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Abstract

In this thesis work, the main objective was the parallelization of a
motion planning algorithm for graphics card units. For this purpose, the
Probabilistic Road Map (PRM) was chosen, an algorithm that offers a high
degree of parallelism and, consequently, is suggested for implementation
in many core processing units. The framework used for GPU programming
was OpenCL because it provides an abstraction programming layer indepe-
ndent of hardware and is portable among GPUs. The algorithm was
decomposed in its structural components and each one of them was
processed indepedently with the purpose of massive parallelization. During
this process, the following algorithms were implemented:

• Sorting

• Breadth First Traversal

• Hashing

• Nearest Neighbours Search

The above algorithms have been written in such a way so that they can
be used as separate parts.
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Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική, κύριος στόχος ήταν η παραλληλοποίηση
ενός αλγορίθμου σχεδιασμού κίνησης για κάρτες γραφικών. Για το σκοπό
αυτό, χρησιμοποιήθηκε ο Probabilistic Road Map (PRM), ένας αλγόριθμος
που προσφέρει μεγάλο βαθμό παραλληλισμού και, συνεπώς, προτείνεται
για υλοποίηση σε πολυπύρηνους επεξεργαστές. Το πλαίσιο εργασίας που
χρησιμοποιήθηκε για τον προγραμματισμό στην κάρτα γραφικών ήταν
το OpenCL επειδή προσφέρει ένα αφαιρετικό επίπεδο προγραμματισμού
ανεξαρτήτως υλικού και μπορεί να μεταφερθεί σε κάρτες γραφικών από
διαφορετικούς κατασκευαστές. Ο αλγόριθμος αποσυντέθηκε στα δομικά
του μέρη και καθένα από αυτά μελετήθηκε ξεχωριστά, ώστε να παραλ-
ληλοποιηθεί. Κατά τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, υλοποιήθηκαν οι εξής
αλγόριθμοι:

• Ταξινόμηση

• Αναζήτηση Γράφου κατά Πλάτος

• Κατακερματισμός

• Αναζήτηση Κοντινότερων Γειτόνων

Οι παραπάνω αλγόριθμοι έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, ως ξεχωριστά κομμάτια.
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Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και συγκεκριμένα
με το εργαστήριο ρομποτικής, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Νίκου
Ασπράγκαθου. Στο εργαστήριο αυτό τα τελευταία χρόνια λειτουργεί μια
φοιτητική ομάδα, η οποία έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη
ενός αυτοκινούμενου οχήματος και τη συμμετοχή στον παγκόσμιο δια-
γωνισμό RoboCup, στο κομμάτι της έρευνας και διάσωσης σε αστικό
περιβάλλον. Η ομάδα αυτή ασχολείται με τη μηχανολογική και ηλεκτρο-
λογική κατασκευή του οχήματος, καθώς και την ανάπτυξη του λογισμι-
κού που θα το ελέγχει.

Η διπλωματική εμπίπτει στην τελευταία κατηγορία. Είναι γραμμένη
ώστε να προσαρμόζεται στο Robot Operating System (ROS), ένα προγραμ-
ματιστικό πλαίσιο εργασίας που στοχεύει στη συγγραφή γενικού κώδικα,
ώστε να τρέχει σε οποιοδήποτε ρομπότ. Το ROS διατίθεται δωρεάν, είναι
ανοιχτού κώδικα και συντηρείται κυρίως από πανεπιστήμια σε όλο τον
κόσμο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στο εργαστήριο ρομπο-
τικής και κυρίως τον κ. Νίκο Ασπράγκαθο, τον Άρη Συνοδινό και το
Βασίλη Μουλιανίτη.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η διπλωματική αποτελείται απο 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος, αρχικά
γίνεται μια ιστορική αναδρομή στους επεξεργαστές και τις κάρτες γρα-
φικών. Έπειτα, αναλύεται το OpenCL, το εργαλείο που θα χρησιμοποιη-
θεί για την παραλληλοποίηση σε κάρτες γραφικών και, τέλος, αναλύεται
η διαδικασία εκτέλεσής τους από το υλικό. Στο δεύτερο μέρος, παρου-
σιάζονται οι δομικοί αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν στο τελευταίο
μέρος. Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζεται το πρόβλημα του σχεδιασμού
κίνησης και γίνεται μια μελέτη της βιβλιογραφίας. Στο τέταρτο μέρος,
παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέρη του αλγορίθμου μαζί με τα πειρα-
ματικά αποτελέσματα.

Ο πηγαίος κώδικας των αλγορίθμων που αναλύονται παρακάτω δια-
τίθεται στη διεύθυνση https://bitbucket.org/apaschos/gpuplanning
σε μορφή git repository.

1.1 Ιστορία του Προγραμματισμού Γενικού Σκοπού
σε Κάρτες Γραφικών

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι μικροεπεξεργαστές έχουν βιώσει
μια εντυπωσιακή πρόοδο όσον αφορά την υπολογιστική τους δύναμη,
γεγονός που οδήγησε σε μια αντίστοιχη πρόοδο στη συνολική απόδοση
μιας γκάμας υπολογιστικών συστημάτων, από υπερυπολογιστές μέχρι
ενσωματωμένες συσκευές. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, εμφανίστηκαν
πολλά εμπόδια που προμήνυαν το τέλος της, τα κυριότερα από τα οποία
είναι τα εξής:

• ILP Wall
Ο παραλληλισμός επιπέδου εντολών (Instruction Level Parallelism)
έχει ως στόχο να διατηρεί απασχολημένες όσο το δυνατόν περισ-
σότερο όλες τις μονάδες του επεξεργαστή σε κάθε κύκλο ρολογιού.
Αυτό πραγματοποιείται διαχωρίζοντας τις εντολές ενός σειριακού
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προγράμματος ανάλογα με το είδος τους και εκτελώντας τες στις
αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας παράλληλα, π.χ. διαχωρισμός
των πράξεων μεταξύ ακέραιων αριθμών και πράξεων μεταξύ αριθ-
μών κινητής υποδιαστολής και εκτέλεσής τους σε διαφορετικές μο-
νάδες στον ίδιο κύκλο ρολογιού.

• Memory Wall
Η διαφορά στη συχνότητα ρολογιού μεταξύ του επεξεργαστή και
της μνήμης (ο επεξεργαστής εκτελεί εντολές πιο γρήγορα από ό,τι
έρχονται, οπότε μένει ανενεργός μέχρι να έρθει η επόμενη), καθώς
και το εύρος ζώνης του διαύλου μεταφοράς των δεδομένων. Κύρια
μέθοδος επίλυσης αποτελεί η κρυφή μνήμη (cache memory), που
λειτουργεί ως ενδιάμεσος buffer και φροντίζει να υπάρχει αρκετή
δουλειά για τον επεξεργαστή.

• Power Wall
Η κατανάλωση ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας ενός επεξεργαστι-
κού στοιχείου αυξάνεται εκθετικά όσο αυξάνεται η συχνότητα ρο-
λογιού του. Κατά συνέπεια, αυξάνεται και η εκπομπή θερμότητας,
επηρεάζοντας γειτονικά κυκλώματα.

Από τα παραπάνω, ο περιορισμός στην κατανάλωση ενέργειας είναι αυ-
τός που συνεχίζει να εμποδίζει τη βελτίωση των επεξεργαστών και θε-
ωρείται ο λόγος που σύντομα θα φτάσουμε στο ανώτατο όριο. Είναι
όμως και ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην εμφάνιση των
πολυπύρηνων επεξεργαστών.

Στις αρχές του 2000, η βιομηχανία επεξεργαστών, αναζητώντας μια
λύση στο “φράγμα” της κατανάλωσης ενέργειας, κινήθηκε σε διαφορε-
τική κατεύθυνση. Αντί να αυξήσει τη συχνότητα ρολογιού, αύξησε τον
αριθμό των υπολογιστικών στοιχείων διατηρώντας τη συχνότητα στα-
θερή. Αυτή η κίνηση οδήγησε το 2001 στην εμφάνιση των πυρήνων, δη-
λαδή σε έναν αριθμό από ανεξάρτητους επεξεργαστές που συνυπάρχουν
μέσα στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα.

Οι συνέπειες αυτού του νέου μοντέλου ήταν καταλυτικής σημασίας
στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών. Από τα πιο χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα είναι αυτό των μονάδων επεξεργασίας γραφικών
(GPUs), οι οποίες υιοθέτησαν γρήγορα τη νέα αρχιτεκτονική. Ο μεγάλος
βαθμός παραλληλισμού σε επίπεδο δεδομένων που διέθεταν οι αλγόριθ-
μοι επεξεργασίας γραφικών έδωσε στις GPUs μια εκρηκτική αύξηση των
επιδόσεών τους. Η υπολογιστική τους δύναμη τράβηξε και το ενδιαφέρον
των ερευνητών. Οι τελευταίοι, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία,
προσπάθησαν να μετατρέψουν τους μαθηματικούς υπολογισμούς των
αλγορίθμων τους σε υπολογισμούς γραφικών (graphics computations),
ώστε να εκμεταλλευτούν τη νέα τεχνολογία. Γρήγορα, όμως, συνειδητο-
ποίησαν ότι η διαδικασία ήταν επίπονη και ένα νέο προγραμματιστικό
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μοντέλο ήταν αναγκαίο.
Τη λύση ήρθε να δώσει το 2006 το CUDA (Compute Unified Device

Architecture), μια αρχιτεκτονική και ένα μοντέλο προγραμματισμού που
παρείχε στον προγραμματιστή τη δυνατότητα να πραγματοποιεί υπο-
λογισμούς γενικού σκοπού (general purpose computations) στην κάρτα
γραφικών. Βασικός περιορισμός του ήταν ότι είχε δημιουργηθεί μόνο
για κάρτες γραφικών της NVIDIA. Ένα χρόνο αργότερα, έκανε την εμ-
φάνισή του το OpenCL (Open Computing Language), ένα ανοιχτό πρό-
τυπο που παρείχε τις ίδιες δυνατότητες με το CUDA, αλλά μπορούσε να
λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κάρτα γραφικών. Τα χρόνια που ακολού-
θησαν, η χρήση του GPGPU (General Purpose Graphics Processing Unit)
Computing και των πολυπύρηνων υπολογιστικών συστημάτων ήταν ρα-
γδαία, με εφαρμογές σε ένα τεράστιο εύρος προβλημάτων, όπως πρό-
βλεψη καιρικών φαινομένων, υπολογιστική ρευστοδυναμική και ρομπο-
τική, με την οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα διπλωματική.

Τα τελευταία χρόνια, με την αγορά να κινείται σε φορητά υπολογι-
στικά συστήματα τροφοδοτούμενα από μπαταρία, σε μια προσπάθεια
να μειωθεί ακόμα περισσότερο η κατανάλωση ενέργειας, εμφανίστηκαν
συσκευές με διαφορετικούς επεξεργαστές μέσα στο ίδιο ολοκληρωμένο
κύκλωμα. Για παράδειγμα, τα σύγχρονα “έξυπνα” κινητά, είναι εξοπλι-
σμένα με επεξεργαστή και κάρτα γραφικών πάνω στο ίδιο ολοκληρωμένο
κύκλωμα. Αυτού του είδους την ετερογένεια κάλυψε πλήρως το OpenCL,
δίνοντας τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να διαχειρίζεται όλες τις
συσκευές μαζί. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι είναι ένα ανοιχτό πρό-
τυπο, έδωσε τη δυνατότητα “μεταφοράς” του κώδικα (code portability),
δηλαδή ο ίδιος κώδικας που έχει γραφτεί για μια συγκεκριμένη συσκευή
μπορεί να εκτελείται και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που υποστηρίζει
αυτό το πρότυπο, χωρίς να χρειάζεται κάποιου είδους μετατροπή.

1.2 OpenCL

Το OpenCL [1] είναι ένα πλαίσιο εργασίας (framework) για ανάπτυξη
παράλληλων εφαρμογών που μπορούν να εκτελεστούν σε μια γκάμα
υπολογιστικών συστημάτων, όπως επεξεργαστές (CPUs), κάρτες γραφι-
κών (GPUs), διατάξεις πεδιακά προγραμματιζομένων πυλών (FPGAs)
κλπ, υποστηρίζοντας ένα μεγάλο εύρος επιπέδων παραλληλισμού. Για
την καλύτερη οργάνωσή του, ορίζει διάφορα μοντέλα τα οποία αναλύο-
νται στη συνέχεια.

1.2.1 Platform Model

Το μοντέλο πλατφόρμας αποτελεί μια υψηλού επιπέδου αναπα-
ράσταση για κάθε υλοποίηση του OpenCL που υπάρχει στο σύστημα.
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Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.1, κάθε πλατφόρμα περιλαμβάνει πά-
ντα έναν host, ο οποίος συνδέεται με μία ή περισσότερες συσκευές.
Κάθε συσκευή αποτελείται από μονάδες υπολογισμού (compute units)
και κάθε compute unit χωρίζεται περαιτέρω σε επεξεργαστικά στοιχεία
(processing elements), όπου εκτελούνται οι εκάστοτε υπολογισμοί.

Σχήμα 1.1: Μοντέλο πλατφόρμας

1.2.2 Execution Model

Το μοντέλο εκτέλεσης χωρίζει μια OpenCL εφαρμογή σε δύο μέρη,
στο πρόγραμμα host που εκτελείται στο host, και στα προγράμματα
kernels που εκτελούνται στις συσκευές. Ο host λειτουργεί σαν οργα-
νωτής, καθώς είναι υπεύθυνος για την αποστολή των kernels στις συ-
σκευές. Όταν ένας kernel είναι έτοιμος προς εκτέλεση, ο host δημιουργεί
ένα χώρο ευρετηριοποίησης (index space) στη συσκευή, κάθε σημείο του
οποίου εκτελεί ένα στιγμιότυπο του kernel. Αυτό το στιγμιότυπο ονο-
μάζεται work-item. Κάθε work-item εκτελεί τον ίδιο κώδικα αλλά σε
διαφορετικά δεδομένα.

Τα work-items μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες, οι οποίες ονομά-
ζονται work-groups, παρέχοντας μια διεπίπεδη αρχιτεκτονική του χώρου
ευρετηριοποίησης. Το work-group έχει το χαρακτηριστικό ότι ανατίθε-
ται εξ ολοκλήρου σε μια μονάδα υπολογισμού, συνεπώς τα work-items
που περιέχει εκτελούνται ταυτόχρονα στα επεξεργαστικά στοιχεία της
μονάδας.

Ο χώρος ευρετηριοποίησης ονομάζεται και NDRange, καθώς απο-
τελεί έναν εικονικό Ν-διάστατο χώρο. Δηλαδή, το OpenCL δίνει στον
προγραμματιστή τη δυνατότητα οργάνωσης των work-groups και των
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work-items σε Ν-διάστατες ομάδες (Ν={1,2,3}), ανάλογα τις ανάγκες
της εφαρμογής και ανεξάρτητα της πραγματικής τοπολογίας του υλι-
κού της συσκευής. Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.2, παρουσιάζεται ένα
NDRange, το οποίο έχει δισδιάστατη δομή για τα work-groups και δισ-
διάστατη δομή για τα work-items του κάθε work-group.

Σχήμα 1.2: Παράδειγμα NDRange δύο διαστάσεων

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, ο host χρησιμοποιεί κάποιες
δομές για την καλύτερη διαχείριση των συσκευών. Αρχικά ορίζει ένα
context, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

• Devices
Το σύνολο των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

• Kernels
Το σύνολο των συναρτήσεων που θα τρέξουν στις συσκευές.

• Program objects
Ο πηγαίος κώδικας και τα εκτελέσιμα αρχεία των kernels.

• Memory objects
Το σύνολο των αντικειμένων μνήμης που αποθηκεύουν τα δεδομένα
του προγράμματος (δεδομένα εισόδου/εξόδου).

