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Ένας υπολογισμός μπορεί εμφανώς να διαιρεθεί σε έναν 
αριθμό σχεδόν (ή και εντελώς) ανεξάρτητων εργασιών. Η 
κάθε εργασία συνήθως επενεργεί είτε (α) σε διαφορετικά 
δεδομένα ή (β) στα ίδια δεδομένα αλλά με διαφορετικό 
τρόπο. Η κάθε εργασία εκτελείται σε/από διαφορετικό 
επεξεργαστή/διεργασία.

Λίγη ή καθόλου επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών
Αρχική παραλαβή δεδομένων από συντονιστή, εκτέλεση 
εργασίας από εργαζόμενους, τελική επιστροφή δεδομένων 
στο συντονιστή.
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Συντονιστής – εργαζόμενοι με 
δημιουργία στατικών διεργασιών
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Συντονιστής – εργαζόμενοι με 
δημιουργία δυναμικών διεργασιών
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Παραδείγματα 

• Επεξεργασία εικόνας χαμηλού επιπέδου

• Σύνολο Mandelbrot

• Υπολογισμοί Monte Carlo
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Επεξεργασία εικόνας χαμηλού επιπέδου

Πολλές γεωμετρικές πράξεις απαιτούν γεωμετρικούς και 
άλλους υπολογισμούς μόνο σε τοπικά δεδομένα με 
καθόλου ή ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών.
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Σύστημα συντεταγμένων εικόνας
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Μερικές γεωμετρικές πράξεις

Μετατόπιση
Μετατόπιση κατά Δx στον άξονα x και Δy στον άξονα y:

x' = x + Δx
y' = y + Δy

όπου x και y είναι οι αρχικές και x' και y' οι νέες συντεταγμένες.

Κλιμάκωση
Κλιμάκωση με συντελεστή Sx στον άξονα x και Sy στον άξονα y:

x' = xSx
y' = ySy

Περιστροφή
Περιστροφή με γωνία θ γύρω από τη αρχή των αξόνων:

x' = x cosθ + y sinθ
y' = -x sinθ + y cosθ
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Μετατόπιση

x′ = x + ∆x
y′ = y + ∆y
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Κλιμάκωση

x′ = xSx
y′ = ySy
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Περιστροφή

x′ = x cosθ + y sinθ
y′ = -x sinθ + y cosθ
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Γεωμετρική κατανομή δεδομένων σε 
επιμέρους διεργασίες

Κατανομή σε μία ή δύο (ή και τρείς) διαστάσεις), πχ γραμμές, 
στήλες, τετράγωνα, ορθογώνια, κύβοι κλπ.
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Ερωτήσεις

Πού είναι τα δεδομένα; Πότε πήγαν;

Υπάρχει δια-διεργασιακή επικοινωνία;

Ποιές παράμετροι επηρρεάζουν την 
απόδοση;

Πως μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την 
απόδοση;



  

Σύνολο Mandelbrot

Σύνολο σημείων στο μιγαδικό επίπεδο που υπολογλιζονατι 
με βάση μια επαναληπτική συνάρτηση.

όπου zk+1 είναι η (k + 1) επανάληψη για τον μιγαδικό 
αριθμό z = a + bi και c είναι ένας μιγαδικός αριθμός που 
δίνει μια αρχική θέση στο επίπεδο. Αρχικά το z είναι 0.
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Σύνολο Mandelbrot (συν.)

Οι επαναλήψεις συνεχίζονται μέχρι το μέτρο του z να είναι 
μεγαλύτερο του 2 ή μέχρι να φθάσουμε σε κάποιο μέγιστο 
αριθμό επαναλήψεων. Το μέτρο (και η κλίμακα του γκρίζου) 
υπολογίζεται ως:



  

Ακολουθιακός κώδικας υπολογισμού για ένα σημείο 
με επιστροφή του αριθμού επαναλήψεων

structure complex {
  float real;
  float imag;
};
int cal_pixel(complex c) {
  int count, max;
  complex z;
  float temp, lengthsq;
  max = 256;
  z.real = 0; z.imag = 0;
  count = 0;                   /* number of iterations */
  do {
    temp = z.real * z.real - z.imag * z.imag + c.real;
    z.imag = 2 * z.real * z.imag + c.imag;
    z.real = temp;
    lengthsq = z.real * z.real + z.imag * z.imag;
    count++;
  } while ((lengthsq < 4.0) && (count < max));
  return count;
}
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Απεικόνιση συνόλου Mandelbrot
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Παράλληλος υπολογισμός συνόλου Mandelbrot 

Στατική ανάθεση εργασιών

Απλή διαίρεση σε σταθερό αριθμό περιοχών, όπου η κάθε μια 
ανατίθεται σε έναν επεξεργαστή. Ευκολη ανάπτυξη, μικρή 
αποτελεσματικότητα επειδή διαφορετικές περιοχές απαιτούν 
διαφορετικό αριθμό επαναλήψεων.

Δυναμική ανάθεση εργασιών

Διαίρεση σε μεγάλο αριθμό μικρών περιοχών. Κάθε διεργασία  
(ή επεξεργαστής) αναλαμβάνει μια μικρή περιοχή και ζητά νέα 
δεδομένα μόλις τελειώσει τους υπολογισμούς της τρέχουσας 
περιοχής.Εξισορρόπηση φορτίου αλλά κίνδυνος υπερβολικής
επικοινωνίας.
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Δυναμική ανάθεση εργασιών
Δεξαμενή εργασιών
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Μέθοδοι Monte Carlo 

Οι μέθοδοι Monte Carlo χρησιμοποιούν τυχαίες επιλογές 
δεδομένων.
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Παράδειγμα: υπολογισμός π

Έστω κύκλος εγγεγραμμένος σε τετράγωνο πλευράς 2 μονάδων. Ο 
λόγος των επιφανειών κύκλου /  τετραγώνου

Επιλέγουμε τυχαία σημεία μέσα στο τετράγωνο.

Μετρούμε το πλήθος των σημείων μέσα στο κύκλο.

Για αρκετά μεγάλο αριθμό σημείων ο λόγος των σημείων μέσα στο 
κύκλο προς το σύνολο θα τείνει στο
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Υπολογισμός ολοκληρώματος
Ένα τεταρτημόριο μπορεί να εκφραστεί ως ολοκλήρωμα.l

Γεννώνται τυχαία ζεύγη (xr,yr), με τιμές μεταξύ 0 and 1.

Προσμετρώνται αν
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Εναλλακτική (καλύτερη) μέθοδος

Με τυχαίες τιμές x υπολογίζουμε τα f(x) και τα αθροίζουμε:

  όπου xr είναι τυχαία παραγόμενες τιμές του x μεταξύ x1 και x2.

Η μέθοδος Monte Carlo είναι πολύ χρήσιμη αν η 
συνάρτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αριθμητικά.
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Παράδειγμα
Υπολογισμός του ολοκληρώματος

Ακολουθιακός κώδικας
sum = 0;
for (i = 0; i < N; i++) {     /* N random samples */
  xr = rand_v(x1, x2     /* generate random value */
  sum = sum + xr * xr - 3 * xr;  /* compute f(xr) */
}
area = (sum / N) * (x2 - x1);

Η συνάρτηση randv(x1, x2) επιστρέφει ένα ψευδοτυχαίο 
αριθμό μεταξύ x1 και x2.
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Για τον παραλληλισμό της μεθόδου Monte Carlo code πρέπει 
να επιτύχουμε παράλληλη γέννηση τυχαίων αριθμών
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