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SCHUBRING Tadeusz 

RÓWNOLEGŁA  IMPLEMENTACJA METOD 
ITERACYJNYCH  DLA UKŁADU RÓWNA Ń 

Z MACIERZAMI RZADKIMI 

Streszczenie 
W artykule podano równoległą implementację metod rozwiązywania układu równań liniowych 

z macierzą rzadką w języku programowania UPC (Unified Parallel C). Uwzględniono moŜliwości 
środowiska programistycznego Berkeley UPC oraz format spakowanych wierszy CSR (Compressed 
Sparse Row).  

WSTĘP 
Współczesne, coraz bardziej złoŜone, modele matematyczne wymagają stosowania  metod 

numerycznego rozwiązywania zadań algebry liniowej z macierzami rzadkimi wielkiego 
wymiaru NxN, gdzie liczba niezerowych elementów jest niewielka (rzędu O(N)). Zadania 
obliczeniowe z wielkimi macierzami rzadkimi powstają m.in. w wyniku dyskretyzacji modeli 
sztywności, dyfuzji, przepływu, symulacji układów elektronicznych lub wielostanowych 
systemów kolejkowych [3]. Stosowanie tradycyjnego zapisu macierzy w postaci tablicy 
dwuwymiarowej oraz bezpośredniej metody rozwiązywania układu równań liniowych, 
prowadzącej do rozkładu na iloczyn macierzy (w tym metody eliminacji Gaussa), 
wymagałoby wykonania zbyt wielu operacji arytmetycznych i  rezerwacji zbyt duŜej pamięci 
na zapisanie czynników tego rozkładu. Jedną z moŜliwości ominięcia powyŜszych 
problemów jest zastosowanie metody iteracyjnej rozwiązywania układu równań liniowych 
i  odpowiedniego formatu zapisu macierzy rzadkiej oraz wykorzystanie architektury 
równoległej systemu komputerowego. Specjalne formaty zapisu macierzy rzadkich wymagają 
pamięci wielkości proporcjonalnej do liczby niezerowych elementów. W jednym kroku 
metody iteracyjnej wyznacza się iloczyn macierzy rzadkiej przez wektor, wykonując  
operacje arytmetyczne, których liczba jest proporcjonalna do liczby niezerowych 
elementów [3]. Architektura równoległa pozwala na równoczesne wyznaczanie grup 
współrzędnych kolejnych przybliŜeń rozwiązania, co dodatkowo podnosi efektywność 
obliczeń. 

1. RÓWNOLEGŁE ROZWI ĄZYW ANIE UKŁADU RÓWNA Ń 
LINIOWYCH METOD Ą ITERACYJN Ą 

1.1. Format zapisu macierzy rzadkiej 
Podstawowe załoŜenie, dotyczące zapisu macierzy rzadkiej, polega na zapamiętywaniu 

tylko elementów róŜnych od zera z uwzględnieniem ich połoŜenia w macierzy. Istnieje wiele 
metod zapisu elementów macierzy rzadkiej. Wśród nich do najwaŜniejszych naleŜą formaty: 
CSC (Compressed Sparse Column) i CSR (Compressed Sparse Row) [2].  W jednym i drugim 
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formacie elementy niezerowe macierzy zapisywane są w tablicy wartości V odpowiednio 
z kolejnych kolumn (CSC) albo z kolejnych wierszy (CSR).  Wyznaczanie równoległe 
kolejnych przybliŜeń rozwiązania wymaga określenia grup współrzędnych, które będą 
obliczane w ramach poszczególnych procesów równoległych. Z tego wynika, Ŝe 
wygodniejszym formatem zapisu macierzy rzadkiej dla tego zastosowania jest CSR.  