Επειδή ο host και η συσκευή λειτουργούν ασύγχρονα, το OpenCL ορί-
ζει μια ουρά εντολών (command queue) για το συντονισμό των kernels.
Οι εντολές αυτές μπορεί να είναι εντολές εκτέλεσης ενός kernel, εντολές
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μεταφοράς δεδομένων μεταξύ host και συσκευής ή εντολές συγχρονι-
σμού. Ο host, λοιπόν, στέλνει τις εντολές στην ουρά εντολών της συ-
σκευής και η συσκευή τις εκτελεί με τη σειρά που έρχονται. Οι εντολές
συγχρονισμού εξυπηρετούν στη σειριοποίηση (ή μη) της εκτέλεσης των
kernels, δηλαδή δίνουν στον προγραμματιστή τη δυνατότητα να εκτε-
λεί τους kernels με τη σειρά, όπου ο καθένας περιμένει να τελειώσει ο
προηγούμενος (in-order execution), ή τυχαία, όπου κάθε kernel εκτελεί-
ται άμεσα χωρίς αναμονή (out-of-order execution).

1.2.3 Memory Model

Το μοντέλο μνήμης του OpenCL υποστηρίζει ένα ιεραρχικό μοντέλο
κοινής μνήμης βασισμένο στην αρχιτεκτονική NUMA (Non Uniform Me-
mory Access). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ορίζει ότι η ταχύτητα προ-
σπέλασης μιας μνήμης είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασής της
από τον επεξεργαστή. Με άλλα λόγια, η προσπέλαση μιας μνήμης είναι
πιο γρήγορη όταν αυτή η μνήμη είναι κοντά στο επεξεργαστικό στοιχείο
και γίνεται πιο αργή όσο απομακρυνόμαστε από αυτό. Για παράδειγμα,
σε μια CPU, οι καταχωρητές του επεξεργαστή είναι οι πιο γρήγοροι, ακο-
λουθεί η cache, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά, και τέλος έρχεται η RAM,
με τάξεις μεγέθους χαμηλότερη ταχύτητα προσπέλασης.

Στο σχήμα 1.3 παρουσιάζονται τα διαφορετικά επίπεδα μνήμης ανα-
φορικά με το μοντέλο πλατφόρμας. Τα επίπεδα αυτά είναι τα ακόλουθα:

• Host Memory
Είναι ορατή μόνο από το host (συνήθως είναι η μνήμη RAM του
συστήματος) και χρησιμοποιείται για να μεταφέρει δεδομένα στη
συσκευή.

• Global Memory
Είναι ορατή μόνο από τον kernel. Όλα τα work-items όλων των
work-groups μπορούν να γράψουν ή να διαβάσουν σε αυτό το κομ-
μάτι μνήμης.

• Constant Memory
Είναι ένα μικρό κομμάτι της global μνήμης, το οποίο χρησιμοποιεί-
ται ως cache μνήμη. Τα δεδομένα της παραμένουν αμετάβλητα
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός kernel, δηλαδή τα work-items
μπορούν μόνο να τη διαβάσουν.

• Local Memory
Είναι ορατή μόνο από τον kernel. Όλα τα work-items που ανήκουν
στο ίδιο work-group έχουν ένα κοινό αντίγραφο και δεν μπορούν
να δουν τα αντίγραφα των άλλων work-groups.
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• Private Memory
Είναι ορατή μόνο από τον kernel. Kάθε work-item έχει το δικό της
αντίγραφο και δεν μπορεί να δει τα αντίγραφα των άλλων work-
items.

Επανερχόμενοι στην αρχιτεκτονική NUMA, μπορούμε να παρατηρήσουμε
ότι η private μνήμη είναι η πιο γρήγορη, καθώς βρίσκεται δίπλα στον
επεξεργαστή, ακολουθεί η local και τελευταία είναι η global (η constant
ανήκει στην ίδια κατηγορία με τη global και είναι λίγο γρηγορότερη).

Σχήμα 1.3: Ιεραρχία μνήμης σε μια συσκευή

Το OpenCL εξασφαλίζει χαλαρή συνέπεια (relaxed consistency) στη
μνήμη, δηλαδή δεν υπάρχει εγγύηση ότι η κατάσταση της μνήμης ενός
work-item μια δεδομένη χρονική στιγμή θα είναι ίδια με την κατάσταση
της μνήμης ενός άλλου work-item. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παραπάνω,
όπου είναι δυνατόν δύο ή περισσότερα work-items να προσπελάσουν
ταυτόχρονα την ίδια θέση στη global μνήμη, ή στη local μνήμη αν ανήκουν
στο ίδιο work-group.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, το OpenCL διαθέτει
εντολές φραγμάτων μνήμης (memory barriers). Αυτές οι εντολές εξα-
σφαλίζουν ότι τα work-items μέσα στο ίδιο work-group θα βλέπουν την
ίδια κατάσταση μνήμης ύστερα από το φράγμα. Διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: εντολές συγχρονισμού της global μνήμης και εντολές συγ-
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χρονισμού της local μνήμης. Για το συγχρονισμό της μνήμης μεταξύ των
work-groups, ο μόνος τρόπος είναι να τερματίσει ο kernel και να εκτε-
λεστεί ο επόμενος. Αυτός ο τρόπος, προφανώς, παρέχει συνέπεια μόνο
στη global μνήμη, καθώς ο τερματισμός ενός kernel σηματοδοτεί την κα-
ταστροφή των δεδομένων στις local και private μνήμες για όλα τα work-
groups και όλα τα work-items. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα
1.4, με τα barriers να οδηγούν σε συγχρονισμό των work-items μέσα στο
work-group και τον τερματισμό του πρώτου kernel στο συγχρονισμό
όλων.

Σχήμα 1.4: Παράδειγμα συγχρονισμού work-groups και kernels
Σχήμα από [2]

Το OpenCL προσφέρει έναν ακόμα τρόπο αντιμετώπισης της χαλαρής
συνέπειας μνήμης. Οι atomic συναρτήσεις σειριοποιούν τις προσπελάσεις
των work-items στη μνήμη. Για παράδειγμα, η atomic_inc δίνει τη δυ-
νατότητα αύξησης του περιεχόμενου μιας συγκεκριμένης θέσης μνήμης
κατά 1. Η αύξηση του περιεχομένου μιας θέσης μνήμης περιλαμβάνει 3
βήματα:

• αποθήκευση του περιεχομένου σε έναν καταχωρητή του επεξεργα-
στή
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• αύξηση του περιεχομένου του καταχωρητή

• μεταφορά του νέου περιεχομένου από τον καταχωρητή στην παλιά
θέση μνήμης

Μία πιθανή επιπλοκή είναι να εκτελεστούν τα 3 βήματα ταυτόχρονα
από δύο διαφορετικά work-items, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής κατά
1, αντί για 2. Αν τώρα αυτά τα 2 work-items καλέσουν την atomic_inc
αναφερόμενοι στην ίδια θέση μνήμης, το OpenCL φροντίζει αυτές οι αυ-
ξήσεις να εφαρμοστούν σειριακά η μία μετά την άλλη και το περιεχόμενο
της θέσης αυτής να αυξηθεί κατά 2, δηλαδή τα 3 βήματα θα εκτελεστούν
όλα μαζί πρώτα για το ένα work-item και μετά για το άλλο. Οι atomic
συναρτήσεις παρέχουν υλοποιήσεις για τη global και τη local μνήμη.

1.2.4 C Programming Model

Το OpenCL host API είναι γραμμένο σε C, ενώ παρέχει wrappers
για άλλες γλώσσες, όπως C++ και Python. Στην παρούσα διπλωματική
χρησιμοποιήθηκε το C++ API γιατί:

• στηρίζεται στη λογική του οντοκεντρικού προγραμματισμού

• παρέχει αυτόματη διαχείριση της μνήμης

• δεν προσθέτει κάποια χρονική επιβάρυνση σε σχέση με της C

Το OpenCL kernel API είναι γραμμένο σε C και συγκεκριμένα ένα υπο-
σύνολο του προτύπου C99 με μερικές τροποποιήσεις, όπως υποστήριξη
διανυσματικών εντολών, προσδιοριστικά μνήμης (global, local, private),
atomic συναρτήσεις.

1.3 GPU Architecture and Resource Allocation

Ένα μοντέλο ταξινόμησης των επεξεργαστών που είναι ιδιαίτερα δη-
μοφιλές και θα βοηθήσει στην παρακάτω ανάλυση είναι η ταξινόμηση
κατά Flynn [3]. Η ταξινόμηση κατά Flynn βασίζεται στον αριθμό διαφο-
ρετικών εντολών και δεδομένων που συνυπάρχουν κάθε χρονική στιγμή.
Από αυτήν, προκύπτουν 4 κατηγορίες, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5:

• SISD (Single Instruction Single Data)
Κάθε χρονική στιγμή εκτελείται η ίδια εντολή σε ένα δεδομένο. Σε
αυτή την κατηγορία εμπίπτει ο κλασικός ακολουθιακός επεξεργα-
στής.

• SIMD (Single Instruction Multiple Data)
Κάθε χρονική στιγμή εκτελείται η ίδια εντολή σε πολλά δεδομένα.
Αυτή χρησιμοποιείται και στις καρτές γραφικών, όπως θα δούμε
στη συνέχεια.
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• MISD (Multiple Instruction Single Data)
Κάθε χρονική στιγμή εκτελούνται πολλές διαφορετικές εντολές στο
ίδιο δεδομένο. Αυτή η κατηγορία είναι ασυνήθιστη και χρησιμο-
ποιείται σε σπάνιες περιπτώσεις, κυρίως για έλεγχο ανοχής σε λάθη
(fault tolerance).

• MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
Κάθε χρονική στιγμή εκτελούνται πολλές διαφορετικές εντολές σε
πολλά δεδομένα. Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι τα σύγ-
χρονα κατανεμημένα συστήματα, όπου κάθε υπολογιστής του πλέγ-
ματος εκτελεί ενός είδους εργασία στα δεδομένα που βρίσκονται
στη μνήμη του.

Σχήμα 1.5: Ταξινόμηση κατά Flynn

Στη συνέχεια, θα γίνει μια ανάλυση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
της GPU και θα συγκριθεί με τον αντίστοιχο της CPU για να γίνει πιο
κατανοητή η διαφορά τους. Στο σχήμα 1.6 παρουσιάζεται ένα αφαιρε-
τικό μοντέλο της αρχιτεκτονικής της CPU και της GPU. Με μια ματιά,
παρατηρούμε ότι η πρώτη αφιερώνει μεγάλο κομμάτι του ολοκληρω-
μένου της στις μονάδες πρόβλεψης και στην κρυφή μνήμη. Η CPU έχει
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σχεδιαστεί για να εκτελεί σειριακό κώδικα με τη μέγιστη δυνατή τα-
χύτητα. Για να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί πολύπλοκες δομές, π.χ.
πρόβλεψη διακλάδωσης, κρυφές μνήμες, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση
των καθυστερήσεων πρόσβασης στα δεδομένα ενός προγράμματος, χω-
ρίς όμως να μεγιστοποιούν την απόδοση εκτέλεσης των υπολογισμών σε
αυτά τα δεδομένα. Ακόμα και οι πολλαπλοί πυρήνες που διαθέτουν οι
σύγχρονοι επεξεργαστές (2-8 συνήθως) δεν προσφέρουν μεγαλύτερη συ-
νολική απόδοση, αλλά ο καθένας τους ξεχωριστά βελτιωμένη εκτέλεση
ενός σειριακού προγράμματος. Αντίθετα, οι κάρτες γραφικών σχεδιά-
στηκαν για επιτάχυνση της επεξεργασίας γραφικών, μια διαδικασία που
απαιτεί μαζικούς υπολογισμούς του ίδιου είδους σε διαφορετικά δεδο-
μένα. Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του ολοκληρωμένου
αφιερώνεται στις μονάδες εκτέλεσης εντολών, οι οποίες είναι οργανω-
μένες έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοση εκτέλεσης.

Σχήμα 1.6: Αρχιτεκτονική δομή της CPU και της GPU

Η ανάθεση των πόρων, λοιπόν, γίνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Στο σχήμα 1.7 παρουσιάζεται η δομή μιας GPU της AMD Radeon™ με
24 SIMD Cores, η εσωτερική δομή των οποίων φαίνεται στο σχήμα 1.8.
Κάθε πυρήνας αποτελείται από 16 αριθμητικές λογικές μονάδες (ALUs)
οργανωμένες σα μια SIMD μονάδα, μια μονάδα ελέγχου διακλαδώσεων
(branch control unit) και την κοινή μνήμη (η κρυφή μνήμη παραλείπε-
ται για λόγους απλότητας). Όταν ένα work-group ανατίθεται σε έναν
core, σπάει σε μικρότερες ομάδες νημάτων, συνήθως μεγέθους 32 ή
64 ανάλογα την αρχιτεκτονική. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται warps ή
wavefronts (κατά την NVIDIA ή την AMD αντίστοιχα) και είναι η δομή
που διαχειρίζεται ο χρονοπρογραμματιστής κάθε πυρήνα, αυτός δηλαδή
που θα αποφασίσει ποιος, πότε και για πόσο θα τρέξει κάθε εντολή. O
χρονοπρογραμματιστής, στη συνέχεια, για κάθε μία εντολή προς εκτέ-
λεση, σπάει την παραπάνω δομή σε ακόμα μικρότερες ομάδες, μεγέθους
όσο το πλήθος των ALUs της SIMD μονάδας, και σε κάθε κύκλο ρολο-
γιού αναθέτει σε μία από αυτές την εκτέλεση της εντολής στην SIMD
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μονάδα. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο σχήμα, οι ομάδες 64 νημά-
των που φτάνουν στο χρονοπρογραμματιστή σπάνε σε ομάδες των 16
και εκτελούν την εντολή σε 64/16 = 4 κύκλους ρολογιού.

Η χαρακτηριστική διαφορά σε σχέση με μια CPU είναι ότι ο έλεγχος
ροής εντολών γίνεται σε επίπεδο wavefront/warp και όχι νήματος, κάτι
που γίνεται εμφανές από την ύπαρξη μίας και μόνο μονάδας ελέγχου
διακλαδώσεων για όλα τα νήματα. Στην περίπτωση που η ροή εντολών
είναι διαφορετική για τα νήματα μέσα στο wavefront, για κάθε εντολή
που απαιτείται τρέχουν όλα τα νήματα αλλά κρατιούνται τα αποτελέ-
σματα μόνο αυτών που χρειάζονται. Για παράδειγμα, αν έχουμε τον
ακόλουθο κώδικα

i f ( thread_id % 2 == 0) {
a = a + b

}
e l s e {
a = a − b

}

και γνωρίζουμε ότι κάθε διακλάδωση εκτελείται σε χρόνο T, θα θέλαμε
όλος ο κώδικας να ολοκληρωθεί σε χρόνο T, όπου τα work-items με
ζυγό αναγνωριστικό θα εκτελούσαν την πρόσθεση, ενώ τα work-items με
μονό αναγνωριστικό την αφαίρεση. Ο πραγματικός χρόνος, όμως, που
απαιτείται είναι 2·T . Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτα εκτελείται η πρόσθεση
από όλα τα work-items, όπου κρατιούνται τα αποτελέσματα μόνο από τα
ζυγά, και έπειτα η αφαίρεση από όλα τα work-items, όπου κρατιούνται
τα αποτελέσματα μόνο από τα μονά. Δηλαδή ο χρονοπρογραμματιστής
αναγκάζεται να εκτελέσει όλες τις πιθανές διακλαδώσεις και για κάθε
μία από αυτές να “πετάξει” τα αποτελέσματα που δε χρειάζονται.

