαη κόλν ν ρξόλνο ππνινγηζκνύ πνι/ζησλ θαη

δηαγξαθήο-καξθαξίζκαηνο θάζε θειηνύ.

• Έζησ n αθέξαηνη αξηζκνί κε κ πξώηνπο (π1, π2, … πθ). Ο αξηζκόο ησλ πξάμεσλ

(ππνινγηζκνύ πνι/ζίσλ) είλαη:

‘Το Κόζκινο ηος Δπαηοζθένη’: Παπαλληλιζμόρ Δλέγσος

22 2

1 2
1 2

1 2

11 1
... ...

k

k

k

nn n
N N N N 

 

  

         
           
     



ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 4 13

Φπόνορ Υπολογιζμού

• Έζησ t0 ν ρξόλνο ‘καξθαξίζκαηνο’ θάζε θειηνύ. Τόηε ν ζεηξηαθόο ρξόλνο εθηέιεζεο είλαη:

‘Το Κόζκινο ηος Δπαηοζθένη’: Παπαλληλιζμόρ Δλέγσος

max

0

3
lim

2
P P

P

n
T T t



 
   

 

Μέγιζηη παπάλληλη επιηάσςνζη: Όηαλ ζηέιλνπκε όινπο ηνπο πξώηνπο ζε

δηαθνξεηηθνύο επεμεξγαζηέο. Τόηε ν ρξόλνο ππνινγηζκνύ αληηζηνηρεί ζηνπο

(πεξηζζόηεξνπο) ππνινγηζκνύο ηνπ αξηζκνύ 2.

0ST N t

• Παπάδειγμα: Έζησ n=1000. Τόηε Νπ=1411 θαη
max
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Sieve of Eratosthenes – A data parallel approach

• Όινη νη επεμεξγαζηέο δνπιεύνπλ (εθηεινύλ ηα βήκαηα (α), (β)) ζηνλ ίδην πξώην αξηζκό.

• Έζησ n αθέξαηνη θαη ζύζηεκα κε P επεμεξγαζηέο. Αλαζέηνπκε ζε θάζε επεμεξγαζηή n/P

αθέξαηνπο. Θεσξνύκε επίζεο όηη Ρ<<n1/2.

• Γηα ζύζηεκα κε θνηλή κλήκε δελ ππάξρεη θόζηνο επηθνηλσλίαο.

• Γηα ζύζηεκα κε θαηαλεκεκέλε κλήκε ππάξρεη θόζηνο επηθνηλσλίαο.

Αλγόπιθμορ:

 Όινη νη πξώηνη αξηζκνί είλαη ζηνλ Ρ1. Ο Ρ1 βξίζθεη ηνλ επόκελν πξώην, πκ, θαη

ζηέιλεη ηελ ηηκή ηνπ ζηνπο άιινπο επεμεξγαζηέο.

 Καηόπηλ όινη νη επεμεξγαζηέο βξίζθνπλ πνιιαπιάζηα ηνπ πκ ζην δηθό ηνπο

ππνζύλνιν ησλ n αξηζκώλ.

 Η δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη σο όηνπ ν Ρ1 βξεη πξώην αξηζκό > n1/2.

‘Το Κόζκινο ηος Δπαηοζθένη’: Παπαλληλιζμόρ Γεδομένων



ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 4 15

Φπόνορ Δκηέλεζηρ: Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ αιγόξηζκνπ είλαη ν ρξόλνο ππνινγηζκνύ

(δηαγξαθήο-καξθαξίζκαηνο θάζε θειηνύ) θαη ν ρξόλνο επηθνηλσλίαο.

• Φπόνορ Υπολογιζμού: Ο ρξόλνο ππνινγηζκνύ, ζεσξώληαο t0 ην ρξόλν ‘καξθαξίζκαηνο’

ελόο θειηνύ, είλαη:

‘Το Κόζκινο ηος Δπαηοζθένη’: Παπαλληλιζμόρ Γεδομένων

0

1 2

/ / /
...comp

k

n P n P n P
T t

  

     
        

      

• Δπικοινωνία: ν Ρ1 ζηέιλεη θάζε πξώην αξηζκό ζε (Ρ-1) άιινπο επεμεξγαζηέο. Αλ λ

είλαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη λα ζηείινπκε έλαλ αξηζκό, ηόηε ν ζπλνιηθόο ρξόλνο

επηθνηλσλίαο γηα κ πξώηνπο αξηζκνύο είλαη:

( 1)commT k P  

Πποζοσή: ν ρξόλνο ππνινγηζκνύ κεηώλεηαη όζν απμάλεη ν αξηζκόο ησλ επεμεξγαζηώλ

ελώ ν ρξόλνο επηθνηλσλίαο απμάλεη.
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Σηόσορ: ν ζρεδηαζκόο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ βέιηηζηνπ δπλαηνύ παξάιιεινπ

αιγόξηζκνπ.

