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מבוא
בפרויקט זה מימשנו את האלגוריתם  Conjugate Gradientב .cuda -הצורך לפרויקט התעורר עקב
כך שבעבודה רחבה בהרבה של המנחה הוא שם לב שהחישוב כבד מאוד ומאט בצורה משמעותית
את האלגוריתם שלו.
לאחר שמימשנו את האלגוריתם בדקנו את התועלת שלו ע"י כך שהשוונו אותו למימושים בCPU -
בסדרת ניסויים.
לצערנו באמצע הפרויקט הפסקנו לעבוד עם המנחה הראשון עקב מספר בעיות והמשכנו אותו תחת
ירון חונן .בשלב האחרון של הפרויקט הכנו ממשק משתמש להרצת האלגוריתם שלנו
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רקע
 MATLABהינו כלי נוח לביצוע חישובים ואלגוריתמים מתמטיים השמורים בצורה מטריציונית.
על היותו כלי כה נוח משלם  MATLABביעילותו .כך למשל הוא מאפשר שינוי מימדי מטריצה קיימת,
דבר שעשוי להתבטא בהקצאת מטריצה חדשה והעתקת אברי הישנה אל החדשה.
בתחומי מדעים רבים יש חשיבות פחותה ליעילות החישובים המתבצעים ב ,MATLAB -אולם אין זה
המצב בתחום של עיבוד התמונה ,בו יש צורך לעבד נתונים רבים (פיקסלים) בפרק זמן קצר יחסית
ולהגיע לתוצאות טובות ומספקות.

הבעיה
בעבודה שקדמה לפרויקט שלנו (ולמעשה הובילה לייזומו) נדרש המנחה לפתור מערכת משוואות
לינאריות ,כלומר ,Ax = b :כאשר:
 - A oמטריצה דלילה (ראה הסבר מפורט בהמשך) בגודל mxn
 - x oוקטור מסדר n
 – b oוקטור מסדר m
הערה :ניתן לפתור בעיה בה … B=b1, b2…, X=x1, x2ע"י כך שפותרים את הבעיה בעבור כל עמודה
בנפרד.

מהי המטריצה דלילה?
מטריצה דלילה ( )Sparse Matrixהיא מטריצה שרק חלק קטן מאיבריה שונים מאפס .היות ורוב
אבריה מאופסים ,אין טעם לשמור ייצוג גס של כל המטריצה ,ולכן משתמשים בשיטות ייצוג מיוחדות.
שיטת הייצוג בה השתמשנו היא ):Compressed Sparse Row (CSR
 oמערך  row offsetsבגודל  ,#rows+1שמציין לכל שורה את ה entry -בשני המערכים
האחרים שמתאים לאבר הראשון בה .האבר האחרון במערך מציין את מספר האברים
השונים מ.0 -
 oמערך  column indicesשגודלו כמספר האברים השונים מ ,0 -שמציין עמודות של אברים
השונים מ.0 -
 oמערך  valuesשגודלו כמספר האברים השונים מ ,0 -שמציין ערכים של אברים השונים מ.0 -
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כך למשל האבר השלישי ב row offsets -מציין שהכניסה הראשונה המתייחסת לשורה השלישית
היא כניסה מספר ( 4הספירה היא מ 0 -ולא מ .)1 -כניסה מספר  4ב column indices -מציינת
שאותו אבר ראשון נמצא בעמודה  .0כניסה מספר  4ב values -מציינת שערכו הוא .5

אמנם ניתן להתעלם מהיותה של  Aמטריצה דלילה ולבצע חישובים רגילים על מטריצה  ,mxnאבל
בכך מתבצעים המון חישובים על האיברים המאופסים שלה ,שלא מניבים תוצאות בעלות חשיבות
כלשהיא.

אלגוריתם הפתרוןConjugate gradient -
קיימים מס' אלגוריתמים לפתרון הבעיה (ישירות ואיטרטיביות) ,ואנחנו התמקדנו באלגוריתם
 ,Conjugate Gradientשהוא אלגוריתם איטרטיבי לפתרון  Ax=bבעל יתרון יחודי בעבור  Aדלילה.
 Gradient descentהיא גרסא פחות מתוחכמת של  ,CGולכן בחרנו להסביר אותה כהקדמה.
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Gradient descent
לכל  xנוכל לסמן את המרחק שלו מהפתרון ע"י . f ( x) || Ax  b ||22 :המטרה שלנו היא למצוא פתרון
המקיים  ,Ax=bכלומר למצוא * xבעבורו .f(x*)=0
היות ו f(x) -היא אי-שלילית ,קיבלנו למעשה בעיית קיצון .ולכן באופן שקול אפשר לחפש את *x
בנקודת המינימום.
נחפש את * xע"פ הנוסחה האיטרטיבית הבאה , xk 1  x k  f ( x k ) :כאשר:
o

)  f ( x kהוא כיוון הירידה המקסימלית

o

 הוא גודל הצעד

כלומר שבכל צעד נתקדם בכיוון הירידה המשמעותית ביותר.

כידוע ,הנגזרת מתאפסת בקיצון ולכן תנאי העצירה נובע מ( f ( x k )  0 -ברמת דיוק מסויימת),
והוא ש( x k 1  x k -ברמת דיוק מסויימת).
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Conjugate gradient
שיטה זו מורכבת יותר ,אבל היא מתכנסת בפחות איטרציות הודות לאופן חישוב כיוון הירידה.