Κάθε πυρήνας αναλαμβάνει την εκτέλεση πολλών work-groups, με τα
wavefronts ενός work-group να εκτελούνται πάντα από τον ίδιο πυρήνα.
Το πλήθος των wavefronts που θα εκτελεστούν σε αυτόν τον πυρήνα δεν
είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τους πόρους που απαιτούν
συνολικά. Ένας πυρήνας διαθέτει ένα συγκεκριμένο μέγεθος private και
local μνήμης, οπότε φροντίζει να εκτελέσει τόσα work-groups όσα χωράνε
στη μνήμη του.

Ο λόγος, όμως, που κάθε πυρήνας δεν περιορίζεται στην εκτέλεση
μόνο ενός work-group είναι για να έχει τη δυνατότητα να τα εναλλάσσει
μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν ένα wavefront απαιτεί δεδομένα από
τη local μνήμη, ο χρονοπρογραμματιστής το βάζει στην άκρη να περιμένει
μέχρι να έρθουν τα δεδομένα από τη local μνήμη στην κρυφή μνήμη και
αφήνει άλλο wavefront να τρέξει. Έτσι, εξασφαλίζει ότι κάθε χρονική
στιγμή το hardware δε θα μένει ανεκμετάλλευτο. Αυτή η διαδικασία
ονομάζεται latency hiding, γιατί η καθυστέρηση να έρθουν τα δεδομένα
προς επεξεργασία καλύπτεται με υπολογισμούς και όχι αναμονή.
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Σχήμα 1.7: Δομή της AMD Radeon™HD6970
Σχήμα από [2]

Σχήμα 1.8: Δομή ενός gpu core
Σχήμα από [2]
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Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που ενισχύει την απόδοση μιας
GPU είναι η οργάνωση της μνήμης. Το εύρος ζώνης του διαύλου μνήμης
(memory bus bandwidth) που μεταφέρει τα δεδομένα στον επεξερ-
γαστή είναι πολύ μεγαλύτερο (κατά μία τάξη μεγέθους) στις GPUs σε
σχέση με τις CPUs. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μια εφαρμογή
της CPU μοιράζεται το δίαυλο δεδομένων με το λειτουργικό σύστημα, τις
συσκευές εισόδου/εξόδου και άλλες εφαρμογές που τρέχουν ταυτόχρονα,
περιορίζοντας τις δυνατότητες βελτίωσης, ενώ ο δίαυλος της GPU είναι
αφιερωμένος μόνο στη μεταφορά των δεδομένων προς επεξεργασία.

Πέρα, όμως, από το δίαυλο, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος δια-
χείρισης της μνήμης από τον προγραμματιστή. Η μία τεχνική είναι η σω-
στή χρήση της NUMA, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η δεύτερη αφορά
το πώς ανακτώνται τα κομμάτια της εκάστοτε μνήμης. Δεδομένου ότι
κάθε μνήμη διαθέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό από θύρες για προσπέ-
λαση των δεδομένων της, όταν γίνεται ένα αίτημα ανάγνωσης, αυτή δεν
επιστρέφει μόνο το ζητούμενο αλλά και όλα όσα είναι αποθηκευμένα
δίπλα του, ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πόρτες, καθώς
είναι πολύ πιθανό επόμενα αιτήματα να απαιτήσουν τα δεδομένα αυτά.
Για παράδειγμα, στον ακόλουθο κώδικα

sum = 0
for ( i =0; i <1000; i ++) {
sum += array [ i ]

}

ο βρόχος που εκτελείται προσπελαύνει διαδοχικές θέσεις ενός πίνακα.
Θεωρώντας ότι ο πίνακας δεν είναι αποθηκευμένος κοντά στον επεξερ-
γαστή (κάτι πολύ πιθανό), είναι προτιμότερο η κρυφή μνήμη να ζητήσει
ένα κομμάτι ή ολόκληρο τον πίνακα από τη μνήμη πριν εκτελέσει το
βρόχο, αντί να ζητάει το επιθυμητό στοιχείο σε κάθε επανάληψη. Αυτή
η τεχνική ονομάζεται spatial locality of reference (χωρική τοπικότητα
αναφοράς) και η χρήση της είναι ευρέως διαδεδομένη στις κρυφές μνή-
μες.

Στην περίπτωση των GPUs, η χρήση της παραπάνω τεχνικής έρχεται
σε πλήρη συμφωνία με την SIMD αρχιτεκτονική. Όπως έχει αναφερθεί,
κάθε επεξεργαστικό στοιχείο ενός πυρήνα εκτελεί την ίδια εντολή, σε
διαφορετικά δεδομένα το καθένα. Αν, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα είναι
διαδοχικά αποθηκευμένα στη μνήμη, οι προσπελάσεις μειώνονται και
κάθε wavefront ολοκληρώνει τη δουλειά του ταχύτερα. Στα σχήματα
1.9αʹ, 1.9βʹ, 1.9γʹ φαίνονται τρεις περιπτώσεις πρόσβασης της μνήμης
από τα work-items. Στην πρώτη, το τελευταίο στοιχείο χρειάζεται να
προσπελάσει επόμενο block μνήμης, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα work-
items θα περιμένουν τη μνήμη να φέρει το νέο block. Στη δεύτερη, τα
δεύτερα μισά work-items απαιτούν επόμενο block μνήμης (γίνεται ανα-
δίπλωση των διευθύνσεων και συμπίπτουν με τα πρώτα μισά), συνεπώς
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όλα τα work-items πάλι θα περιμένουν τη μνήμη δύο φορές. Στην τρίτη
όμως, όλα τα work-items προσπελαύνουν το ίδιο block μνήμης, συνεπώς
δεν απαιτείται νέο block.
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Κεφάλαιο 2

Αλγόριθμοι

Κατά την ανάπτυξη του κώδικα, έγινε αναγκαία η επαναλαμβανό-
μενη χρήση βασικών αλγορίθμων. Για παράδειγμα, κατά την ομαδοποί-
ηση των δειγμάτων, απαιτείται η ταξινόμησή τους με βάση κάποιο χαρα-
κτηριστικό τους, καθώς και η εύρεση των μοναδικών χαρακτηριστικών
από το σύνολό τους. Δεδομένου ότι η λογική προγραμματισμού σε GPUs
είναι διαφορετική από αυτή σε CPUs, αυτοί οι αλγόριθμοι έπρεπε να
υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου από την αρχή. Σε αυτή την ενότητα, λοιπόν,
παρουσιάζονται αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη ενό-
τητα ως δομικά στοιχεία.

2.1 Prefix Sum

Ένας αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη συνέχεια
είναι ο prefix sum ή αλλιώς scan. Ο prefix sum είναι ένας δυαδικός
προσεταιριστικός τελεστής ⊕ με ταυτοτικό στοιχείο το I που παίρνει ως
είσοδο μια ακολουθία αριθμών

[α0, α1, . . . , αn−1]

και δίνει ως έξοδο

[I, α0, (α0 ⊕ α1), . . . , (α0 ⊕ α1 ⊕ . . .⊕ αn−2)]

Για παράδειγμα, αν ο ⊕ είναι η πρόσθεση +, τότε ο prefix sum στην
ακολουθία [

3 1 7 0 4 1 6 3
]

θα δώσει ως έξοδο [
0 3 4 11 11 15 16 22

]
Το prefix sum έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως ταξινόμηση

αριθμών (επόμενη ενότητα), λεξικογραφική ανάλυση, σύγκριση αλφαριθ-
μητικών, δημιουργία ιστογραμμάτων και δενδρικών δομών.

27
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Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τον τελεστή prefix sum με ⊕ την πρό-
σθεση.

2.1.1 CPU Prefix Sum

Η ακολουθιακή υλοποίηση του prefix sum είναι πολύ απλή και δίνεται
στον κώδικα 2.1.

Κώδικας 2.1: Serial Scan
1 out [0 ] = 0;
2 for ( in t i =1; i < N; i ++) {
3 out [ i ] = out [ i −1] + in [ i −1];
4 }

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι O(N), αφού εκτελούνται N-1
προσθέσεις για είσοδο μεγέθους N.

2.1.2 GPU Prefix Sum

Παρατηρούμε ότι αυτή η υλοποίηση δεν αντιστοιχίζεται εύκολα σε
OpenCL γιατί δεν εκμεταλλεύεται τον παραλληλισμό σε επίπεδο δεδο-
μένων. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε αρκετά τη λογική του αλγορίθ-
μου. Μια πρώτη απόπειρα παραλληλοποίησης είναι αυτή του σχήματος
2.1 που υλοποιήθηκε από τους Hillis και Steele το 1985 και μεταφέρθηκε
σε GPUs από τον Horn to 2005. Σε αυτή την περίπτωση, η πολυπλο-
κότητα είναι O(N· log2N), δηλαδή μεγαλύτερη σε σχέση με τη σειριακή.
Όμως, σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε ότι σε κάθε πέρασμα d = log2N
η επεξεργασία γίνεται παράλληλα ως προς N.

Σχήμα 2.1: Hillis Steele Scan

Η λύση που ακολουθεί είναι η βέλτιστη μέχρι σήμερα, καθώς έχει
πολυπλοκότητα O(N), και υλοποιήθηκε από τον Blelloch [4] to 1990. Αρ-
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χικά, δημιουργείται κατά μια αφηρημένη (και όχι προγραμματιστική)
έννοια ένα δυαδικό ισοζυγισμένο δέντρο, του οποίου τα φύλλα είναι η
ακολουθία εισόδου. Το πέρασμα του δέντρου γίνεται σε δύο φάσεις:
upsweep και downsweep. Ένα δυαδικό δέντρο έχει d = log2N επίπεδα
και κάθε επίπεδο έχει 2d κόμβους. Πραγματοποιώντας 1 άθροισμα ανά
κόμβο, συνολικά έχουμε O(N) αθροίσματα σε κάθε πέρασμα του δέ-
ντρου.

Κατά την πρώτη φάση, το δέντρο προσπελαύνεται από τα φύλλα προς
τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2, υπολογίζοντας τα μερικά αθροί-
σματα των εσωτερικών κόμβων. Στο τέλος, το συνολικό άθροισμα βρί-
σκεται στη ρίζα, δηλαδή στο τελευταίο στοιχείο. Κατά τη δεύτερη φάση,
το δέντρο προσπελαύνεται από τη ρίζα προς τα κάτω, όπως φαίνεται
στο σχήμα 2.3, χρησιμοποιώντας τα μερικά αθροίσματα του προηγούμε-
νου γύρου. Αρχικά, μηδενίζεται το τελευταίο στοιχείο (ρίζα). Έπειτα, σε
κάθε επίπεδο, κάθε κόμβος περνάει το άθροισμα της τιμής του και της
τιμής του αριστερού του παιδιού στο δεξί του παιδί, ενώ ανανεώνει την
τιμή του αριστερού του παιδιού με τη δική του.

Σχήμα 2.2: Blelloch Scan (Upsweep Phase)

Ο πίνακας που δίνεται ως είσοδος βρίσκεται στη local μνήμη γιατί
είναι πιο κοντά στα επεξεργαστικά στοιχεία και συνεπώς μειώνεται το
κόστος των πράξεων μνήμης. Αυτό έχει επιτευχθεί με μεταφορά στην
αρχή από τη global στη local μνήμη και στο τέλος του αλγορίθμου αντί-
στροφα.

Παρατηρούμε ότι κάθε νήμα επεξεργάζεται 2 στοιχεία, οπότε το συ-
νολικό μέγεθος που μπορεί να επεξεργαστεί κάθε work-group είναι 2
φορές το μέγεθός του. Για να επεξεργαστούμε μεγαλύτερες ακολουθίες,
ακολουθούμε τη διαδικασία που φαίνεται στο σχήμα 2.4 και περιγρά-
φεται παρακάτω:

1. Χωρίζουμε την ακολουθία εισόδου σε κομμάτια μεγέθους δύο φο-
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Σχήμα 2.3: Blelloch Scan (Downsweep Phase)

ρές το μέγεθος του work-group και δίνουμε κάθε κομμάτι σε ένα
work-group.

2. Δημιουργούμε έναν πίνακα SUMS μεγέθους όσο το πλήθος των
work-groups που δημιουργήθηκαν, ο οποίος θα κρατάει από κάθε
work-group το συνολικό άθροισμα των στοιχείων που επεξεργά-
στηκε.

3. Στο τέλος της φάσης upsweep το τελευταίο στοιχείο περιέχει το
συνολικό άθροισμα όλων των στοιχείων του work-group. Πριν το
μηδενίσουμε, λοιπόν, για να εκκινήσει η επόμενη φάση, το αποθη-
κεύουμε στον πίνακα SUMS, στη θέση που αντιστοιχεί στο συγκε-
κριμένο work-group.

4. Στο τέλος και των δύο φάσεων, κάθε work-group έχει πραγματο-
ποιήσει το prefix sum μόνο στο κομμάτι εισόδου που του δόθηκε.
Αυτό που λείπει είναι να προσθέσει σε κάθε στοιχείο το άθροισμα
όλων των στοιχείων που προηγούνται στη συνολική ακολουθία για
να έχει ένα καθολικό prefix sum.

5. Εκτελούμε ένα prefix sum στον πίνακα SUMS και το αποθηκεύουμε
σε έναν πίνακα PSUMS. Έπειτα, κάθε work-group προσθέτει στα
στοιχεία που είχε επεξεργαστεί την τιμή από τον πίνακα PSUMS
στη θέση που υποδεικνύει το id του work-group.

Πλέον, ο αλγόριθμος εκτελεί prefix sum για οποιοδήποτε μέγεθος ει-
σόδου, αρκεί είναι πολλαπλάσιο του μεγέθους του work-group. Για αυ-
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Σχήμα 2.4: Total Scan

θαίρετα μεγέθη, μπορούμε να προσθέσουμε στο τελευταίο work-group
όσα μηδενικά χρειάζονται, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό πολλαπλά-
σιο και έπειτα να εκτελέσουμε το prefix sum. Στο τέλος, απλά αγνοούμε
αυτά τα έξτρα μηδενικά.

Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου,
όπου παρατηρούμε ότι η πολυπλοκότητά του είναι όντως γραμμική.

2.2 Radix Sort

Για την ταξινόμηση δεδομένων, θα χρησιμοποιηθεί ο Radix Sort, βα-
σισμένος στην υλοποίηση [5], με μερικές βελτιώσεις από τους [6]. Ο
radix sort είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης ακεραίων που δε στηρί-
ζεται στη σύγκριση αριθμών μεταξύ τους αλλά στην καταμέτρησή τους
(counting sort). Αυτός είναι και ο λόγος που η πολυπλοκότητά του εί-
ναι O(N), σε αντίθεση με τους αλγορίθμους ταξινόμησης που στηρίζο-
νται σε συγκρίσεις, οι οποίοι έχουν μέση πολυπλοκότητα O(N· log2N).
Αν και είναι φτιαγμένος για ταξινόμηση ακεραίων αριθμών, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για αριθμούς κινητής υποδιαστολής με κατάλληλη
μετατροπή, όπως επίσης και για ακολουθίες χαρακτήρων. Η ταξινόμηση



32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Σχήμα 2.5

δεδομένων αποτελεί δομικό λίθο για πολλές εφαρμογές, όπως δυαδική
αναζήτηση, αναζήτηση κ-οστού στοιχείου, εύρεση μοναδικών στοιχείων
(επόμενη ενότητα).

