
2a.1

Εμπειρική αποτίμηση
παράλληλων προγραμμάτων

Κ.Γ. Μαργαρίτης

προσαρμογή από το μάθημα του Barry Wilkinson 
ITCS 4145/5145 2006 Cluster Computing

Univ. of North Carolina at Charlotte

.



2a.2

Οπτικοποίηση 

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία οπτικοποίησης για 
το MPI. 

Το παραδειγμα που ακολουθεί είναι από το 
Upshot.

Συνήθως τα εργαλεία αυτά είναι αρκετά 
απαιτητικά σε πόρους.
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Εργαλεία οπτικοποίησης
Τα παράλληλα προγράμματα μπορεί να 
παρακολουθούνται μέσω διαγραμμάτων 

επεξεργαστών-χρόνου (ή διεργασιών-χρόνου)

Διεργασία 1

Διεργασία 2

Διεργασία 3

ΧρόνοςΥπολογισμός
Αναμονή
Μεταβίβαση μηνύματος
Μήνυμα
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Μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης

Ο χρόνος εκτέλεσης, μεταξύ δύο σημείων L1 και L2 του κώδικα, 
μπορεί να μετρηθεί ως εξής:

.
L1: time(&t1);                      /* start timer */ 
.
.
L2: time(&t2);                   /* stop timer */

elapsed_time = difftime(t2, t1);     /* time=t2 - t1 */

printf(“Elapsed time = %5.2f seconds”, elapsed_time);
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Το MPI παρέχει και δική του συνάρτηση MPI_Wtime() που 
επιστρέφει το χρόνο (seconds):

double start_time, end_time, exe_time;

start_time = MPI_Wtime();    

    .
    .

end_time = MPI_Wtime();

exe_time = end_time - start_time; 

Μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης (συν.)
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Χρόνος ακολουθιακής εκτέλεσης, ts: Εκτέλεση 
του αρχικού ακολουθιακού αλγορίθμου με 
αντίστοιχα δεδομένα και σε σύστημα ισοδύναμο 
με ένα υπολογιστή της συστοιχίας.

Χρόνος παράλληλης εκτέλεσης, tp: Ο συνολικός 
χρόνος εκτέλεσης, από την αρχή εκτέλεσης της 
πρώτης διεργασίας μέχρι τον τερματισμό της 
τελευταίας.
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Χρόνος ακολουθιακής εκτέλεσης, ts: Εκτέλεση 
του αρχικού ακολουθιακού αλγορίθμου με 
αντίστοιχα δεδομένα και σε σύστημα ισοδύναμο 
με ένα υπολογιστή της συστοιχίας.

Χρόνος παράλληλης εκτέλεσης, tp: Ο συνολικός 
χρόνος εκτέλεσης μπορεί να αναλυθεί σε χρόνο 
υπολογισμού, tcomp, και χρόνο επικοινωνίας, 
tcomm:

tp = tcomp + tcomm
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Χρόνος υπολογισμού
Όταν εκτελούνται πολλές διεργασίες σε διαφορετικούς 
επεξεργαστές τότε υπολογίζουμε τον χρόνο της πιο 
σύνθετης (μακρόχρονης) διεργασίας. Γενικά, ο χρόνος 
υπολογισμού εκφράζεται ως συνάρτηση του μεγέθους του 
προβλήματος n και του αριθμού των επεξεργαστών p 

tcomp = f (n, p)

Συχνά αναλύουμε το χρόνο υπολογισμού σε επιμέρους 
τμήματα. Απομονώνουμε τον χρόνο επικοινωνίας αλλά όχι 
τον πιθανό χρόνο αργίας

tcomp = tcomp1 + tcomp2 + tcomp3 + …

Συνήθως υποθέτουμε ισοδύναμους υπολογιστές (ισχύς, 
μνήμη, κλπ). 
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Χρόνος επικοινωνίας

Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπςω ο 
τύπος και η δομή του δικτύου, το μέγεθος των 
δεδομένων και πιθανή συμφόρηση. Μια αριχκή 
εκτίμηση είναι 

tcomm = tstartup + ntdata

tstartup – χρόνος εκκίνσης, ουσιαστικά ο χρόνος 
αποστολής ενός κενού μηνύματος. Θεωρείται 
σταθερός.
tdata – χρόνος μετάδοσης ανά μονάδα 
δεδομένων (πχ ανά byte). Επίσης θεωρείται 
σταθερός και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 
των δεδομένων n. 
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Απλοποιημένος χρόνος επικοινωνίας

Αριθμός δεδομένων (n) 

Χρόνος εκκίνησης

Χρόνος
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Συνολικός χρόνος επικοινωνίας, tcomm

Άθροιση των χρόνων επικοινωνίας μιας διεργασίας
tcomm = tcomm1 + tcomm2 + tcomm3 + …

Οι δομές επικοινωνίας όλων των διεργασιών 
θεωρούνται ίδιες οπότε η μέτρηση χρόνου μιας 
διεργασίας είναι επαρκής.