Niech A=[ai,j] i=0..N-1,j=0..N-1 będzie macierzą rzadką o wymiarach NxN, a Mnz oznacza 
liczbę jej niezerowych elementów. W formacie CSR macierz przechowywana jest w trzech 
tablicach jednowymiarowych: 
– V o wymiarze Mnz,  do zapisywania wartości niezerowych macierzy  A (typ elementów V 

jest zgodny z typem elementów  A), 
– P o wymiarze N+1, zawierający indeksy tablicy V, w której zapisane są elementy A 

z kolejnych wierszy (elementy  wiersza macierzy A o numerze i zapisane są w tablicy V w 
przedziale wskaźników  [ P[i], P[i+1] - 1 ] dla i=0, … , N-1), 

– J o wymiarze Mnz, do zapisywania indeksów kolumn macierzy A dla elementów 
zapisanych w tablicy wartości V. 

 

 
Rys. 1. Zapis macierzy A w formacie CSR  

Przedstawienie macierzy A w formacie CSR pozwala łatwo zapisać krok metody 
iteracyjnej rozwiązywania układu równań liniowych z macierzą rzadką. Metoda iteracyjna dla 
układu z macierzą rzadką moŜe być zapisana w postaci: 

 
x=Cx1+r,      (1) 

 
gdzie C[NxN] jest macierzą rzadką, r[N]  wektorem, x[N] jest nowym przybliŜeniem, a x1[N] 
poprzednim przybliŜeniem rozwiązania układu równań. Niech macierz C będzie zapisana 
w tablicach V[Mnz], J[Mnz], P[N+1].  
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Implementacja wzoru (1) moŜe przybrać następującą formę: 
 

for(int i=0;  i<N; i++) 
   {s=0; 
       for(int k=P[i]; k<P[i+1]; k++) 
      s = s + V[k] * x1[J[k]]; 
       x[i] = s + r[i]; 
    } 
 
Zapis macierzy rzadkiej w formacie CSR pozwala na łatwy podział obliczeń 

współrzędnych na zadania równoległe o podobnej złoŜoności czasowej.  ZbliŜone obciąŜenia 
równoległych procesów umoŜliwiają uzyskanie jeszcze większej efektywności metody 
iteracyjnej rozwiązywania wielkiego układu równań z macierzą rzadką.  

1.2. Środowisko Berkeley UPC   
Język Berkeley UPC jest rozszerzeniem języka C przeznaczonym do tworzenia wydajnych 

równoległych systemów obliczeniowych. UPC jako rozszerzony standard ISO C99 umoŜliwia 
stosowanie jawnego modelu równoległości, z wykorzystaniem prywatnej, dzielonej lub 
rozproszonej pamięci oraz mechanizmów synchronizacji dostępu do wspólnych zasobów 
(mechanizmy „barier” i „zamków”). Projekt UPC jest cały czas aktualizowany [1].   

MoŜliwość prostego zapisu pętli, opisującej metodę iteracyjną rozwiązywania układu 
równań z macierzą rzadką w formacie CSR, pozwala na łatwe przekształcenie programu 
sekwencyjnego w program moŜliwy do uruchamiania w wielu instancjach równoległych 
poprzez uŜycie instrukcji pętli równoległej upc_forall. Instrukcja ta pozwala na opis globalnej 
pętli z  przypisaniem wątkom (instancjom programu) zadań wynikających z wykonywania 
poszczególnych iteracji. Ogólna postać tej instrukcji jest następująca: 

 
upc_forall( wyr1; wyr2; wyr3;  f )instrukcja; . 

 
Funkcja f wskazuje, w ramach jakich wątków (instancji) będą realizowane poszczególne 

iteracje pętli. Iteracje nie muszą być wykonywane zgodnie z kolejnymi krokami upc_forall 
wynikającymi z przeliczania wyraŜeń wyr1; wyr2; wyr3, których znaczenie jest analogiczne 
jak w zwykłej instrukcji for  języka C. Funkcja f, słuŜąca do wiązania iteracji z odpowiednimi 
wątkami, moŜe przybierać róŜne postacie, co zostało opisane w [1,5].  