2.2.1 CPU Radix Sort

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητός. Έστω ότι οι
αριθμοί που θα χρησιμοποιήσουμε αποτελούνται από n=2 bits ο καθένας,
δηλαδή παίρνουν τιμές στο εύρος [0, 2n − 1] = [0, 3], και η ακολουθία
εισόδου είναι η εξής:[

0 3 2 2 3 2 0 3 2 1
]

Αρχικά δημιουργείται ένας πίνακας Count μεγέθους 2n, ο οποίος κρατάει
για κάθε αριθμό τον αριθμό εμφανίσεών του στην ακολουθία εισόδου.
Το περιεχόμενο αυτού του πίνακα είναι:[

c0, c1, c2, c3
]
=
[
2, 1, 4, 3

]
Δηλαδή το πρώτο στοιχείο με δείκτη 0 (θεωρούμε ότι η δεικτοδότηση
των πινάκων ξεκινάει από το 0) περιέχει τον αριθμό εμφανίσεων του
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0 στην αρχική ακολουθία. Αν τώρα πάρουμε το prefix sum του πίνακα
Count, προκύπτει ο εξής πίνακας:[

c0, c1, c2, c3
]
=
[
0, 2, 3, 7

]
Παρατηρούμε ότι ο τελευταίος πίνακας είναι ένας πίνακας μετατοπίσεων
(offset table). Αφού κάθε στοιχείο του κρατάει τον αριθμό των στοιχείων
που είναι μικρότεροι από το δείκτη του, πρακτικά δείχνει πόσες θέσεις
δεξιά πρέπει να τοποθετηθεί αυτός ο δείκτης στην τελική ακολουθία. Για
παράδειγμα, το prefix sum του στοιχείου 2 είναι 3, δηλαδή η τοποθέτηση
όλων των 2 ξεκινάει στη θέση 3 της τελικής ακολουθίας. Συνεπώς, η θέση
ενός στοιχείου στην τελική ακολουθία είναι το άθροισμα της μετατόπισης
υπολογισμένης από το prefix sum και της θέσης που εμφανίζεται στην
αρχική ακολουθία σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία με ίδια τιμή. Στο
προηγούμενο παράδειγμα, το δεύτερο 2 της αρχικής ακολουθίας τοπο-
θετείται στη θέση 3+1 της τελικής, γιατί εμφανίζεται δεύτερο σε σχέση
με τα άλλα 2. Η τελική ακολουθία είναι η εξής:[

0 0 1 2 2 2 2 3 3 3
]

Στο παραπάνω παράδειγμα, θεωρήσαμε ότι οι αριθμοί αποτελού-
νται από 2 bits. Όταν θέλουμε, όμως, να ταξινομήσουμε μεγαλύτερους
αριθμούς και, πιο συγκεκριμένα, αριθμούς των 32 bits, που είναι οι πιο
συχνά εμφανιζόμενοι σε εφαρμογές υπολογιστών, ο πίνακας Count (και
το prefix sum του) γίνεται πολύ μεγάλος (μεγέθους 232). Για να απο-
φύγουμε τη δημιουργία ενός τόσο μεγάλου πίνακα, μπορούμε να διαι-
ρέσουμε σε τμήματα την ακολουθία εισόδου και να εφαρμόσουμε τον
counting sort σε κάθε ένα από αυτά τα τμήματα.

Η τμηματοποίηση θα γίνει με βάση τα bits των αριθμών. Πιο συγκε-
κριμένα, εφαρμόζουμε τον counting sort σε όλη την ακολουθία εισόδου,
παίρνοντας μόνο το τελευταίο (λιγότερο σημαντικό) bit κάθε αριθμού.
Αφού είναι 1 bit, ο πίνακας Count θα είναι μεγέθους 2. Αφού ολοκλη-
ρωθεί αυτό το βήμα, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία στην έξοδο
του προηγούμενου βήματος, αλλά τώρα για το επόμενο σημαντικό bit.
Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί n φορές, όσα είναι δηλαδή τα bits
του αριθμού, κινούμενοι προς τα δεξιά. Ο λόγος που κινούμαστε προς
τα πιο σημαντικά bits είναι για να διατηρούμε τη σταθερότητα της ταξι-
νόμησης, δηλαδή να εξασφαλίζουμε ότι η σχετική θέση των αριθμών που
είναι ίσοι μεταξύ τους στην αρχική ακολουθία παραμένει και στην τελική
ακολουθία. Ας δούμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας ως είσοδο την
ακολουθία του προηγούμενου παραδείγματος.[

0 3 2 2 3 2 0 3 2 1
]

Αν μετατρέψουμε κάθε αριθμό στο δυαδική του αναπαράσταση, θα έχουμε:[
00 11 10 10 11 10 00 11 10 01

]
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Εφαρμόζουμε τον counting sort για κάθε bit ξεκινώντας από το λιγότερο
σημαντικό:

bit 0
(XX)

00
11
10
10
11
10
00
11
10
01

→

00
10
10
10
00
10
11
11
11
01

bit 1
(XX)

00
10
10
10
00
10
11
11
11
01

→

00
00
01
10
10
10
10
11
11
11

Ένας τρόπος να μειώσουμε το πλήθος των περασμάτων είναι να αυξή-
σουμε τον αριθμό των bits που ταξινομούμε σε κάθε πέρασμα, προσέχο-
ντας ταυτόχρονα το μέγεθος του πίνακα Count να μην ξεφύγει από τις
απαιτήσεις μνήμης που έχουμε. Θεωρώντας k = n/b περάσματα, όπου b
είναι το πλήθος των bits που χρησιμοποιούνται για ταξινόμηση σε κάθε
πέρασμα, η συνολική πολυπλοκότητα του radix sort είναι O(k ·N) = O(N)
(το k είναι ανεξάρτητο του N), καθώς σε κάθε πέρασμα εκτελούνται O(N)
πράξεις.

Συνοψίζοντας, ο radix sort σε κάθε πέρασμα απαιτεί 3 βήματα:

1. Count

2. Prefix Sum

3. Reorder

2.2.2 Parallel CPU Radix Sort

Σε μια αρχική προσπάθεια για παραλληλοποίηση, τα 3 βήματα που
αναφέρθηκαν πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Θεωρώντας Τ νήματα-
επεξεργαστές, αν κάθε νήμα εφαρμόσει τα παραπάνω βήματα σε ένα
κομμάτι της αρχικής ακολουθίας, θα ταξινομήσει μόνο την ακολουθία
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που του δόθηκε. Για γίνει ολική ταξινόμηση, πρέπει κάθε στοιχείο να
πάρει τα prefix sum των άλλων νημάτων για να βρει το ολικό offset.

Έστω ότι cvm είναι το πλήθος των εμφανίσεων της τιμής v στο κομμάτι
m και ovm η τελική θέση της τιμής v στο κομμάτι m, τότε

ovm =
i<v∑
i=0

j<T∑
j=0

cij

+

j<m∑
j=0

cvj

Ένα παράδειγμα με 4 νήματα φαίνεται στο σχήμα 2.6.

Σχήμα 2.6: Parallel Radix Sort using four threads

2.2.3 GPU Radix Sort

Για την παραλληλοποίηση σε GPU, πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι
έχουμε δύο επίπεδα παραλληλισμού, πρώτα τα work-groups και μετά
τα νήματα μέσα στα work-groups. Επιπλέον, πρέπει να εκμεταλλευ-
τούμε την αρχιτεκτονική της μνήμης, ώστε να μειώσουμε το κόστος των
μεταφορών δεδομένων. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε κάθε ένα από τα
3 βήματα που εκτελούνται σε κάθε πέρασμα.

Στο πρώτο βήμα (Count), διαιρούμε την ακολουθία εισόδου σε κομ-
μάτια, καθένα από τα οποία θα επεξεργαστεί ένα work-group. Μια αρ-
χική σκέψη είναι κάθε work-group να δημιουργήσει έναν πίνακα Count
στη local μνήμη και όλα τα work-items του να αυξάνουν τις τιμές των
κατάλληλων θέσεων. Μια τέτοια λύση, όμως, θα απαιτούσε εκτεταμένη
χρήση local atomic εντολών, κάτι που δημιουργεί μεγάλο overhead στο
χρόνο εκτέλεσης. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, δη-
μιουργούμε ένα μεγάλο πίνακα Count στη local μνήμη, ο οποίος απο-
τελείται από μικρότερους πίνακες Count για κάθε work-item. Με αυτόν



36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

τον τρόπο, κάθε work-item προσπελαύνει μια συγκεκριμένη περιοχή της
local μνήμης και δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους. Ένα παρά-
δειγμα με work-group μεγέθους 256 και ταξινόμηση ανά 2 bits φαίνεται
στο σχήμα 2.7. Ο βασικός περιορισμός που τίθεται είναι το μέγεθος της
local μνήμης. Για παράδειγμα, σε μια μοντέρνα GPU, το μέγεθος της
είναι 32 KB και το μέγεθος του work-group 256. Θεωρώντας ότι τα-
ξινομούμε ακεραίους μεγέθους 4 bytes, το μέγιστο πλήθος bits που θα
ταξινομούνται ανά πέρασμα προκύπτει ως εξής:

log2

(
32 ∗ 1024
256 ∗ 4

)
= 5

Στο δεύτερο βήμα (Prefix Sum), κάθε work-group εκτελεί prefix sum
στον πίνακα Count του προηγούμενου βήματος. Συγκεκριμένα, παρα-
τηρώντας το προηγούμενο σχήμα, θέλουμε το work-group να εκτελέσει
το prefix sum σε κάθε γραμμή. Όπως, όμως, έχει ήδη αναφερθεί, στο
prefix sum κάθε work-group αρχικοποιείται με το μισό μέγεθός του γιατί
κάθε work-item επεξεργάζεται 2 στοιχεία. Συνεπώς, αναθέτουμε στα
μισά work-items να εκτελούν prefix sum στις μονές γραμμές και στα
άλλα μισά στις ζυγές. Επιπλέον, δημιουργούμε έναν πίνακα PartSums
στη global μνήμη, ο οποίος θα κρατάει για κάθε work-group, για κάθε
γραμμή του πίνακα Count, το άθροισμα όλων των στοιχείων της γραμμής,
το οποίο προκύπτει από το prefix sum της γραμμής αυτής (το περιεχό-
μενο του τελευταίου στοιχείου στο τέλος του upsweep).

Στο τρίτο βήμα (Reorder), ακολουθούμε αντίστοιχη λογική με την πα-
ράλληλη υλοποίηση σε CPU. Συγκεκριμένα, η τελική θέση κάθε στοιχείου
της ακολουθίας εισόδου προκύπτει από τη σχετική του θέση μέσα στο
work-group και από τη θέση του work-group στο συνολικό NDRange, με
τα cij πλέον να αντιστοιχούν στα περιεχόμενα του πίνακα PartSums.

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 · · · t255 PartSums
0 · · ·
1 · · ·
2 · · ·
3 · · ·

Σχήμα 2.7: Counts Table

2.2.4 Radix Sort Key Value Pairs

Πολλές φορές, απαιτείται ταξινόμηση μιας ακολουθίας εισόδου, της
οποίας κάθε στοιχείο είναι ένα ζευγάρι τιμών. Σε αυτή την περίπτωση, η
ταξινόμηση γίνεται με βάση το ένα από τα δύο πεδία (το οποίο ονομά-
ζεται κλειδί), όμως, ολόκληρο το ζευγάρι μετακινείται στη σωστή θέση.
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Αν, λοιπόν, δούμε το πρόβλημα της ταξινόμησης ως ένα πρόβλημα ανα-
διάταξης των στοιχείων της εισόδου, το ζητούμενο είναι να βρούμε έναν
πίνακα μεταθέσεων (permutation array), ο οποίος θα κρατάει για κάθε
στοιχείο την τελική του θέση. Γνωρίζοντας αυτό τον πίνακα, μπορούμε
πλέον να αναδιατάξουμε οποιονδήποτε πίνακα, ώστε να είναι σε αντι-
στοιχία με τον πίνακα κλειδιών.

Για παράδειγμα, στο σχήμα 2.8 φαίνεται ο πίνακας εισόδου Input, ο
ταξινομημένος πίνακας εξόδου Output και ο πίνακας μεταθέσεων Perm.
Παρατηρούμε ότι το δεύτερο πεδίο κάθε γραμμής είναι ένα αλφαριθ-
μητικό, κάτι που δεν επηρεάζει την ταξινόμηση, καθώς βασίζεται στο
πρώτο πεδίο. Ο Perm είναι ένας πίνακας για τον οποίο ισχύει:

Input Perm Output
(2, ‘two’)
(6, ‘six’)
(1, ‘one’)
(9, ‘nine’)



1
2
0
3



(1, ‘one’)
(2, ‘two’)
(6, ‘six’)
(9, ‘nine’)


Σχήμα 2.8: Counts Table

Output[Perm[i]] = Input[i]

για κάθε θέση του, i.
Αν ξανακοιτάξουμε το τρίτο βήμα του radix sort, το Reorder, θα πα-

ρατηρήσουμε ότι αποτελείται από 2 επιμέρους βήματα. Πρώτα, κάθε
work-item υπολογίζει την τελική θέση του στοιχείου εισόδου και, έπειτα,
μεταφέρει το στοιχείο αυτό στη θέση που υπολόγισε. Αν, λοιπόν, κρατή-
σουμε για κάθε work-item τη θέση που υπολόγισε στο πρώτο βήμα, θα
έχουμε τον πίνακα μεταθέσεων Perm.

Γνωρίζοντας τον πίνακα μεταθέσεων Perm σε κάθε πέρασμα του
radix sort, μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό πίνακα TotalPerm,
ο οποίος είναι οι διαδοχικές αναδιατάξεις των στοιχείων ανά πέρα-
σμα. Επιπλέον, μπορούμε να υπολογίσουμε και τον αντίστροφο πίνακα
InvPerm, δηλαδή τον πίνακα που παίρνει ως είσοδο την έξοδο του radix
sort και δίνει ως έξοδο την αρχική ακολουθία. Αυτός προκύπτει από την
απλή εξίσωση:

InvPerm[Perm[i]] = i

για κάθε θέση i του πίνακα TotalPerm.
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2.2.5 Multiple Radix Sort

Πολλές φορές, είναι επιθυμητό να ταξινομήσουμε μια ακολουθία ει-
σόδου ανά ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι δίνεται ένας πίνακας ει-
σόδου μεγέθους N και κάθε ομάδα έχει μέγεθος d, τέτοιο ώστε N = l · d,
με l ακέραιο αριθμό, δηλαδή το N είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του d. Ζη-
τείται, λοιπόν, να ταξινομηθούν οι ομάδες μεγέθους d, ανεξάρτητα από
τις υπόλοιπες. Μια εύλογη απάντηση είναι να δοθεί κάθε τέτοια ομάδα
ως είσοδο στον αλγόριθμο radix sort που έχει περιγραφεί ως τώρα. Αν,
όμως, το d είναι μικρός αριθμός, τότε η GPU μένει σχεδόν ανεκμετάλ-
λευτη.

Μελετώντας ξανά τα 3 βήματα του radix sort που εκτελούνται σε
κάθε πέρασμα, παρατηρούμε ότι στο βήμα Reorder η τελική μετάθεση
ενός στοιχείου προκύπτει εξερευνώντας τα prefix sum όλων των work-
groups. Αν περιορίσουμε αυτή την αναζήτηση μόνο στα work-groups που
ανήκουν στην ίδια ομάδα, μπορούμε να ταξινομήσουμε όλες τις ομά-
δες της ακολουθίας εισόδου ταυτόχρονα. Δηλαδή, κατά το Reorder, κάθε
work-item θα εξερευνά το δικό του prefix sum, της ομάδας του, και, στην
περίπτωση που η ομάδα του είναι μεγαλύτερη του work-group, και των
work-groups της ομάδας του.

2.2.6 Αποτελέσματα

Στο σχήμα 2.9 παρουσιάζονται οι χρόνοι εκτέλεσης του αλγορίθμου
για CPU και GPU. Παρατηρούμε ότι για μικρά μεγέθη οι χρόνοι είναι
παρόμοιοι, ενώ όσο αυξάνονται, η GPU υπερτερεί λόγω της καλύτερης
απόδοσής της.