Τα tstartup και tdata, μπορούν να μετρηθούν με 
μονάδες υπολογιστικού χρόνου, έτσι ώστε 
μπορούμε να προσθέσουμε τα tcomp και tcomm για να 
υπολογίσουμε τον συνολικό χρόνο, tp.
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Συντελεστές απόδοσης
Με τα ts, tp, tcomp, και tcomm, για την συγκεκριμένη 
υλοποίηση ενός αλγορίθμου, μπορούμε να 
ορίσουμε τον συνετελεστή επιτάχυνσης και το 
λόγο υπολογισμού / επικοινωνίας :

Και οι δύο είναι συναρτήσεις του αριθμού 
επεξεργαστών, p, και του μεγέθους του 
προβλήματος, n.
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Ο συντελεστής επιτάχυνσης δίνει μια ένδειξη της 
δυνατότητας κλιμάκωσης της παράλληλης 
υλοποίησης του αλγορίθμου για συγκεκριμένο 
μέγεθος του προβλήματος και αυξανόμενο αριθμό 
επεξεργαστών.

Ο λόγος υπολογισμού / επικοινωνίας δίνει μια 
ένδειξη της επίδρασης της επικοινωνίας όταν 
αυξάνεται το μέγεθος του προβλήματος ή του 
συστήματος. 

Συντελεστές απόδοσης (συν.)
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Παράδειγμα
• Πρόσθεση n αριθμών με χρήση δύο υπολογιστών, 

ο καθένας αθροίζει n/2 αριθμούς.

• Οι αριθμοί είναι αρχικά (και τελικά) σε ένα 
υπολογιστή .

Υπολογιστής 1 Υπολογιστής 2
Αποστολή n/2 αριθμών

Επιστροφή αποτελέσματος

Πρόσθεση n/2 αριθμών

Άθροιση μερικών αποτελεσμάτων

tcomm = tstartup +(n/2)tdata

tcomm = tstartup + tdata

tcomp = n/2

tcomp = 1
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Συνολικοί χρόνοι
tcomm = 2*tstartup +(n/2 + 1)*tdata = O(n)
tcomp = n/2 + 1               = O(n)
tseq = n *  tcp                                       
tpar = tcomp + tcomm = (n/2 + 1) * tcp  +
                             ((n/2 + 1) * tdata +2*tstartup) 
Για n αρκετά μεγάλο, το tstartup  έστω αμελητέο
                          ~ n/2 * (tcp+ tdata ) 

Συντελεστής επιτάχυνσης = 1/2 * tcp / (tcp+ tdata )
Λόγος υπολογισμού/επικοινωνίας = tcp / tdata 

Για tcp ~= tdata  (ρεαλιστικό;) ο λόγος είναι 1

Καλό ή κακό ;
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Πρόβλημα N-σωμάτων

Χρόνος υπολογισμού = O(n2)

Χρόνος επικοινωνίας = O(n)

Λόγος υπολογισμού / επικοινωνίας είναι n

Καλύτερο ;
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Κόστος 

Κόστος =(αριθμός επεξεργαστών)   x (χρόνος εκτέλεσης)
       = Αrea x Time (AT)          (μερικές φορές ΑΤ2).

Κόστος ακολουθιακού υπολογισμού = 1 x ts 

Κόστος παράλληλου υπολογισμού = p x tp 

Aλγόριθμοι βέλτιστου κόστους
Το κόστος του παράλληλου υπολογισμού είναι ανάλογο 

προς το κόστος του ακολουθιακού υπολογισμού:

Κόστος = p * tp = k * ts = k * s * tp , με k σταθερό (μικρό)
Ωφελιμότητα = 1 / k = s / p  (βέλτιστο 1)
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Παράδειγμα
Έστω          ts = O(n log n)

όπου n = μέγεθος προβλήματος
      p = αριθμός επεξεργαστών

Για βέλτιστο κόστος 

tp = O(n log n) / p = O(n/p log n) 