1.3. Równoległa implementacja metody iteracyjnej w języku UPC 
Implementację równoległą pokazano na przykładzie metody iteracyjnej Jacobiego [3,4] 

rozwiązywania układu równań liniowych (podobnie moŜna zaimplementować inne metody 
iteracyjne). Krok iteracyjny wyznaczania i-tej współrzędnej kolejnego przybliŜenia 
rozwiązania układu równań za pomocą metody Jacobiego opisywany jest następująco: 
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Po zapisie macierzy A=[ai,j] i=0..N-1,j=0..N-1 układu równań Ax=b w formacie CSR za pomocą 

tablic V, J i P, implementacja funkcji wyznaczającej i-tą współrzędną kolejnego przybliŜenia 
rozwiązania metodą Jacobiego przyjmie postać: 
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long double iterMRZ(int i) 
{ 

      long double s=0, rA; 
                                 for(int k=P[i]; k<P[i+1]; k++) 
         if(J[k]!=i) s -= V[k]*x1[J[k]]; 
         else rA = V[k]; 
       return (b[i] + s)/rA; 

} 
 

W celu zrównowaŜonego obciąŜenia poszczególnych wątków została opracowana przez 
autora tego artykułu funkcja f(i) obliczająca numer wątku, w ramach którego ma być 
wyznaczana i–ta współrzędna kolejnego przybliŜenia rozwiązania. Funkcja ta zostanie uŜyta 
jako ostatni parametr instrukcji pętli upc_forall. W programie wykorzystane są dwie stałe 
środowiska UPC: 

 
– THREADS  -  liczba wątków (instancji), z którymi został uruchomiony program, 
– MYTHREAD - indeks (0 ÷ THREADS-1) aktualnie realizowanego wątku. 

 
W pierwszej kolejności wyznaczana jest tablica F[THREADS+1] zawierająca graniczne 

wartości indeksów współrzędnych wektora x przypisanych do kolejnych wątków: 
 

k=0; S=0;  
KT = 1.0 * M1/THREADS; 
//M1-liczba niezerowych elementów macierzy rzadkiej 

     F[k] = -1; 
    for(int i=0; i<N; i++) 
    { 
       S += (P[i+1]-P[i]-1); 
       if(S>=KT || i==N-1){S=0; k++; F[k]=i;} 
     } 
 
Postać samej funkcji f(i) jest następująca: 
 
       int f(int i) 

{ 
     for(int k=0; k<K1; k++) 

//K1=THREADS+1 
     if(i<=F[k])return k-1;  

//f określona jest dla 0=<i<N 
} 

 
Koncepcja równoległej implementacji opisywanej metody iteracyjnej polega na 

zastosowaniu przez autora tego artykułu pętli nieskończonej while, w której zostaje wywołana 
pętla upc_forall, umoŜliwiająca wykorzystanie sterowanego przetwarzania wielowątkowego. 
Pętla  zostanie zakończona przez wątek o numerze 0, po stwierdzeniu, Ŝe norma róŜnicy 
między dwoma kolejnymi rozwiązaniami nie przekracza z góry zadanej wartości, określającej 
dokładność obliczeń. Zakończenie iteracyjnego wyznaczania rozwiązania polega na 
wywołaniu instrukcji break, kończącej działanie pętli while.  

Schemat postępowania przedstawiono na Rys.2. 
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Rys. 2. Schemat blokowy równoległej implementacji iteracyjnej metody rozwiązywania układu 
równań liniowych  dla K+1 wątków 

Wszystkie wątki wyznaczające współrzędne w jednej iteracji metody Jacobiego, dochodzą 
do bariery, a następnie wątek zerowy sprawdza aktualną dokładność i liczbę wykonanych 
iteracji oraz kończy działanie pętli nieskończonej while albo umoŜliwia przejście do kolejnej 
iteracji.  

Implementacja iteracyjnej metody Jacobiego w języku UPC do przybliŜonego 
rozwiązywania układu równań z macierzą rzadką przedstawia się następująco: 
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while(1) 
      { 
                   upc_forall(int i=0;i<N;i++;f(i)) 