2.3 Stream Compaction

Το Stream Compaction [7] είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα
ποσοστό των στοιχείων ενός πίνακα μεταφέρονται σε έναν άλλον πίνακα
ή συμπυκνώνονται στην αρχή του πίνακα. Έχει εφαρμογές στη συμπίεση
πολύ αραιών μητρώων, καθώς και σε ερωτήματα ελέγχου σύγκρουσης.

θεωρώντας ως είσοδο τον ακόλουθο πίνακα εισόδου[
−2 3 2 0 −2 0 1 −3 4 −4

]
θέλουμε να κρατήσουμε μόνο τους μη αρνητικούς αριθμούς. Η έξοδος θα
είναι η ακόλουθη [

3 2 0 0 1 4
]

Παρότι η διαδικασία φαίνεται τετριμμένη για μια εφαρμογή στη CPU,
στη GPU δεν ισχύει το ίδιο. Πράξεις που μεταφέρουν στοιχεία σε τυχαίες
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Σχήμα 2.9

θέσεις έχουν μεγάλο κόστος προσπέλασης της μνήμης, καθώς ανακτώνται
πολλά blocks και προσπελαύνονται λίγα στοιχεία από αυτά.

Μια πρώτη σκέψη είναι να ταξινομήσουμε την ακολουθία εισόδου και
να κρατήσουμε μόνο το κομμάτι με τους θετικούς. Αν και γρήγορη, μια
πιο αποδοτική λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε μόνο το prefix sum. Αρ-
χικά, φιλτράρουμε την ακολουθία εισόδου καταχωρώντας σε ένα πίνακα
Diff (μεγέθους όσο ο πίνακας εισόδου) την τιμή 1, αν θέλουμε να κρατή-
σουμε το στοιχείο, αλλιώς την τιμή 0. Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο
παράδειγμα, ο Diff θα είναι ο ακόλουθος[

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
]

Αν τώρα εφαρμόσουμε prefix sum στον Diff, το αποτέλεσμα θα είναι ο
ακόλουθος πίνακας PsumDiff[

0 0 1 2 3 3 4 5 5 6
]

Παρατηρούμε ότι σε κάθε 1 στον πίνακα Diff, η αντίστοιχη θέση στον
PsumDiff δείχνει τη θέση του στοιχείου στην τελική ακολουθία. Για πα-
ράδειγμα, ο τελευταίος μη αρνητικός αριθμός στην ακολουθία εισόδου
είναι το 4 στην προτελευταία θέση. Η τελική του θέση είναι με βάση τον
PSumDiff η θέση 5, κάτι που επιβεβαιώνεται από τον πίνακα εξόδου.
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Η πολυπλοκότητα του stream compaction είναι αυτή του prefix sum,
δηλαδή O(N). Τέλος, το φιλτράρισμα είναι ανεξάρτητο του αλγορίθμου
και μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία απαιτεί ο χρήστης,
αρκεί να παράγει ως έξοδο μια ακολουθία με 0 και 1.

2.3.1 Multiple Stream Compaction

Όπως και στην ενότητα 2.2.5, έτσι και εδώ μπορούμε να εφαρμό-
σουμε το stream compaction ανά ομάδες, εκτελώντας τις ομάδες πα-
ράλληλα. Αντί να εκτελούμε το prefix sum στη συνολική ακολουθία, το
εκτελούμε σε κάθε ομάδα ξεχωριστά, βάζοντας σαν αρχική μετατόπιση
στην κάθε ομάδα τη θέση της στην τελική ακολουθία σε σχέση με τις
υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, αν έχουμε 2 ομάδες των 10 στοι-
χείων η καθεμιά, κάθε στοιχείο της δεύτερης ομάδας θα έχει μετατόπιση
το άθροισμα της μετατόπισης που προκύπτει από το prefix sum της ομά-
δας και της μετατόπισης που προκύπτει από τη θέση της ομάδας, δηλαδή
10.

2.4 Cuckoo Hashing

2.4.1 Hashing

Συνάρτηση κατακερματισμού (hash table) είναι μια συνάρτηση που
αντιστοιχίζει τιμές από ένα σύνολο σε τιμές από ένα υποσύνολο του
αρχικού, σε σταθερό χρόνο. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι ακέ-
ραιοι αριθμοί αναπαριστώνται, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE, με 32
bits, δηλαδή ανήκουν σε ένα σύνολο αριθμών U μεγέθους 232. Σε μια
πραγματική εφαρμογή, όμως, είναι πολύ πιθανό να μη χρειάζονται όλοι
αυτοί οι αριθμοί, αλλά ένα υποσύνολό τους S πολύ μικρότερο του αρχι-
κού (|S| ≪ |U |). Συνεπώς, η αρχικοποίηση ενός πίνακα μεγέθους 232 θα
οδηγούσε σε κατασπατάληση της μνήμης. Μια συνάρτηση κατακερμα-
τισμού, λοιπόν, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ένα άνω όριο για το |S|,
φροντίζει να αντιστοιχεί τιμές του U μέσα στο S, υπολογίζοντας αυτή
την αντιστοίχηση σε χρόνο σταθερό και ανεξάρτητο του |S|.

Πίνακας κατακερματισμού είναι μια δομή δεδομένων που αποθηκεύει
ένα σύνολο εγγραφών με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιαδήποτε εγγραφή του
να μπορεί να ανακτηθεί σε σταθερό χρόνο μέσω μιας συνάρτησης κα-
τακερματισμού. Πολλές φορές, είναι πιθανό διαφορετικές τιμές να αντι-
στοιχίζονται στην ίδια εγγραφή, οδηγώντας σε συγκρούσεις. Τότε, η τιμή
κατακερματισμού αντιστοιχίζει σε ένα σύνολο από εγγραφές, αντί για
μια μόνο εγγραφή, και παίρνει την ονομασία κάδος (bucket).

Να σημειώσουμε εδώ ότι η κυριότερη εναλλακτική μέθοδος των hash
πινάκων είναι τα n-αδικά δέντρα, τα οποία προσφέρουν ανάκτηση μιας
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τιμής σε O(logn(N)) χρόνο, όπου N είναι το πλήθος των στοιχείων του
πίνακα.

Ο κατακερματισμός έχει πολλές εφαρμογές, μερικές από τις οποίες
είναι αντιστοίχιση εικόνων, ταίριασμα ακολουθιών DNA, ταυτοποίηση
αποτυπωμάτων.

2.4.2 CPU Cuckoo Hashing

Το Cuckoo Hashing [8] είναι ένα hashing σχήμα που χρησιμοποιεί
d ≥ 2 συναρτήσεις κατακερματισμού, ώστε να αντιμετωπίσει πιθανές
συγκρούσεις μεταξύ των εγγραφών. Αρχικά, δημιουργεί d hash υποπί-
νακες. Κάθε θέση του υποπίνακα αποτελείται από ζευγάρια κλειδιών-
τιμών (ο λόγος θα παρουσιαστεί παρακάτω). Στη συνέχεια, κάθε νέα εγ-
γραφή ελέγχει τις πιθανές θέσεις που μπορεί να εισαχθεί. Η θέση σε κάθε
υποπίνακα προκύπτει από τη συνάρτηση κατακερματισμού. Αν όλες οι
θέσεις είναι κατειλημμένες (από εισαγωγή προηγούμενης εγγραφής), ει-
σάγεται σε μία από αυτές και “διώχνει” την προηγούμενη. Αυτό εξηγεί
και το όνομα του αλγορίθμου. Στη φύση, ο θηλυκός κούκος, όταν θέλει
να γεννήσει, διώχνει τα υπόλοιπα πουλιά από τη φωλιά. Η εγγραφή που
αφαιρέθηκε δοκιμάζει με τον ίδιο τρόπο να εισαχθεί σε κάποια άλλη
θέση, πιθανώς “διώχνοντας” κάποια άλλη εγγραφή κ.ο.κ.

Ένα παράδειγμα με d = 3 υποπίνακες των 3 στοιχείων ο καθένας
φαίνεται στο σχήμα 2.10. Η τιμή 8 βρίσκει την πρώτη θέση στην οποία
μπορεί να εισαχθεί με βάση την h1. Στη θέση αυτή, όμως, έχει ήδη εισα-
χθεί το 13, συνεπώς δοκιμάζει στον επόμενο υποπίνακα χρησιμοποιώ-
ντας την h2. Η νέα θέση που προκύπτει είναι κι αυτή κατειλλημένη από
το 5, οπότε προχωράει στον επόμενο υποπίνακα Τελικά, η θέση που προ-
κύπτει από την h3 είναι ελεύθερη, άρα την καταλαμβάνει. Στη συνέχεια,
ο αλγόριθμος συνεχίζει με την εισαγωγή της επόμενης εγγραφής.

Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να εισαχθούν όλες οι εγγραφές σε
κάποιον από τους d υποπίνακες χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις. Αν
κάποια εγγραφή δεν καταφέρει να εισαχθεί σε κανέναν υποπίνακα, τότε
οι υποπίνακες καταστρέφονται και η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή,
επιλέγοντας, όμως, διαφορετικές συναρτήσεις κατακερματισμού.

Πλέον, για την ανάκτηση οποιασδήποτε τιμής, ο αλγόριθμος ελέγχει
σε ποιον υποπίνακα έχει εισαχθεί η τιμή εξατάζοντας αν στη θέση του
υποπίνακα, που προκύπτει από την αντίστοιχη συνάρτηση κατακερμα-
τισμού, το κλειδί που περιέχεται είναι ίδιο με το ζητούμενο. Συνεπώς,
απαιτούνται το πολύ d βήματα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του συνολι-
κού πίνακα.
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Σχήμα 2.10: Cuckoo hashing για d = 3 υποπίνακες

2.4.3 GPU Cuckoo Hashing

Στο [9], μια πρώτη προσέγγιση γίνεται με τη δημιουργία ενός hash
πίνακα στη global μνήμη. Κάθε υποπίνακας έχει μέγεθος n · (1 + γ)/d,
όπου n είναι το πλήθος των στοιχείων εισόδου και γ μια θετική σταθερά,
η οποία προκύπτει πειραματικά. Παρατηρούμε ότι το συνολικό μέγε-
θος του πίνακα είναι n · (1 + γ), δηλαδή μεγαλύτερο του πλήθους των
δεδομένων. Αυτό γίνεται, ώστε να μειωθεί το πλήθος των συγκρούσεων
μεταξύ των νημάτων και να επιταχυνθεί η διαδικασία. Οι θέσεις που
περισσεύουν προφανώς μένουν κενές.

Επειδή πλέον έχουμε νήματα που τρέχουν παράλληλα, οι εισαγωγές
στοιχείων πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, σε αντίθεση με την υλοποίηση
σε CPU, όπου οι εισαγωγές γίνονταν σειριακά η μία μετά την άλλη.
Τώρα, όλα τα νήματα ξεκινούν προσπαθώντας να εισαχθούν στον πρώτο
υποπίνακα. Δεδομένου ότι το μοντέλο μνήμης του OpenCL εξασφαλί-
ζει χαλαρή συνέπεια, γνωρίζουμε ότι, όταν δύο ή περισσότερα νήματα
προσπαθούν να γράψουν στην ίδια θέση μνήμης, δεν υπάρχει εγγύηση
για τη σειρά με την οποία θα εκτελεστούν οι εγγραφές. Το μόνο που
γνωρίζουμε είναι ότι στη θέση μνήμης θα περιέχεται μία από αυτές τις
εγγραφές. Φροντίζουμε, λοιπόν, μετά τις εγγραφές, να συγχρονίσουμε
όλα τα νήματα στο ίδιο σημείο. Αυτό μπορεί να γίνει επιστρέφοντας στη
CPU (και εκτελώντας έπειτα τον ίδιο kernel). Μετά το σημείο συγχρονι-
σμού, κάθε νήμα ελέγχει αν η θέση μνήμης στην οποία έγραψε περιέχει
τη δική του τιμή. Όσα νήματα απέτυχαν να περάσουν τη δική τους τιμή
στον υποπίνακα, προσπαθούν πάλι ταυτόχρονα να την περάσουν στον
επόμενο υποπίνακα κ.ο.κ.

Αν, ύστερα από d προσπάθειες, κάποιο νήμα δεν έχει καταφέρει να
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γράψει την τιμή του σε κάποιον υποπίνακα, επιστρέφει στον πρώτο,
αφαιρεί την εγγραφή που είναι αποθηκευμένη στη θέση που θέλει να
γράψει, γράφει την τιμή του και έπειτα ξαναρχίζει την προηγούμενη δια-
δικασία για την εγγραφή που αφαίρεσε. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται
μέχρι να καταχωρηθούν στον hash πίνακα όλες οι εγγραφές ή μέχρι ένα
συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων που έχει ορίσει ο χρήστης. Αλλιώς,
οι υποπίνακες καταστρέφονται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από
την αρχή με διαφορετικές συναρτήσεις κατακερματισμού.

Παρότι αυτή η προσέγγιση προσφέρει μεγάλο βαθμό παραλληλίας,
απαιτεί συγχρονισμό όλων των νημάτων ανεξαρτήτως work-group, κα-
θώς επίσης και πολλές προσπελάσεις της global μνήμης, αγνοώντας πλή-
ρως τη local. Η λύση που προτείνεται είναι ένα διεπιπέδο hashing σχήμα.
Στο πρώτο επίπεδο, γίνεται αναζήτηση του κατάλληλου work-group και
στο δεύτερο αναζήτηση της ζητούμενης τιμής μέσα στο work-group.

Πιο αναλυτικά, ο αλγόριθμος χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη,
σκοπός είναι να μοιραστούν τα στοιχεία εισόδου σε όλα τα work-groups
με όσο το δυνατόν καλύτερη κατανομή. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί-
ται ως συνάρτηση κατακερματισμού η ακόλουθη:

h(k) = k mod buckets

Ο αριθμός των buckets προκύπτει διαιρώντας το πλήθος των στοιχείων
εισόδου με το μέγεθος του work-group, δηλαδή κάθε work-group είναι
ένα bucket. Για την ακρίβεια, διαιρούμε με έναν αριθμό μικρότερο του
μεγέθους του work-group. Για παράδειγμα, αν το μέγεθος του work-
group είναι 256, το πλήθος των buckets προκύπτει ως ⌈ n

256·bload⌉, όπου
bload είναι μια σταθερά για την οποία ισχύει 0 < bload < 1. Με αυτόν
τον τρόπο, μειώνουμε το ρίσκο κάποια work-groups να υπερχειλίσουν,
δηλαδή να πάρουν περισσότερα δεδομένα από όσα χωράνε. Στην περί-
πτωση που κάποιο work-group υπερχειλίσει, το μοίρασμα επαναλαμβά-
νεται, αυτή τη φορά με συνάρτηση κατακερματισμού την ακόλουθη:

h(k) = [(c0 + c1 · k) mod 1900813] mod buckets

όπου τα ci είναι τυχαίοι ακέραιοι (αλλάζουν σε κάθε νέο μοίρασμα) και
ο 1900813 είναι ένας αρκετά μεγάλος πρώτος αριθμός.

