
Συντονιστής - Εργαζόμενος : παραλλαγές

Θέμα 1: Αποστολή μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Σενάριο 1α. Όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν σε ένα μήνυμα το κεντρικό όγκο δεδομένων. 
Εφαρμογή, η άσκηση 3 του φυλλαδίου 6 (Rank Sort). 

Ενδεικτικός κώδικας Rank Sort (όλα τα στοιχεία διαφορετικά μεταξύ τους)

for (i = 0; i < N; i++){
   rank[i] = 0;
   for (j = 0; j <N; j++)
     if (a[i] < a[j])
       rank[i]++;
}
for (i = 0; i < N; i++)
  b[i] = a[rank[i]];

Ψευδοκώδικας 
   Για τον συντονιστή
   Διάβασε μέγεθος πίνακα Ν

Διάβασε πίνακα  Α
            Μηδένισε Β
   Για όλους

Πανεκπομπή Ν
Πανεκπομπή Α

            Υπολογισμός στοιχείων 
            Συλλογή στοιχείων στο Β
   Για τον συντονιστή
            Τύπωσε Β

Σενάριο 1β. Η κάθε διεργασία αναλαμβάνει περισσότερα του ενός στοιχεία. Μέγεθος φέτας 
Κ=Ν/size (θεωρούμε οτι η δαίρεση είναι ακριβής).

Σενάριο 1γ. Τεμαχισμός του μηνύματος αποστολής κεντρικού όγκου δεδομένων σε Κ μηνύματα, 
λόγω μεγάλου μήκους πακέτου. Δηλαδή, έχουμε Κ πανεκπομπές. Το Κ δεν εξαρτάται από το size 
αλλά από το Ν και το βέλτιστο μέγεθος πακέτου για το σύστημα. Το βέλτιστο μέγεθος πακέτου το 
καθορίζουμε πειραματικά.

Θέμα 2: Αποστολή διαφορετικών δεδομένων σε κάθε εργαζόμενο. 

Σενάριο 2α. Όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίσο τμήμα (φέτα) από ένα μεγάλο πίνακα. 
Εφαρμογή: Μετατόπιση ή κλιμάκωση ενός μονοδιάστατου ανύσματος – εικόνας. Β = Α+xI, ή Β = 
xΑ. (Δες παρουσίαση Φυσικού Παραλληλισμού). 

Ενδεικτικός κώδικας υπολογισμού

for (i = 0; i < N; i++){
   a[i] = a[i] + x;
/* a[i] = a[i] * x; */



Ψευδοκώδικας
  Για τον συντονιστή
   Διάβασε μέγεθος πίνακα Ν

Διάβασε πίνακα  Α
            Διάβασε  αριθμό x
            Μηδένισε Β
            Όρισε μέγεθος φέτας Κ=Ν/size (ακριβής διαίρεση, όλες οι φέτες ίσες)
   Για όλους

Πανεκπομπή Κ, x
Διασπορά φέτας Α

            Υπολογισμός στοιχείων φέτας
            Συλλογή στοιχείων στη φέτα Β
   Για τον συντονιστή
            Τύπωσε Β

Σενάριο 2β. Προφανής επέκταση όπως στο Σενάριο 1β (πολλαπλές φέτες).

Σενάριο 2γ. Όπως το Σενάριο 2α αλλά οι φέτες δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Είναι η πιο 
συνηθισμένη περίπτωση, όταν δηλαδή η διαίρεση Ν/size δεν είναι ακριβής. Το πρόβλημα βρίσκεται 
στον σωστό υπολογισμό των φετών, δηλαδή στον σωστό επιμερισμό του υπολοίπου της διαίρεσης. 

Ψευδοκώδικας συντονιστή
slice = N / size;
extra = N % size;
for (i = 0; i < extra; i++)

   Αποστολή φέτας μεγέθους slice+1
            for (i = extra; i < size; i++)
   Αποστολή φέτας μεγέθους slice
         

Σενάριο 2δ. Συνδυασμός των Σεναρίων 2β και 2γ. Καταλήγουμε σε πολλαπλές διασπορές ίσων 
φετών και μια τελευταία σειρά αποστολών άνισων φετών. Στην ακραία περίπτωση των πολύ 
μικρών φετών (πχ μεγέθους λίγων στοιχείων) καταλήγουμε κοντά στη δυναμική αποστολή 
δεδομένων.

Θέμα 3. Δυναμική αποστολή δεδομένων σε κάθε εργαζόμενο.

Σενάριο 3α. Ο συντονιστής στέλνει ένα στοιχείο σε κάθε εργαζόμενο και περιμένει την επιστροφή 
του αποτελέσματος πριν στείλει ξανά δεδομένα. Επειδή ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι 
σταθερός ο βρόχος δομείται με while ή do-while, αντί για for. Η μέθοδος εξασφαλίζει πολύ  καλή 
εξισορρόπηση φορτίου αλλά έχει κόστος επικοινωνίας.

Σενάριο 3β. Όπως το Σενάριο 3α αλλά αντί για απλά στοιχεία ο εργαζόμενος στέλνει ομάδες 
στοιχείων (φέτες), σταθερού μεγέθους. Το Σενάριο αυτό προσεγγίζει το Σενάριο 2δ με  τη διαφορά 
ότι οι φέτες διανέμονται δυναμικά.

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο Θέμα 1 όσο και στο Θέμα 2.