                          x[i] = iterMRZ(i); 
                     //funkcja f(i) wyznacza numery wątków, w ramach których wyznaczane są 
    //współrzędne kolejnego przybliŜenia rozwiązania układu równań 
     upc_barrier; 
    //oczekiwania na zakończenie wyznaczania współrzędnych  
                     // przez wszystkie wątki 
     if( MYTHREAD == 0 ){ 
           iter++; 
           BL = 0; 
           for(int k=0; k<N; k++) 
           { 
             z = (x[k]-x1[k]); 
             BL = BL + z*z; 
                       x1[k] = x[k]; 
                      } 
                     BL = sqrt(BL); 
                     if( iter>ITER  ||  BL<eps) break;} 
                     // wyznaczenie normy róŜnicy między dwoma kolejnymi rozwiązaniami 
                     // i przerwanie albo kontynuowanie obliczeń 
                upc_barrier; 
                    } 
 
Program języku UPC uruchamiano z wykorzystaniem statycznych wątków na komputerze 

PC z dwoma procesorami czterordzeniowymi Xeon X5355 2.66GHz w środowisku systemu 
Linux Debian. Obliczenia przeprowadzono dla układu równań z niewstęgową, niesyme-
tryczną macierzą rzadką wymiaru 2200000x2200000 o liczbie niezerowych elementów 
15400000, przy zadanej dokładności eps=10-9. Rozwiązanie zostało wyznaczone w 24 
iteracjach. Czasy obliczeń i obciąŜenia rdzeni procesorów umieszczono w tabeli 1. 

 Tab.1. Czasy wykonania programu i obciąŜenia procesorów 
Liczba wątków Czas obliczeń [s] ObciąŜenia rdzeni procesorów 

1 39 
 

2 13 
 

4 6 
 

6 4 
 

8 3 
 

 
Zgodnie z oczekiwaniami, najmniejszy czas obliczeń uzyskano przy wyborze 8 wątków. 

Analiza prowadzona przez monitor systemu Linux wskazuje, Ŝe uruchamiając program 
odpowiednio dla 1, 2, 4, 6 albo 8 wątków uzyskano prawie 100% obciąŜenia odpowiednio 
jednego, dwóch, czterech, sześciu albo ośmiu rdzeni procesorów. 
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PODSUMOWANIE  

Iteracyjne metody rozwiązywania wielkich układów równań liniowych z macierzami 
rzadkimi moŜna łatwo zrównoleglić, gdyŜ kaŜda współrzędna nowego przybliŜenia 
rozwiązania (niewiadoma) jest wyliczana niezaleŜnie. Poza tym, kolejność wyznaczania tych 
współrzędnych jest nieistotna. JeŜeli rozwiązywany jest układ równań z wielką macierzą 
rzadką, to korzystny jest zapis tej macierzy w formacie spakowanych wierszy (CSR), gdyŜ 
zapewnia to bezpośrednie odwoływanie się do współrzędnych liczonego wektora. Ponadto 
umoŜliwia to dokonywanie łatwej oceny kosztu wyznaczania kolejnego przybliŜania wartości 
niewiadomej w jednej iteracji. W konsekwencji łatwo jest przypisać realizowane zadania 
poszczególnym wątkom, tak, aby wątki były jednakowo obciąŜone.  Język UPC, dzięki 
wbudowanym mechanizmom synchronizacji oraz instrukcji pętli równoległej upc_forall, 
pozwala na prostą implementację równoległych algorytmów iteracyjnych rozwiązywania 
wielkich układów równań liniowych. Wystarczy określić funkcję wiąŜącą iteracje z wątkami, 
zastąpić pętlę for przez upc_forall oraz wprowadzić mechanizmy synchronizacji.  Dostępność 
języka Berkeley UPC w róŜnych środowiskach operacyjnych zarówno na pojedynczych 
komputerach, jak teŜ w wielkich systemach klastrowych, ułatwia uruchamianie programów 
napisanych w UPC. Programy te mogą być wstępnie testowane w systemach małej mocy, a 
następnie eksploatowane w systemach wielkiej mocy obliczeniowej.  
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PARALLEL IMPLEMENTATION  
OF ITERATIVE METHODS  

FOR SPARSE LINEAR SYSTEMS 

 Abstract 
Paper described a parallel  implementation of the iterative methods for solving linear equation 

systems with sparse matrix in the UPC programming language (Unified Parallel C).  Possibilities of 
the Berkeley UPC development environment and the CSR packed rows format (Compressed Sparse 
Row) were included.  
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