Πριν ξεκινήσουμε το μοίρασμα, δημιουργούμε έναν πίνακα Count (με
αρχικές τιμές 0) στη global μνήμη με μέγεθος όσα τα buckets, ο οποίος
θα κρατάει σε κάθε θέση το πλήθος των στοιχείων που εισήχθησαν στο
αντίστοιχο bucket. Έτσι, γνωρίζουμε το μέγεθος του συνολικού πίνακα
που θα χρειαστούμε στη global μνήμη, τοποθετώντας τον πίνακα κάθε
work-group κολλητά στον προηγούμενο, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.11.
Επιπλέον, εκτελώντας prefix sum στον Count, γνωρίζουμε και τη θέση
στην οποία κάθε work-group θα τοποθετήσει τον πίνακά του στο τέ-
λος της δεύτερης φάσης. Κάθε work-item, λοιπόν, υπολογίζει με βάση
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Σχήμα 2.11: Αντιστοίχιση των local cuckoo πινάκων στον ολικό στη global
μνήμη

τη συνάρτηση h το αναγνωριστικό του work-group στο οποίο θα στεί-
λει το στοιχείο εισόδου. Έπειτα, αυξάνει κατά 1 με global atomic την
τιμή της θέσης του Count που αφορά το συγκεκριμένο work-group, ενώ
ταυτόχρονα κρατάει και την τιμή που είχε η θέση αυτή.

Μετά το prefix sum στον πίνακα Count (έστω Offsets ο πίνακας με
το αποτέλεσμα), κάθε work-item γράφει στην κατάλληλη θέση το στοι-
χείο εισόδου. Έπειτα, κάθε work-group αντιγράφει το κομμάτι που τον
αφορά από τον πίνακα στη global μνήμη στη local μνήμη, ώστε να ξεκι-
νήσει η δεύτερη φάση.

Κατά τη δεύτερη φάση, κάθε work-group δουλεύει στο bucket του
ανεξάρτητα από τα άλλα. Αυτό που κάνει είναι to cuckoo hashing όπως
περιγράφηκε στον προηγούμενο αλγόριθμο, αλλά πλέον στη local μνήμη.
Συγκεκριμένα, όλα τα work-items δοκιμάζουν να εισάγουν την εγγραφή
τους ταυτόχρονα στον πρώτο υποπίνακα. Ύστερα από το συγχρονισμό
τους, όσα απέτυχαν δοκιμάζουν στον επόμενο υποπίνακα κ.ο.κ. Η δια-
δικασία συνεχίζεται μέχρι όλα τα work-items να εισάγουν την εγγραφή
τους σε κάποιον υποπίνακα. Αν αυτό αποτύχει, η διαδικασία ξεκινάει
από την αρχή, μέσα στο work-group, με νέες συναρτήσεις κατακερματι-
σμού. Η συνάρτηση κατακερματισμού που χρησιμοποιείται σε αυτή τη
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φάση είναι η ακόλουθη:

gi(k) = [(ci0 + ci1 · k) mod 1900813] mod buckets

όπου 1 ≤ i ≤ d και ci0, ci1 τυχαίοι αριθμοί. Επίσης, να σημειώσουμε
ότι το μέγεθος του πίνακα κάθε bucket επεκτείνεται κατά γ · n, όπου
γ μια σταθερά για την οποία ισχύει 0 < γ < 1 και n το μέγεθος του
work-group. Αυτό γίνεται για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω,
δηλαδή να μειωθεί το πλήθος των συγκρούσεων. Κάθε work-group που
τελειώνει, αντιγράφει τον πίνακα από τη local μνήμη στη global, στη θέση
από όπου τον αντέγραψε για να εκτελέσει τη δεύτερη φάση. Επιπλέον,
αποθηκεύει τις gi για να χρησιμοποιηθούν στην ανάκτηση.

Για την ανάκτηση μιας εγγραφής, απαιτείται πρώτα να βρεθεί το σω-
στό bucket χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση h. Έπειτα, χρησιμοποιώντας
τις gi του bucket, ελέγχονται ένας ένας οι d υποπίνακες μέχρι να βρεθεί
η σωστή θέση. Συνολικά, λοιπόν, απαιτούνται το πολύ Ο(1+d) πράξεις
για την ανάκτηση. Προφανώς, η ανάκτηση μιας εγγραφής μπορεί να γί-
νει παράλληλα, καθώς πλέον ο hash πίνακας είναι για ανάγνωση μόνο
(read-only) και κάθε work-item μπορεί να τον προσπελαύνει χωρίς να
υπάρχει ανάγκη συγχρονισμού.

Στο σχήμα 2.12 παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα από τη
δημιουργία ενός cuckoo πίνακα. Ως μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιείται
ο αριθμός των προσπαθειών που απαιτούνται για να είναι επιτυχής η
κατασκευή του πίνακα. Ως παράμετροι χρησιμοποιούνται το γ και το
bload. Παρατηρούμε ότι για bload 0.6 και 0.7 απαιτείται 1 προσπάθεια
για κάθε τιμή του γ (οι παράμετροι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες), ενώ
για bload 0.8, η αύξηση του γ αυξάνει τα περιθώρια για συγκρούσεις,
μειώνοντας τις προσπάθειες επανεκκίνησης του αλγόριθμου.
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Σχήμα 2.12: Αριθμός προσπαθειών κατασκευής του πίνακα cuckoo συ-
ναρτήσει του γ και του bload



Κεφάλαιο 3

Motion Planning

3.1 Εισαγωγικά

Οι κινηματικές εξισώσεις ενός ρομπότ συσχετίζουν το εύρος των δυ-
νατών τιμών για τις παραμέτρους των αρθρώσεων, οι οποίες αποκαλού-
νται χώρος διαμόρφωσης, με το χώρο εργασίας του ρομπότ.

Βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom) ενός ρομπότ είναι το πλήθος
των ανεξάρτητων παραμέτρων του. Ο χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να
κινηθεί το ρομπότ ονομάζεται χώρος εργασίας (Workspace)W ∈ Rn(n =
2, ..., 6) και προσδιορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά του:

• Φυσική διαμόρφωση του ρομπότ

• Διαστάσεις σώματος, βραχίονα και καρπού

• Όρια κίνησης αρθρώσεων

Ο χώρος διαμόρφωσης (Configuration Space) C ∈ Rn αναπαριστά το
σύνολο όλων των δυνατών διαμορφώσεων ενός ρομπότ, με το πλήθος
των διαστάσεών του να είναι ίσο με το πλήθος των βαθμών ελευθερίας
του ρομπότ. Κάθε σημείο αυτού του χώρου περιγράφει πλήρως τη θέση
κάθε σημείου της γεωμετρίας του ρομπότ. Τα εμπόδια ορίζουν το χώρο
εμποδίων, ο οποίος είναι ένα υποσύνολο του χώρου διαμόρφωσης Cobst ⊆
C. Ο ελεύθερος χώρος διαμόρφωσης Cfree ⊆ C είναι το συμπλήρωμα του
χώρου εμποδίων (ως προς το χώρο διαμορφώσεων) και περιέχει όλες
τις δυνατές διαμορφώσεις που μπορεί να πάρει ένα ρομπότ χωρίς να
συγκρούεται με κάποιο εμπόδιο.

Το πρόβλημα του σχεδιασμού κίνησης (motion planning) ορίζεται
ως η εύρεση ενός εφικτού μονοπατιού για ένα ρομπότ από μια αρχική
διαμόρφωση σε μια τελική. Ως μονοπάτι θεωρείται μια ακολουθία δια-
μορφώσεων του ρομπότ, δηλαδή ένα σύνολο σημείων στο C. Ως εφικτό
θεωρείται το μονοπάτι του οποίου κάθε σημείο βρίσκεται στο Cfree.

47
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Ένας motion planning αλγόριθμος θεωρείται πλήρης αν σε πεπερα-
σμένο χρονικό διάστημα είτε παράγει μία λύση είτε αναφέρει σωστά ότι
δεν υπάρχει καμία. Ένας motion planning αλγόριθμος θεωρείται πιθανο-
τικά πλήρης αν η πιθανότητα να βρει μια λύση πλησιάζει ασυμπτωτικά
στο 1 όσο αυξάνεται η πυκνότητα δειγματοληψίας. Στην περίπτωση που
δεν υπάρχει λύση, δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι θα το ανακαλύψει.

Ο σχεδιασμός κίνησης έχει πολλές εφαρμογές στην επιστήμη των υπο-
λογιστών και όχι μόνο, μερικές από τις οποίες είναι σχεδιασμός ρομπότ
με λογισμικό CAD, αυτονομία ρομπότ, ρομποτική χειρουργική, τεχνητή
νοημοσύνη βιντεοπαιχνιδιού.

3.2 State of the Art

3.2.1 Γεωμετρικές Μέθοδοι

Οι μέθοδοι αυτής της κατηγορίας δημιουργούν ένα γράφο με βάση τη
γεωμετρία του χώρου (συγκεκριμένα τη γεωμετρία των εμποδίων) και
έπειτα εφαρμόζουν κάποια μέθοδο αναζήτησης γράφου ώστε να βρουν
ένα μονοπάτι. Παρότι είναι εύκολα υλοποιήσιμες, δε λαμβάνουν υπό-
ψιν τους το κινηματικό μοντέλο του ρομπότ και η πολυπλοκότητά τους
εξαρτάται από το πλήθος των εμποδίων.

Η πρώτη μέθοδος αυτής της κατηγορίας είναι ο γράφος ορατότητας
Visibility Graph. Σε αυτή τη μέθοδο ο γράφος χτίζεται ενώνοντας όλες
τις ορατές γωνίες των εμποδίων. Αυτό έχει ως συνέπεια το μονοπάτι
από τον αρχικό κόμβο στον τελικό να είναι πολύ κοντά στα εμπόδια.

Αντίθετα, το διάγραμμα Voronoi χτίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε το
μονοπάτι από τον αρχικό κόμβο στον τελικό να έχει τη μεγαλύτερη από-
σταση από τα εμπόδια. Ένα παράδειγμα των δύο μεθόδων φαίνεται στο
σχήμα 3.1.

Σχήμα 3.1: Visibility graph (αριστερά) και Voronoi Diagram (δεξιά).
Το μονοπάτι από τον αρχικό στον τελικό κόμβο αναπαρίσταται με μια
κόκκινη γραμμή
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3.2.2 Κατάτμηση σε κελιά

Η μέθοδος αυτή χωρίζει το χώρο διαμόρφωσης σε διακριτές περιοχές
μη επικαλυπτόμενες μεταξύ τους, οι οποίες ονομάζονται κελιά. Έπειτα,
χτίζει ένα γράφο συνδεσιμότητας από τα κελιά που δεν περιέχουν εμπό-
δια, δηλαδή για κάθε κελί κρατάει ποια κελιά είναι γειτονικά. Στη συ-
νέχεια, αφού βρει τα κελιά που περιέχουν την αρχική και την τελική
διαμόρφωση του ρομπότ, αναζητεί ένα μονοπάτι στο γράφο συνδεσι-
μότητας για να τα ενώσει. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα κελιά του μονο-
πατιού, υπολογίζει ένα μονοπάτι διαμορφώσεων, π.χ. χρησιμοποιώντας
από κάθε κελί το σημείο που ισαπέχει από τα άκρα του κελιού.

Ένας σημαντικός παράγοντας της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ο
τρόπος διαίρεσης του χώρου σε κελιά. Όταν τα όρια των κελιών το-
ποθετούνται με βάση τη δομή του περιβάλλοντος, τότε λέμε ότι εφαρμό-
ζουμε ακριβή κατάτμηση σε κελιά. Αντίθετα, όταν τα όρια των κελιών
τοποθετούνται ανεξάρτητα της δομής του περιβάλλοντος, π.χ. σε μορφή
πλέγματος, όπου κάθε κελί έχει το ίδιο μέγεθος, τότε λέμε ότι εφαρ-
μόζουμε προσεγγιστική κατάτμηση σε κελιά. Στα σχήματα 3.2 και 3.3
φαίνεται ένα παράδειγμα για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις.

Σχήμα 3.2: Ακριβής κατάτμηση σε κελιά

3.2.3 Δυναμικά πεδία

Η μέθοδος αυτή θεωρεί το ρομπότ ένα διάνυσμα, του οποίου η κατεύ-
θυνση εξαρτάται από ένα δυναμικό πεδίο. Σε αυτό το πεδίο τα εμπό-
δια δρουν ως απωστικές δυνάμεις, ενώ ο στόχος ως ελκτική. Σε κάθε
σημείο, η κατεύθυνση καθορίζεται από το άθροισμα των ελκτικών και
απωστικών δυνάμεων που ασκούνται. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθό-



50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. MOTION PLANNING

Σχήμα 3.3: Προσεγγιστική κατάτμηση σε κελιά

δου είναι το χαμηλό υπολογιστικό κόστος, το οποίο οφείλεται στο ότι
κάθε χρονική στιγμή το δυναμικό πεδίο εξαρτάται από το πλήθος των
εμποδίων. Ακόμα, έχει τη δυνατότητα να προσθέτει δυναμικά νέα εμπό-
δια στο χάρτη χωρίς να επανεκκινεί τον αλγόριθμο. Το μειονέκτημά της,
όμως, είναι ότι μπορεί να εγκλωβιστεί σε τοπικό ελάχιστο και να μην
τερματίσει ποτέ, καθώς κινείται με άπληστη λογική, δηλαδή επιλέγει ως
στόχο αυτόν που θεωρεί άμεσα καλύτερο. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο
σχήμα 3.4.

Σχήμα 3.4: Μέθοδος δυναμικών πεδίων

3.2.4 Δειγματοληπτικές

Η βασική ιδέα των δειγματοληπτικών (sampling-based) μεθόδων εί-
ναι η τυχαία δειγματοληψία του χώρου διαμόρφωσης και η αναζήτηση
λύσης μέσα σε αυτό το υποσύνολο δειγμάτων [10]. Το πλεονέκτημά τους
είναι ότι η πολυπλοκότητα του προβλήματος δεν εξαρτάται από τις δια-
στάσεις του χώρου διαμόρφωσης, αλλά από το πλήθος των δειγμάτων.
Το μειονέκτημά τους είναι ότι παρέχουν πιθανοτική πληρότητα, δηλαδή
δεν εγγυώνται ότι θα βρουν λύση ή θα αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία.

Η πρώτη μέθοδος αυτής της κατηγορίας είναι η Probabilistic Road-
Map (PRM) [11]. Αυτή η μέθοδος αποτελείται από 2 φάσεις, τη φάση
“χτισίματος” και τη φάση ερώτησης. Στην πρώτη φάση, χτίζεται ένας
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γράφος (roadmap), του οποίου οι κόμβοι είναι σημεία στο Cfree και οι
ακμές μονοπάτια που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Cfree. Ο γράφος αυτός
χτίζεται επαναλαμβάνοντας τα εξής βήματα για έναν αριθμό επαναλή-
ψεων καθορισμένο από το χρήστη:

• Επιλέγεται μια τυχαία διαμόρφωση του ρομπότ, γίνεται έλεγχος
αν ανήκει στο Cfree, αλλιώς το βήμα επαναλαμβάνεται μέχρι η δια-
μόρφωση να ανήκει στο Cfree.

• Η νέα διαμόρφωση προσπαθεί να ενωθεί με μια ακμή με κάποιον
κόμβο του γράφου. Όταν το καταφέρει, ο νέος κόμβος και η ακμή
του προστίθενται στο γράφο.

Στη δεύτερη φάση, δίνεται μια αρχική και μια τελική διαμόρφωση και
ζητείται ένα μονοπάτι που τις συνδέει. Το μονοπάτι αυτό αναζητείται
στο γράφο της προηγούμενης φάσης. Οι δύο φάσεις δεν είναι απαραίτητο
να εκτελούνται η μία μετά την άλλη, αλλά μπορούν να αλληλοκαλύπτο-
νται, ανάλογα τις ανάγκες του προβλήματος. Τέλος, αυτή η μέθοδος δίνει
τη δυνατότητα εύρεσης μονοπατιού για πολλά ρομπότ, αν στη δεύτερη
φάση αντί για μία αρχική και μία τελική διαμόρφωση, δίνονται πολλές
ως είσοδο. Στο σχήμα 3.5 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του αλγορίθμου.

