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Task-channel model 
 
 

 Abstrakcyjny model algorytmu równoległego 
 Zadanie: zawiera program sekwencyjny i jego 

lokalną pamięć 
 Porty We/Wy 
 Porty różnych  

zadań  
połączone są  
kanałami 



Zadania  
 
 

 Zadania wykonują 5 podstawowych operacji:  
 Obsługa pamięci lokalnej  
 Wysyłanie danych (Send) 
 Odbieranie danych (Receive) 
 Tworzenie zadań (Create, fork) 
 Kończenie zadań (Terminate) 



Kanał  
 Kanał jest to kolejka komunikatów łącząca port 

wyjścia pewnego zadania z portem wyjścia 
innego zadania 

 Kolejność odbierania danych jest taka sama,  
jak kolejność ich wysyłania 

 Kanał wejściowy może zostać zablokowany, jeżeli 
nie ma w nim danych do odczytu 

 Kanał wyjściowy nigdy nie ulega zablokowaniu  
(pomyśl np. o kolejce zadań dla drukarki) 
 Odbieranie: operacja synchroniczna 
 Wysyłanie: operacja asynchroniczna 
 



Dostęp do pamięci  
 Pamięci lokalna jest wyraźnie oddzielona od 

globalnej  
 Dostęp do pamięci lokalnej jest szybki 
 Dostęp do pamięci globalnej – poprzez kanały – 

znacznie wolniejszy 
 Wyraźne rozróżnienie pamięci lokalnej 

(prywatnej) od globalnej pomaga w analizie 
wydajności rzeczywistych algorytmów 



Projektowanie algorytmów 
równoległych metodą Fostera  
 Ogólna metoda postępowania 
 Składa się z czterech kroków: 

 
 Podział (Partitioning) 
 Komunikacja (Communication) 
 Skupianie (Agglomeration) 
 Odwzorowanie (Mapping) 



Podział-Komunikacja- 
Scalanie-Odwzorowanie 



1. Podział   
 Podział obliczeń i danych na mniejsze części 
 Podział na domeny wg danych  

(domain decomposition) 
 Np. podział macierzy na podmacierze, wiersze, wstęgi; podział 

dużej pętli na mniejsze 
 Zazwyczaj skupiamy się na największym zbiorze danych lub 

danych najczęściej używanych  
 Podział dużego zadania na podzadania  

(dekompozycja funkcjonalna) 
 Prowadzi do podziału problemu na zadania 

elementarne (primitive tasks) 
 

 



  
 Na tym etapie ignorujemy sprzęt, na którym miałby 

się wykonać program;  
 Szukamy wszytskich okazji do zrównoleglenia 

algorytmu 
 
 



Dekompozycja danych 

Struktura danych Zadanie elementarne 



Dekompozycja funkcjonalna   

• Możliwe przetwarzanie potokowe 
• Zadania mają zwykle inny rozmiar 



Zadania elementarne 
 Powinno być ich dużo więcej niż jednostek 

obliczeniowych  
 Powinny mieć mniej więcej ten sam rozmiar 

(obejmować podobną liczbę danych i mieć 
podobną złożoność obliczeniową) 

 Ich liczba powinna rosnąć z wielkością problemu 
 Narzut związany z podziałem zadania na zadania 

elementarne powinien być minimalny 
 W miarę możliwości warto rozważyć kilka 

podziałów na zadania elementarne 



2. Komunikacja 
 Jakie dane muszą być przesyłane między 

zadaniami elementarnymi? 
 Komunikacja lokalna: angażuje niewiele zadań 

elementarnych 
 Przydzielamy kanały komunikacji 

 Komunikacja globalna: angażuje bardzo dużą 
liczbę zadań elementarnych  
 Warto rozważyć zastąpienie jej komunikacją lokalną 

 



2. Przykład: redukcja 
 S = x0 + x1 + x2 +… +xn 

 
 
 x0      x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 

 
 
 
 
 

                                  S 
 

 W tym rozwiązaniu jedno zadanie (S) wykonuje wszystkie 
operacje: komunikacja i obliczenia 

 Algorytm jest szeregowy 
 Koszt: O(n)                         



Przykład: redukcja 
 S = x0 + x1 + x2 +… +xn 

 
 
 x0      x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 

 
 
x0      x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 
 
 
x0      x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 
 
 
x0       = S     x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 
 

 Zrównoleglono obliczenia i komunikację 
 Koszt: O(log2(n)) 
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Przykład: redukcja 
 S = x0 + x1 + x2 +… +xn 
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x0      x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 
 
 
x0       = S     x1      x2      x3        x4      x5      x6      x7 
 

 Zrównoleglono obliczenia i komunikację 
 Koszt: O(log2(n)),  

mimo iż wykonuje się więcej obliczeń i transferów danych  
niż w rozwiązaniu szeregowym 

                                              

cz
as

 



Pożądane cechy komunikacji: 
 Zrównoważenie 
 Komunikacja w każdym kanale zajmuje mniej 

więcej tyle samo zasobów 
 Niewielki stopień  
 Każde zadanie elementarne komunikuje się tylko z 

kilkoma zadaniami „sąsiednimi” 
 Możliwość przetwarzania równoległego 
 Zadania mogą przesyłać dane jednocześnie w 

różnych kanałach 
 Różne zadania mogą jednocześnie wykonywać 

obliczenia 



 Komunikacja wprowadza dodatkowy narzut na 
wykonanie programu, bo nie występuje w 
programie szeregowym 

 Należy minimalizować komunikację między 
zadaniami elementarnymi 



3. Scalanie 
 Scalanie (agglomeration) polega na łączeniu zadań 

elementarnych w większe zadania 
 Cel: zwiększenie efektywności 
 Zwykle etap ten służy do redukcji czasu komunikacji 

i wymaga znajomości sprzętu, na jakim będzie 
wykonywany program 
 W programowaniu wykorzystującym MPI zwykle  

1 scalone zadnie odpowiada 1 procesorowi 
 W programowaniu wykorzystującym CUDA zadań jest 

zwykle dużo więcej niż jednostek wykonawczych 



3. Scalanie 
 Scalanie kilku zadań elementarnych eliminuje 

komunikację między nimi: zwiększenie lokalności 
 Scalanie może też dotyczyć kanałów komunikacyjnych: 

wysłanie 1 komunikatu o długości M*N jest bardziej 
efektywne niż wysłanie M komunikatów o długości N 

 
 
 
 
 

 Opóźnienie (latencja, latency) może wynosić od 
dziesiątek nanosekund po setki mikrosekund 

 



 



Scalanie: pożądane cechy 
 Zwiększenie lokalności programu 
 Scalone zadania mają podobny koszt 

obliczeniowy i komunikacyjny 
 Liczba zadań rośnie z rozmiarem problemu 
 Powtórzone obliczenia zajmują mniej czasu, niż 

komunikacja, którą zastępują 
 Ilość dodatkowych danych potrzebnych do 

scalenia zadań elementarnych jest niewielka 



4. Odwzorowanie 
 Odwzorowanie jest to przyporządkowanie 

scalonych zadań procesorom 
 Cel: maksymalizacja użycia procesorów i 

minimalizacja komunikacji między procesorowej 
 To są zwykle 2 sprzeczne zadania:  

potrzebny kompromis 
 Zadania tworzone dynamicznie etc.  
 
 



4. Odwzorowanie 
 Cel: maksymalizacja użycia procesorów i 

minimalizacja komunikacji między procesorowej 
 To są zwykle sprzeczne zadania:  

 
 
 



Przykłady 
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