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5.2

Σωληνωτή επεξεργασία

Το πρόβλημα διαιρείται σε σειρά εργασιών που 

πρέπει να εκτελεστούν σε ακολουθία (όπως στον 

ακολουθιακό προγραμματισμό). Κάθε εργασία 

αποτελεί ξεχωριστή διεργασία και ανατίθεται σε 

διαφορετικό επεξεργαστή (ιδανικά). 
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Παράδειγμα
Πρόσθεση των στοιχείων ενός πίνακα a στο sum:

sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)

sum = sum + a[i];

Ο βρόχος μπορεί να “ξεδιπλωθεί” και να δώσει:
          

sum = 0;
sum = sum + a[0];
sum = sum + a[1];
sum = sum + a[2];
sum = sum + a[3];
sum = sum + a[4];
...
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Σωλήνωση για το ξεδιπλωμένο βρόχο
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Άλλο παράδειγμα
Φίλτρο συχνοτήτων – Στόχος η αφαίρεση συγκεκριμένων 
συχνοτήτων (f0, f1, f2,f3, κλπ.) από ψηφιοποιημένο σήμα, f(t). 
Αρχικά το σήμα εισέρχεται από αριστερα:



5.6

Αποδοτική χρήση

Αν ένα πρόβλημα μπορεί να τεμαχιστεί σε μια ακολουθία 
διεργασιών, η σωληνωτή επεξεργασία μπορεί να αποδώσει 
για τους παρακάτω τρείς τύπους υπολογισμών:

1. Συνεχιζόμενη εκτέλεση πολλαπλών στιγμιοτύπων του 
ίδιου προβλήματος.

2. Μια μεγάλη σειρά δεδομένων υφίσταται ακολουθιακή 
επεξεργασία πολλαπλών σταδίων.

3. Μια διεργασία μπορεί να ξεκινήσει βασιζόμενη σε 
αποτελέσματα της προηγούμενης, πριν η τελευταία 
ολοκληρωθεί.
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Τύπος 1: χωροχρονικό διάγραμμα
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Τύπος 2: χωροχρονικό διάγραμμα



Τύπος 3: χωροχρονικό διάγραμμα

Σωληνωτή επεξεργασία όπου η πληροφορία περνά στο 
επόμενο στάδιο πριν ολοκληρωθεί το τρέχον βήμα.
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Αν ο αριθμός των σταδίων είναι μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των επεξεργαστών στη 
σωλήνωση, τότε μια ομάδα σταδίων μπορέι να 
ανατεθεί σε έναν επεξεργαστή:
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Παραδείγματα υπολογισμών 
σωληνωτής επεξεργασίας
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5.6

Σωληνωτή επεξεργασία Τύπου 1

Συνεχιζόμενη εκτέλεση πολλαπλών στιγμιοτύπων του ίδιου 
προβλήματος.



Πρόσθεση σειράς αριθμών

Πότε είναι αποδοτικός ο αλγόριθμος; 
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Βασικός κώδικας για διεργασία Pi :

recv(&accumulation, Pi-1);
accumulation = accumulation + number;
send(&accumulation, Pi+1);

Εκτός από τη πρώτη διαργασία, P0, που είναι

send(&number, P1);

Και την τελευταία διεργασία, Pn-1, που είναι

recv(&number, Pn-2);
accumulation = accumulation + number;
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Πρόγραμμα SPMD

if (process > 0) {
recv(&accumulation, Pi-1);
accumulation = accumulation + number;

}
if (process < n-1) 

send(&accumulation, P i+1);

Το τελικό αποτέλεσμα βρίσκεται στη τελευταία διεργασία.

Αντί για πρόσθεση θα μπορούσε να υπάρχει οποιαδήποτε 
επεξεργασία. Σε διαδοχικά βήματα του υπολογισμού θα 
μπορούσαν να υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα.
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5.6

Σωληνωτή επεξεργασία Τύπου 2

Μια μεγάλη σειρά δεδομένων υφίσταται ακολουθιακή 
επεξεργασία πολλαπλών σταδίων.



Ταξινόμηση Αριθμών
Παράλληλη ταξινόμηση εισαγωγής.
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Σωλήνωση για ταξινόμηση εισαγωγής



Ο βασικός αλγόριθμος της διεργασίας Pi είναι

recv(&number, Pi-1);
if (number > x) {

send(&x, Pi+1);
x = number;

} else send(&number, Pi+1);

Με n αριθμούς, το i διεργασία θα δεχτεί = n – i αριθμούς.
Αριθμός περασμάτων = n - i - 1
Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απλός βρόχος. 
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Ταξινόμηση εισαγωγής με επιστροφή των 
δεδομένων μέσω διπλής σωλήνωσης
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Χωροχρονικό διάγραμμα
διπλής σωλήνωσης
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Γεννήτρια πρώτων αριθμών
Κόσκινο του Ερατοσθένη

• Γεννήτρια ακεραίων, αρχίζοντας από το 2.
• Το 2 είναι πρώτος αριθμός  και κρατείται στο P

0
.