Σχήμα 3.5: Στιγμιότυπο από τη μέθοδο PRM

Η δεύτερη μέθοδος αυτής της κατηγορίας είναι η Rapidly-Exploring
Random Trees (RRT) [12]. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η
δημιουργία ενός δέντρου αποτελούμενου από σημεία στο Cfree, το οποίο
έχει ως ρίζα την αρχική διαμόρφωση και ένα από τα φύλλα του την
τελική διαμόρφωση. Σε κάθε βήμα, παράγεται ένα τυχαίο δείγμα και
ενώνεται στο δέντρο με τον κόμβο που βρίσκεται πιο κοντά του. Ο αλ-
γόριθμος τερματίζει όταν η τελική διαμόρφωση εισαχθεί στο δέντρο (ή
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ένας κόμβος αρκετά κοντά στην τελική διαμόρφωση) ή ύστερα από έναν
αριθμό επαναλήψεων καθορισμένο από το χρήστη. Λαμβάνοντας υπό-
ψιν και τα εμπόδια, στην περίπτωση που ένα τυχαίο δείγμα ανήκει στο
Cobst, τότε, θεωρώντας την ευθεία μεταξύ του δείγματος και του κοντι-
νότερου κόμβου του δέντρου, χρησιμοποιείται ως κόμβος προς εισαγωγή
το τελευταίο σημείο της ευθείας πριν “χτυπήσει” στο εμπόδιο. Ακόμη,
αν η πλευρά προς εισαγωγή περνάει μέσα από το Cobst, τότε επιλέγεται
ο επόμενος κοντινότερος κόμβος για σύνδεση κ.ο.κ.

Στο σχήμα 3.6 φαίνονται μερικά στιγμιότυπα από τη δημιουργία
του δέντρου. Παρατηρούμε ότι το δέντρο που δημιουργείται επεκτεί-
νεται ομοιόμορφα, δηλαδή ο βαθμός πυκνότητας είναι σχεδόν ίδιος σε
όλες τις πλευρές του. Αυτή είναι η πιο σημαντική ιδιότητα του αλγορίθ-
μου και οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε νέος κόμβος συνδεέται με τον
κοντινότερό του και όχι με τον τελευταίο που εισήχθη στο δέντρο.

Σχήμα 3.6: Τρία στιγμιότυπα κατά την ανάπτυξη του δέντρου με τη
μέθοδο RRT. Σχήμα από [12]

3.2.5 Παραλληλοποιημένες Υλοποιήσεις

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των sampling based μεθόδων εί-
ναι η σχετικά εύκολη παραλληλοποίησή τους λόγω της έλλειψης εξάρτη-
σης των δεδομένων, ενώ έχουν χαρακτηριστεί ντροπιαστικά παράλληλοι
(embarrassingly parallel) [13]. Στο [14] προτείνουν μια υλοποίηση σε cpu
threads. Αρχικά, αναθέτουν σε κάθε νήμα ένα κομμάτι του χώρου δια-
μόρφωσης. Έπειτα, κάθε νήμα εκτελεί σειριακό PRM ή RRT στο κομμάτι
που του ανατέθηκε. Στο τέλος, εφαρμόζεται ένα βήμα ένωσης των επιμέ-
ρους γράφων. Οι [15] εφαρμόζουν ένα υβριδικό μοντέλο των δύο μεθό-
δων σε κατανεμημένο σύστημα. Αρχικά, αναθέτουν σε κάθε υπολογιστή
ένα κομμάτι του χώρου διαμόρφωσης, στο οποίο εκτελείται ο σειριακός
RRT. Στη συνέχεια, οι επιμέρους γράφοι ενώνονται με τη λογική του
PRM, παράγοντας ένα συνολικό γράφο.

Στις κάρτες γραφικών, έχουν παρουσιαστεί δύο υλοποιήσεις. Στο [16]
καταπιάνονται με το RRT, όπου αναθέτουν το collision detection στη
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GPU, το οποίο είναι το πιο απαιτητικό κομμάτι του αλγορίθμου. Συ-
γκεκριμένα, χτίζουν ένα ισοζυγισμένο KD-tree, το οποίο ανανεώνεται σε
κάθε βήμα του αλγορίθμου για να ενσωματώσει τα νέα σημεία. Η δεύ-
τερη υλοποίηση καταπιάνεται με το PRM και είναι η υλοποίηση με την
οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα διπλωματική.

Τέλος, στο [17] μεταφέρουν σε GPGPU περιβάλλον τα δυναμικά πε-
δία, με σκοπό να οδηγούν ένα μη επανδρωμένο εναέριο ρομπότ στον
κοντινότερο σταθμό ανεφοδιασμού, ενώ στο [18] επιταχύνουν την ανα-
ζήτηση A* για ερωτήματα πολλαπλών ρομπότ, δίνοντας σε κάθε νήμα
της GPU ένα κλαδί της συνολικής αναζήτησης.
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Κεφάλαιο 4

GPU PRM

Ο λόγος που επιλέχτηκε ο αλγόριθμος PRM για παραλληλοποίηση
είναι γιατί παρέχει μεγάλο βαθμό παραλληλισμού σε όλες τις φάσεις
του. Αντίθετα, ο RRT λειτουργεί με προσθετική λογική, δηλαδή σε κάθε
επόμενο βήμα προστίθενται νέοι κόμβοι στο γράφο του προηγούμενου
βήματος, κάτι που περιορίζει τον παραλληλισμό, αφού τα νέα δεδομένα
εξαρτώνται από τα προηγούμενα.

Στο σχήμα 4.1 φαίνονται αναλυτικά οι φάσεις της μεθόδου PRM στα
αριστερά και η αντίστοιχη υλοποίηση καθεμιάς στη GPU στα δεξιά.

Σχήμα 4.1: Οι φάσεις του PRM και η αντιστοίχισή τους στη GPU. Σχήμα
από [19]
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4.1 Sample Generation

Η παραγωγή των τυχαίων δειγμάτων που απαιτείται για τη δειγ-
ματοληψία του χώρου διαμόρφωσης πραγματοποιείται μέσω του GPU
Mersenne Twister αλγορίθμου, όπως παρουσιάζεται από τους [20]. Εν
συντομία, ο αλγόριθμος αυτός περνάει έναν αριθμό (seed) σε όλα τα
work-items της GPU. Έπειτα, κάθε work-item χρησιμοποιεί το global
αναγνωριστικό του σε συνδυασμό με το seed, ώστε να παράξει ένα νέο
μοναδικό seed. Πλέον, η παραγωγή τυχαίων αριθμών γίνεται παράλληλα,
αφού κάθε work-item λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

Στη συνέχεια, το collision detection ελέγχει ποια από αυτά τα δείγ-
ματα πέφτουν σε εμπόδια και κρατάει μόνο όσα ανήκουν στο Cfree. Τα
τελευταία ονομάζονται milestones.

4.2 Proximity Computation

Ο υπολογισμός των κοντινότερων γειτόνων γίνεται μέσω ενός αλγο-
ρίθμου αναζήτησης κοντινότερων γειτόνων. Ένας KNN (K Nearest Neigh-
bours) αλγόριθμος είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης σε ένα χώρο. Δε-
δομένου ενός συνόλου σημείων N σε ένα d-διάστατο χώρο C με μετρική
∥ · ∥p και ένα σημείο-ερώτημα q ∈ C, ζητούνται τα k κοντινότερα σημεία
του N ως προς το q. Μία παραλλαγή του είναι ο KNNS, όπου αναζητού-
νται οι k κοντινότεροι γείτονες μέσα σε μια ακτίνα S. Ένας τυπικός δια-
χωρισμός τους είναι σε ακριβείς και προσεγγιστικούς. Οι ακριβείς KNN
δίνουν ως αποτέλεσμα τους πραγματικά κοντινότερους γείτονες βασιζό-
μενοι συνήθως σε εξαντλητική αναζήτηση. Αντίθετα, οι προσεγγιστικοί
παράγουν τους κοντινότερους γείτονες έχοντας μια απόκλιση. Ο χρόνος
εκτέλεσης, όμως, είναι αρκετά μικρότερος σε σύγκριση με τους πρώτους,
κάτι που τους έχει καθιερώσει ως τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους.

Οι περισσότερες λύσεις που έχουν προταθεί σε GPUs στηρίζονται σε
χωρικές δενδρικές δομές, όπως KD-trees ή Bounding Volume Hierarchies
(BVHs), οι οποίες υπολογίζουν τους ακριβείς γείτονες. Αυτές οι δομές,
όμως, έχουν εκθετική πολυπλοκότητα ως προς τις διαστάσεις του χώρου
N , γεγονός που τις καθιστά πολύ αργές για χώρους πολλών διαστάσεων
(d > 10). Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό και ως curse of dimensionality.

Στην παρούσα διπλωματική, χρησιμοποιείται ο Locality Sensitive Ha-
shing αλγόριθμος (LSH) [21]. Η βασική ιδέα αυτού του αλγορίθμου είναι
η ομαδοποίηση των σημείων του C χρησιμοποιώντας πολλαπλές συναρ-
τήσεις κατακερματισμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι για κάθε συ-
νάρτηση η πιθανότητα ομαδοποίησης είναι μεγαλύτερη για σημεία που
βρίσκονται κοντά μεταξύ τους σε σχέση με αυτά που βρίσκονται μακριά.
Μια πιο μαθηματική περιγραφή είναι η εξής:

Ph∈F [h(x) = h(y)] ∝ sim(x, y)
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όπου η h(·) είναι η συνάρτηση κατακερματισμού και ανήκει στην απο-
καλούμενη οικογένεια F των LSH συναρτήσεων, x, y είναι δύο σημεία
στο d-διάστατο χώρο και sim(·) είναι μια συνάρτηση που υπολογίζει μία
μετρική απόστασης. Για τους KNNS, μεγάλο sim(x, y) σημαίνει σχετικά
μικρή ∥x − y∥p, δηλαδή απόσταση ότι τα σημεία είναι σχετικά κοντά
μεταξύ τους.

Η δομή που χρησιμοποιείται είναι ένας πίνακας κατακερματισμού,
όπου τα σημεία με ίδιες τιμές κατακερματισμού τοποθετούνται στο ίδιο
bucket. Συνεπώς, η διαδικασία ερωτήματος κοντινότερων γειτόνων είναι
η αναζήτηση μέσα στο bucket στο οποίο βρίσκεται το σημείο που δό-
θηκε ως είσοδο. Επιπλέον, αφού διατηρούμε πίνακα κατακερματισμού,
η αναζήτηση είναι σταθερής πολυπλοκότητας O(1).

Η GPU υλοποίηση εφαρμόζει τον KNN παράλληλα για όλα τα δείγ-
ματα {qi}Ni=1 στο d-διάστατο χώρο διαμόρφωσης C. Στον ψευδοκώδικα
1 φαίνεται η διαδικασία που ακολουθείται και στο σχήμα 4.3 οι πίνα-
κες που δημιουργούνται με τις διαστάσεις τους. Αρχικά, κάθε work-item
υπολογίζει την LSH τιμή για ένα q. Θεωρούμε ότι ο C είναι ένας ευκλεί-
διος χώρος με μια βεβαρημένη l2 μετρική:

∥q∥λ =

(
d∑

i=1

q2i · λ2
i

)1/2

όπου λ είναι ένα διάνυσμα βαρών. Η οικογένεια F συναρτήσεων κατα-
κερματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η εξής:

gλ(x) =
[
hλ1(x), hλ2(x), . . . , hλM (x)

]
hλi (x) = ⌊

ai · x+ bi
W

⌋, i = 1, 2, . . . ,M

x =
[
x1 · λ1, . . . , xd · λd

]

a =


A1,1 A1,2 · · · A1,d

A1,1 A1,2 · · · A1,d
...

... . . . ...
AM,1 AM,2 · · · AM,d


Ai,j ∼ N (0, 1), i = {1, . . . ,M}, j = {1, . . . , d}

b =
[
B1, . . . , BM

]
Bi ∼ U(0,W ), Bi ∈ Z, i = {1, . . . ,M}

όπου τα M και W είναι παράμετροι που ρυθμίζονται από το χρήστη
και καθορίζονται πειραματικά, όπως θα φανεί παρακάτω. Συνοπτικά,
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το d-διάστατο διάνυσμα μετατρέπεται σε Μ-διάστατο, όπου M ≤ d. Για
να γίνει μονοδιάστατο (M → 1), χρησιμοποιούμε άλλη μία συνάρτηση:

hu(g
λ(·)) =

M∑
i=1

ri · hλi (·)

ri ∼ U(0, 32768), ri ∈ Z

Ένα παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 4.2, όπου κάθε διάνυσμα-ευθεία
r⃗i χωρίζει το χώρο σε 2 ημιεπίπεδα (εδώ M = 5). Η απεικόνιση γίνεται
στις 2 διάστασεις χάριν ευκολίας αναπαράστασης και σε καμιά περί-
πτωση δεν αναφέρεται στο χώρο του προβλήματος. Τα σημεία u1 και
u2 έχουν συντεταγμένες [1, 0, 0, 0, 0], θεωρώντας ότι το 0 αριστερά της
ευθείας και το 1 δεξιά, συνεπώς θεωρούνται κοντινά μεταξύ τους. Αντί-
θετα, το σημείο u3 έχει συντεταγμένες [1, 1, 0, 0, 0] και διαφέρει από τα
2 προηγούμενα, οπότε δε θεωρείται κοντινό.

Σχήμα 4.2: Παράδειγμα του locality sensitive hashing

Η ακόλουθη διαδικασία επαναλαμβάνεται L φορές, ώστε να βελτιω-
θεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων, μιας και ο lsh αλγόριθμος στηρίζεται
σε πιθανοτικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα κάθε επανάληψης φιλτρά-
ρονται στο τέλος. Ο πίνακας LSH κρατάει για κάθε q την LSH τιμή
του. Ο πίνακας αυτός ταξινομείται μέσω του radix sort, όπως αναφέρ-
θηκε στην ενότητα 2.2. Ακόμα, κρατάμε τον πίνακα μεταθέσεων και τον
αντίστροφό του (βλέπε ενότητα 2.2.4). Στη συνέχεια, βρίσκουμε από τον
πίνακα SortedLSH τα μοναδικά στοιχεία. Αποθηκεύουμε σε έναν πί-
νακα Diff για κάθε στοιχείο 0, αν είναι ίδιο με το προηγούμενο, και
1 διαφορετικά. Έπειτα, εφαρμόζουμε στον Diff compaction (βλέπε 2.3)
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και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον Uniq. Επίσης, κρατάμε για κάθε
στοιχείο του Uniq τη θέση στην οποία ξεκινάει στον SortedLSH και το
πόσες φορές εμφανίζεται στον τελευταίο, στους πίνακες Start και Count
αντίστοιχα. Πλέον, γνωρίζουμε για κάθε μοναδικό στοιχείο τη θέση του
στον SortedLSH, καθώς και όσα στοιχεία έχουν την ίδια LSH τιμή, δη-
λαδή είναι κοντά μεταξύ τους. Ακόμη, μέσω του αντίστροφου πίνακα
μεταθέσεων, μπορούμε να βρούμε για κάθε ένα από τα τελευταία τις
συντεταγμένες του στον αρχικό πίνακα. Κινούμενοι, δηλαδή, μέσα στους
πίνακες μέσω των θέσεων χωρίς να ψάχνουμε το περιέχομενό τους σει-
ριακά, γλυτώνουμε το κόστος αναζήτησης, όπως επίσης και την ταξινό-
μηση του αρχικού πίνακα, ώστε να συμφωνεί με τον SortedLSH.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι στον Uniq πρέπει να κάνουμε σειριακή
αναζήτηση για να βρούμε το ζητούμενο στοιχείο. Για να γλυτώσουμε
αυτό το κόστος, δημιουργούμε ένα cuckoo hash table, όπου κάθε εγ-
γραφή του περιέχει το μοναδικό στοιχείο ως κλειδί και τη θέση του στον
πίνακα Uniq ως τιμή. Τώρα, με μια αναζήτηση σταθερού χρόνου, βρί-
σκουμε τη θέση του στοιχείου στον SortedLSH (χρησιμοποιώντας τους
Start και Count), καθώς και τα milestones που έχουν ίδια LSH τιμή.