• Πξώην βήκα είλαη πάληα ε θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ ζεηξηαθνύ θώδηθα, αλ

ππάξρεη.

• Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά: Η ειάρηζηε δπλαηή επηθνηλσλία, Δπεθηαζηκόηεηα,

Τνπηθόηεηα, Δπηκεξηζηηθόηεηα.

• Γενικέρ πποζεγγίζειρ:

-- Δπηκεξηζκόο εληνιώλ-δηεξγαζηώλ Παξαιιειηζκόο Διέγρνπ

-- Δπηκεξηζκόο ρσξίνπ Παξαιιειηζκόο Γεδνκέλσλ

• Πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’όςηλ:

-- Αξηζκό δηεξγαζηώλ – αξηζκό επεμεξγαζηώλ.

-- Γηεξγαζίεο ζπγθξίζηκνπ κεγέζνπο.

-- Πσο αιιάδεη ην κέγεζνο θαη ν αξηζκόο ησλ δηεξγαζηώλ κε ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.

• Βαζική Δπώηηζη: Δίλαη ν παξάιιεινο αιγόξηζκνο κνλαδηθόο; Αλ όρη πνηεο είλαη νη

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο.

Σσεδιαζμόρ Παπάλληλων Αλγοπίθμων
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Δπικοινωνία μεηαξύ ηων επεξεπγαζηών:

• Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο επηθνηλσλίαο: ηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ.

• Σρεδηαζκόο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ: Πόηε, Πσο, Πνπ θαη Τη ζα ζηαιεί-

ιεθζεί.

• Γηαγξάκκαηα επηθνηλσλίαο-κεηαθνξάο δεδνκέλσλ.

• Όγθνο ησλ κεηαθεξόκελσλ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ επεμεξγαζηώλ.

• Καζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ επηθνηλσλίαο: blocking vs. non-blocking.

• Τύπνη επηθνηλσλίαο:

-- Τνπηθά/Καζνιηθά.

-- Γνκεκέλα/Με Γνκεκέλα.

-- Σηαηηθά/Γπλακηθά.

-- Σπγρξνληζκέλα/Αζύγρξνλα.

Σσεδιαζμόρ Παπάλληλων Αλγοπίθμων
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• Τοπική: ε επηθνηλσλία επηθεληξώλεηαη κεηαμύ κηθξνύ αξηζκνύ δηεξγαζηώλ.

• Καθολική: θάζε δηεξγαζία επηθνηλσλεί κε κεγάιν αξηζκό δηεξγαζηώλ.

• Γομημένη: ε επηθνηλσλία αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή-ηνπνινγία, π.ρ. δνκή

δέληξνπ, αζηεξηνύ, θιπ.

• Μη Γομημένη: ε επηθνηλσλία δελ αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή-ηνπνινγία.

• Σηαηική: ε επηθνηλσλία είλαη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

• Γςναμική: ε επηθνηλσλία αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

• Σςγσπονιζμένη: ε απνζηνιή θαη ιήςε ησλ πιεξνθνξηώλ-δεδνκέλσλ γίλεηαη ηαπηόρξνλα.

• Αζύγσπονη: ε απνζηνιή θαη ιήςε ησλ πιεξνθνξηώλ-δεδνκέλσλ είλαη αλεμάξηεηεο

κεηαμύ ηνπο.

Τύποι-Σσήμαηα Δπικοινωνίαρ
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Βαζικέρ επωηήζειρ πος ηίθενηαι ζηη ζσεδίαζη ηηρ επικοινωνίαρ:

• Δθηεινύλ όιεο νη δηεξγαζίεο ίδηαο ηάμεο αξηζκό εληνιώλ επηθνηλσλίαο;

• Υπάξρεη δηεξγαζία πνπ επηθνηλσλεί κε πνιιέο από (ή όιεο) ηηο άιιεο δηεξγαζίεο;

Υπάξρεη θίλδπλνο ζπκθόξεζεο επηθνηλσλίαο (bottleneck);

• Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηνπηθόηεηαο ηνπ ζρήκαηνο επηθνηλσλίαο;

• Δίλαη δπλαηόλ νη ππνινγηζκνί λα γίλνληαη ηαπηόρξνλα κε ηελ επηθνηλσλία;

• Μπνξνύλ πνιιέο δηεξγαζίεο λα εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα;

Σσεδίαζη Δπικοινωνίαρ
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