• Όλα τα πολλαπλάσια του 2 σταματούν στο P
0
. 

• Οι υπόλοποι συνεχίζουν στη σωλήνωση (προς P
1
).

• Η ίδια διαδικασία για το 3 στο P
1 
κ.ο.κ.
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Ενδεικτικός  κώδικας της διεργασίας, Pi :

recv(&x, Pi-1);
/* repeat following for each number */
recv(&number, Pi-1);
if ((number % x) != 0) send(&number, P i+1);

Κάθε διεργασία δεν θα παραλάβει τον ίδιο αριθμό 
ακεραίων. Χρήση 'σημαίας' τερματισμού της ακολουθίας: 

recv(&x, Pi-1);
for (i = 0; i < n; i++) {

recv(&number, Pi-1);
If (number == terminator) break;
 (number % x) != 0) send(&number, P i+1);

}
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5.6

Σωληνωτή επεξεργασία Τύπου 3

Μια διεργασία μπορεί να ξεκινήσει βασιζόμενη σε 
αποτελέσματα της προηγούμενης, πριν η τελευταία 
ολοκληρωθεί.



Επίλυση άνω (ή κάτω) τριγωνικού 
συστήματος εξισώσεων 

Όπου τα a
i,j
 and b

i 
είναι σταθερές και τα nd x

j
 είναι οι άγνωστες 

τιμές, i, j = 0, 1, .., n-1. Σε μορφή πινάκων Αx = b, που 
προκύπτει από την απαλοιφή Gauss σε πλήρες τετραγωνικό 
σύστημα εξισώσεων.
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Ανάδρομη αντικατάσταση
Πρώτα βρίσκουμε το x0 από τη τελευταία (πρώτη) εξίσωση,

Η τιμή του x0 αντικαθίσταται στην επόμενη εξλισωση για να 
βρούμε το x1,

Οι τιμές των x1 και x0 αντικαθίστανται στην επόμενη 
εξίσωση για να βρούμε το x2:

Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να βρούμε όλους τους αγνώστους.
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Λύση με σωλήνωση

Το πρώτο στάδιο της σωλήνωσης υπολογίζει το x0 και περνά 
το x0 στο δεύτερο στάδιο, το οποίο υπολογίζει το x1 από το x0

και περνά τα x0 και x1 στο επόμενο στάδιο, που υπολογίζει το 
x2 από τα x0 και x1, κ.ο.κ.
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Η διεργασία i, i = 0, 1, ..  n-1 :

• παραλαμβάνει τις τιμές x0, x1, x2, …, xi-1 
• υπολογίζει το xi από την εξίσωση:
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Υπολογισμοί διασωλήνωσης 

• αποστέλλει τις τιμές x0, x1, x2, …, xi-1, xi

• Ειδικές περιπτώσεις οι διεργασίες 0 και n-1 : η πρώτη 
δεν παραλαμβάνει, η τελευταία δεν αποστέλλει.



Ακολουθιακός κώδικας
Οι σταθερές ai,j και bi βρίσκονται στους πίνακες a[ ][ ] και b[ ]
αντίστοιχα, οι τιμές των αγνώστων θα αποθηκευτούν στον 
πίνακα x[ ].

x[0] = b[0]/a[0][0];              /* computed separately */
for (i = 1; i < n; i++) {          /*for remaining unknowns*/

sum = 0;
For (j = 0; j < i; j++

sum = sum + a[i][j]*x[j];
x[i] = (b[i] - sum)/a[i][i];

}
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Παράλληλος κώδικας

Ψευδοκώδικας για τη διεργασία Pi i = 0, 1, ..  n-1

for (j = 0; j < i; j++) {
recv(&x[j], Pi-1);
send(&x[j], Pi+1);

}
sum = 0;
for (j = 0; j < i; j++)

sum = sum + a[i][j]*x[j];
x[i] = (b[i] - sum)/a[i][i];
send(&x[i], Pi+1);

Τι νόημα έχουν οι δείκτες σε πίνακες; Ποιές είναι οι 
διαφορές για τις διεργασίες 0 και n-1; Πού βρίσκονται τα 
αποτελέσματα;
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Χωροχρονικό διάγραμμα