Ένα τελευταίο πρόβλημα είναι το ποιους γείτονες θα κρατήσουμε
ως κοντινότερους για κάθε q. Δεδομένου ότι στη GPU έχουμε στατική
δέσμευση μνήμης, δε γίνεται να προσθέτουμε καινούριους σε κάθε επα-
νάληψη. Η λύση που προτείνουμε είναι να διατηρείται ένας πίνακας
TempKNN, όπου θα διατηρεί για κάθε q ένα χώρο. Σε αυτό το χώρο
θα τοποθετούνται οι κοντινότεροι γείτονες κάθε επανάληψης (από τις L)
σαν κομμάτια το ένα μετά το άλλο. Στο τέλος, εφαρμόζοντας multiple
radix sort (βλέπε ενότητα 2.2.5) και multiple compaction (2.3.1), οι μο-
ναδικοί καλύτεροι θα βρίσκονται πρώτοι στο χώρο κάθε q. Οι τελευταίοι
μεταφέρονται στον πίνακα KNN.

Η διαδικασία ομαδοποίησης έχει πολυπλοκότητα O(N), καθώς το
πλήθος των πράξεων που εφαρμόζονται σε κάθε σημείο είναι ανεξάρτητο
του πλήθους των σημείων. Τα υπόλοιπα βήματα (Uniq, Sort, Cuckoo)
έχουν κι αυτά πολυπλοκότητα O(N), όπως έχει ήδη αποδειχθεί. Συνεπώς,
η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι O(N).

4.2.1 Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.4 απεικονίζεται το μέσο πλήθος των γειτόνων που προ-
κύπτει συναρτήσει της παραμέτρου M, για διανύσματα διαστάσεων 6
και 12. Παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας το M, μειώνεται ο αριθμός των
γειτόνων, με τις 12 διαστάσεις να έχουν πιο απότομη μείωση. Δηλαδή,
όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά d−M , τόσο λιγότεροι γείτονες προκύ-
πτουν.

Στο σχήμα 4.5 απεικονίζεται το μέσο πλήθος των γειτόνων που προ-
κύπτει συναρτήσει τώρα της παραμέτρου L. Εδώ παρατηρούμε ότι, αυ-
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Ψευδοκώδικας 1 Parallel KNNS algorithm on GPU
1: q ← global_id ▷ work-item id will be used as index
2: get milestone coordinates from Milestones[q]
3: for i = 1 to L do
4: compute LSH key hu(q) and store it to LSH[q]
5: for all work-items in parallel do
6: sort LSH[]
7: store it to SortedLSH[]
8: keep unique elements of SortedLSH[] into Uniq[]
9: end for
10: find start index of Uniq[q] in SortedLSH[]
11: store it in Start[q]
12: count number of occurences of Uniq[q] in SortedLSH[]
13: store it in Count[q]
14: for all work-items in parallel do
15: build Cuckoo[] from Uniq[]
16: with entries of the form (Uniq[q], q)
17: end for
18: id← Cuckoo[Uniq[q]]
19: for x = Start[id] to (Start[id]+Count[id]) do
20: add x into KNN[q]
21: end for
22: end for
23: return KNN[]
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Σχήμα 4.3: Οι lsh πίνακες με τη σειρά που εμφανίζονται
m < k < n

Σχήμα 4.4: Αριθμός γειτόνων συναρτήσει του M.
L = 4, W = 5000

ξάνοντας την L, αυξάνεται ο αριθμός των γειτόνων. Δηλαδή, η παράμε-
τρος L δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το πλήθος των γειτόνων που
θέλουμε. Από την άλλη, η L δείχνει τον αριθμό επαναλήψεων του αλγο-
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ρίθμου, συνεπώς αύξηση της L οδηγεί σε σημαντική αύξηση του χρόνου
εκτέλεσης.

Σχήμα 4.5: Αριθμός γειτόνων συναρτήσει του L.
M = 2, W = 2500

Στο σχήμα 4.6 απεικονίζεται το μέσο πλήθος των γειτόνων που προ-
κύπτει συναρτήσει της παραμέτρουW. Παρατηρούμε ότι, όσο αυξάνεται
η W, αυξάνεται ο αριθμός των γειτόνων. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς
η W βρίσκεται στον παρανομαστή στη βασική σχέση που παράγει την
αξιολόγηση του σημείου, συνεπώς αύξηση του W παράγει περισσότερα
σημεία με ίδια τιμή, δηλαδή περισσότερους γείτονες για το καθένα.

Ως γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι είναι προτιμότερο να
ρυθμίσουμε τις M και W, παρά την L, γιατί η τελευταία αυξάνει κατά
πολύ το χρόνο εκτέλεσης. Οι 3 αυτές παράμετροι προκύπτουν πειραμα-
τικά σε κάθε πρόβλημα, καθώς είναι αρκετά ευαίσθητες στη φύση του
προβλήματος. Το πλεονέκτημα, όμως, που δίνουν είναι ότι η σωστή ρύθ-
μισή τους μειώνει κατά πολύ το χρόνο εκτέλεσης γιατί μετατοπίζουν το
πρόβλημα στην ομαδοποίηση κατά LSH και όχι στα μετέπειτα βήματα
(ταξινόμηση, εύρεση μοναδικών, κατακερματισμός).

Στα σχήματα 4.7, 4.8 απεικονίζονται οι χρόνοι εκτέλεσης για CPU και
GPU αντίστοιχα, για 6 και 12 διαστάσεις. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποι-
ήθηκε για τη CPU είναι από το ROS, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή,
και έχει πολυπλοκότητα O(N2), κάτι που φαίνεται και από τη γραφική
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Σχήμα 4.6: Αριθμός γειτόνων συναρτήσει του W.
L = 3, M = 2

παράσταση. Ο αλγόριθμος για τη GPU έχει πολυπλοκότητα O(N), όπως
αναφέρθηκε, και επιβεβαιώνεται από τη γραφική παράσταση. Στο σχήμα
4.9 παρουσιάζονται οι δύο υλοποιήσεις μαζί. Επειδή η διαφορά τους
είναι μεγάλη, έχει χρησιμοποιηθεί λογαριθμική κλίμακα. Σημαντική πα-
ρατήρηση είναι ότι ο χρόνος εκτέλεσης της CPU ξεφεύγει από τα όρια
της γραφικής παράστασης, καθώς αυξάνεται πολύ απότομα. Χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός ότι ο χρόνος εκτέλεσης για μέγεθος 65536 στη
CPU ξεπερνάει τα 25 λεπτά, ενώ στη GPU δεν ξεπερνάει τα 3 δευτερό-
λεπτα, δηλαδή εκτελείται περίπου 500 φορές γρηγορότερα.

4.3 Collision Detection

Το κομμάτι αυτό θεωρείται δεδομένο και παραλείπεται στην πα-
ρούσα διπλωματική, καθώς η διαδικασία διαφέρει από αυτή που ανα-
φέρεται στο σχήμα 4.1. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί στη διπλωματική
άλλου φοιτητή, όπου θα χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος SLAM σε GPU, ώστε
να παράγεται μια δενδρική μορφή αναπαράστασης του χώρου διαμόρ-
φωσης και να γίνονται σε αυτή τη δομή ερωτήματα ελέγχου για εμπόδια.
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Σχήμα 4.7

4.4 Graph Search

Γράφος είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος G=(V,E), αποτελούμενο από
ένα σύνολο V κορυφών (ή κόμβων) και ένα σύνολο E ακμών (ή γραμ-
μών) που ενώνουν δύο κόμβους μεταξύ τους. Ένας γράφος μπορεί να εί-
ναι κατευθυνόμενος ή μη, αν υπάρχουν ακμές που ενώνουν δύο κόμβους
προς μία κατεύθυνση ή και προς τις δύο κατευθύνσεις αντίστοιχα. Η διά-
τρεξη ενός γράφου (graph traversal) ορίζεται ως το πρόβλημα επίσκεψης
όλων των κόμβων ενός γράφου με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ανανεώνο-
ντας ή/και ελέγχοντας τις τιμές τους. Οι δύο βασικές μέθοδοι διάτρεξης
γράφου είναι η αναζήτηση κατά πλάτος (Depth First Search) και η ανα-
ζήτηση κατά βάθος (Breadth First Search). Εμείς θα ασχοληθούμε με
την αναζήτηση κατά πλάτος γιατί προτείνεται για παραλληλοποίηση.

Η αναζήτηση κατά πλάτος ξεκινάει από έναν αρχικό κόμβο, ο οποίος
ονομάζεται ρίζα. Ο κόμβος αυτός ελέγχει τους γείτονές του, δηλαδή αυ-
τούς με τους οποίους συνδέεται με μια ακμή. Στη συνέχεια, οι γείτονές
του ελέγχουν με τη σειρά τους τους δικούς τους γείτονες, εξαιρώντας
όσους έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να εξε-
ρευνηθούν όλοι οι κόμβοι του γράφου, όπου και ο αλγόριθμος τερματίζει.

Η αναζήτηση κατά πλάτος έχει πολλές εφαρμογές, όπως εύρεση μο-
νοπατιού μεταξύ κόμβων, εύρεση διαμέτρου δέντρου, έλεγχος ενός γρα-
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Σχήμα 4.8

φήματος αν είναι διμερές, υπολογισμός μέγιστης ροής γράφου.

4.4.1 GPU BFS

Οι περισσότερες παράλληλες (CPU ή GPU) υλοποιήσεις στηρίζονται
στο συγχρονισμό μεταξύ επιπέδων. Σαν επίπεδο θεωρούμε την ανα-
κάλυψη νέων κόμβων-γειτόνων. Ακόμη, σε κάθε επίπεδο δημιουργού-
νται ένα μέτωπο κόμβων (vertex frontier) και ένα μέτωπο ακμών (edge
frontier), όπως φαίνεται στο σχήμα 4.10. Το μέτωπο κόμβων περιέχει
τους κόμβους που εξερευνούν, ενώ το μέτωπο ακμών τους κόμβους που
ανακαλύπτονται από τους προηγούμενους (μέτωπο κόμβων).

Στην ίδια λογική κινείται και η υλοποίηση των [23], στην οποία θα
στηριχθούμε. Πλέον, σε κάθε επίπεδο εκτελείται ένας kernel (ο ίδιος κάθε
φορά αλλά με διαφορετική είσοδο), με το συγχρονισμό των επιπέδων να
γίνεται από το host.

Αρχικά αναπαριστούμε το γράφο με έναν πίνακα VE. Θεωρούμε ότι
γνωρίζουμε το μέγιστο πλήθος ακμών που μπορεί να έχει ένας κόμβος.
Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι κάθε κόμβος μπορεί να έχει μέχρι
και 20 ακμές, τότε ξέρουμε ότι 20 συνεχόμενες θέσεις στον πίνακα VE
αναφέρονται στις ακμές ενός συγκεκριμένου κόμβου. Κάθε θέση του VE
περιέχει δύο πεδία, το μήκος (ή βάρος) της ακμής και τον τελικό κόμβο
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Σχήμα 4.9

Σχήμα 4.10: Διάτρεξη γράφου κατά πλάτος
Σχήμα από [22]

(θεωρούμε ότι οι ακμές έχουν βάρος, αν και στο συγκεκριμένο αλγόριθμο
δε χρησιμοποιείται). Στην περίπτωση που ένας κόμβος έχει λιγότερες
ακμές από το μέγιστο, μαρκάρουμε τις περισσευούμενες θέσεις με μήκος
∞, ή καλύτερα με τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το πεδίο (π.χ.
232 − 1 αν είναι ακέραιος). Ένα παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 4.11,
όπου κάθε κόμβος έχει το πολύ 5 ακμές. Αν π.χ. θέλουμε τις ακμές του
κόμβου 1, τότε θα προσπελάσουμε τις θέσεις [1*5, 2*5-1]=[5, 9] του VE.

Οι πίνακας F (μεγέθους |V |) δείχνει σε κάθε επίπεδο ποιοι κόμβοι
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vi wij vj
0 13 4

29 2
43 7
37 6
29 1

1 56 7
28 2
77 5

ΜΑΧ ΙΝΤ 3
ΜΑΧ ΙΝΤ 9

2 … …

Σχήμα 4.11: Πίνακας VE

θα ελέγξουν τις ακμές τους και ταυτόχρονα σε ποιο επίπεδο κάθε κόμ-
βος ανακαλύφθηκε. Αρχικοποιείται με MAX INT, εκτός από τον αρχικό
κόμβο, ο οποίος παίρνει τιμή 0. Ο πίνακας P (μεγέθους |V |) κρατάει για
κάθε κόμβο τον πατέρα που τον ανακάλυψε. Η μεταβλητή max_edges
κρατάει το μέγιστο αριθμό ακμών που μπορεί να έχει ένα κόμβος. Η με-
ταβλητή alarm αρχικοποιείται σε κάθε επίπεδο με τιμή 0, έτσι ώστε αν
κάποιο work-item συναντήσει τον τελικό κόμβο, να τη θέσει 1, ώστε να
ενημερώσει και τα άλλα work-items για να μην προχωρήσουν σε επόμενο
γύρο, ακόμα κι αν έχουν φτιάξει μέτωπο. Τέλος, η μεταβλητή level αυξά-
νεται κατά ένα από τον host σε κάθε γύρο και περνιέται στη GPU, ώστε
η τελευταία να γνωρίζει ποιους κόμβους να διατρέξει από τον πίνακα
F.

Στον ψευδοκώδικα 2 δίνεται μια αφαιρετική μορφή του αλγορίθμου.

4.4.2 Αποτελέσματα

Στα σχήματα 4.12 και 4.13 παρουσιάζονται οι χρόνοι εκτέλεσης του
αλγορίθμου για CPU και GPU, για μέγιστο αριθμό ακμών ανά κόμβο 10
και 20 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι για μικρά μεγέθη οι χρόνοι είναι
παρόμοιοι, ενώ όσο αυξάνονται, η υλοποίηση στη GPU δείχνει να υπερ-
τερεί. Αυτό ήταν και το αναμενόμενο, δηλαδή η GPU να έχει καλύτερη
απόδοση, καλύπτοντας την όποια καθυστέρηση αρχικοποίησης.
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Ψευδοκώδικας 2 BFS Traversal Kernel
1: function BFS_T(V E, F , P , alarm, max_edges, level, Vgoal)
2: gid← getThreadID ▷ Κάθε work-item αναλαμβάνει έναν κόμβο
3: offset← gid ∗max_edges ▷ Η θέση στον πίνακα VE
4: if F [gid] = level then ▷ Αν ο κόμβος ανήκει στο μέτωπο του
επιπέδου

5: for all neighbours i in V E[offset+ i] do
6: if F [i] = MAX_INT then ▷ Αν ο κόμβος δεν έχει
διατρεχτεί

7: F [i]← level+1 ▷ Μαρκάρισμα για το επόμενο επίπεδο
8: P [i]← gid
9: end if
10: if i = Vgoal then ▷ Αν ο κόμβος είναι ο στόχος
11: alarm← 1
12: break
13: end if
14: end for
15: end if
16: end function

Σχήμα 4.12: Αναζήτηση κατά πλάτος για CPU και GPU με μέγιστο αριθμό
ακμών ανά κόμβο 10
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Σχήμα 4.13: Αναζήτηση κατά πλάτος για CPU και GPU με μέγιστο αριθμό
ακμών ανά κόμβο 20
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