דרישות קדם נוספות של האלגוריתם:
 A oסימטרית
 A oהיא  ,positive definiteכלומרv  0.vT Av  0 :

נשים לב שמכך נובע בין השאר:
 oכל הערכים העצמיים חיוביים
 A oהפיכה
 oאין נקודות אוכף
נגדיר שהוקטורים  u,vהם  conjugateביחס ל A -אם .  u, v  uT Av  0 :ניתן להסתכל על מושג
זה כבעל שקילות מסויימת לאנכיות.
הפעם נחשב את כיוון הירידה באופן הבא:
נסמן ב rk  b  Axk -את הוקטור שמציין מה חסר כדי להגיע לתוצאה .הפעם נבחר את כיוון
הירידה  vkע"ס  , rkאך ללא כיווני הירידה הקודמים }: {v1 ,..., vk 1

 vi , rk 
vi
 vi , vi 

k 1

 . vk  rk  כלומר שהורדנו מכיוון הירידה כיווני ירידה שכבר בחרנו בעבר.
i 1

מלבד כיוון הירידה CG ,דומה מאוד ל .GD -את האלגוריתם המלא צירפנו בנספחים.
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חשוב לציין שהחישוב הכבד ביותר באלגוריתם הוא חישוב ( A vאו  ) A pשנעשה בשלב בו
מחשבים את  . בעת השלבים הבאים באלגוריתם חל שימוש בחישובים שנעשו בשלב זה ,ובכך
למעשה נחסכים חישובים רבים.

סביבת הפיתוח
במעבד גראפי ( )Graphics Processing Unitחל שימוש לצורך ביצוע חישובים גראפיים מסובכים תוך
סיפוק רמת ביצועים גבוהה.
המטרה שלנו היא חישוב  CGעל מטריצות דלילות ממימדים גדולים ,ובמגרש הזה יש למעבד גראפי
יתרון מובהק על פני ה:CPU -
 CPU oמצטיין ב( caching -שמירת ערכים בשכבות ביניים ע"מ לחסוך גישות לזיכרון) .אולם
בעת ביצוע חישובים על מטריצה ,ה( cache -שהוא מוגבל בגודלו) מחליף את הערכים
השמורים בו באופן תדיר ,ולכן אינו יעיל בחסכון גישות לזיכרון.
 Cuda-GPU oמצטיין בביצוע משימות במקביל ,ואכן פעולות רבות על מטריצות יכולות להעשות
במקביל.
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הפתרון שלנו
את הפתרון מימשנו ב ,C -שפה יותר -low levelית ושמאפשרת שליטה יותר עדינה יותר מMatlab -
בפעולות יקרות כגון הקצאות זיכרון .זאת ע"מ להשיג ביצועים אופטימליים.

קריאה מ Matlab -לC -
האתגר הראשון שהיה לנו היה להריץ קוד  Cמ ,Matlab-את זה עשינו ע"י כתיבת קובץ  .Mexקבצי
 Mexניתן לקמפל ולאחר מכן להריץ דרך .Matlab
כחלק מהפתרון היינו צריכים להעביר את מבני הנתונים שמייצגים את המטריצות הדלילות מMatlab-
ל .C-ב Matlab -הייצוג נעשה בשיטת  ,CSCשהיא דומה ל ,CSR -אך תפקידי המערכים בה הפוכים
מב .CSR -בקריאה בין  Matlabל C -המרנו בין שני הייצוגים.

מכיוון שניתן למקבל הרבה מהחישובים באלגוריתם ה ,CG-החלטנו לעבוד עם  ,Cudaוע"י כך ניצלנו
את היכולת של כרטיס המסך (במקרה שלנו  )Nvidiaלמקבל משימות ברמה גבוהה.

בהמשך חיפשנו האם היו קיימים מימושים מוכנים לאלגוריתם ה CG -ב Cuda-ומצאנו בexamples-
מימוש בסיסי .לקחנו את השלד של מימוש זה והתאמנו אותו לצרכינו .נתאר את האתגרים המרכזיים
עמם התמודדנו.
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התאמת הקוד להשגת דיוק מרבי
הקוד שמצאנו עבד עם מספרים שהם  ,floatאולם  Matlabעובד עם  doubleשיכול להגיע לדיוק של
עד פי  2מ .float-כדי להתגבר על מכשול זה המרנו את כל הקטע קוד לעבודה עם מספרים שהם
 doubleוע"י שמרנו על דיוק הנתונים שקיבלנו ,הנתונים שאיתם אנחנו עובדים ואלה שאנחנו
מחזירים מהאלגוריתם.

הכללת הבעיה למספר עמודות
היה צורך להכליל את האלגוריתם ,כך שיתאים לפתרון הבעיה  ,AX=Bכלומר שיתמוך במטריצות X, B
מרובות עמודה .ע"מ לבצע זאת ניתן להפעיל את האלגוריתם על כל עמודה בנפרד ,כלומר:
בהינתן  A x1...xn  b1...bnנריץ איטרציה של האלגוריתם בעבור כל אחת מהעמודות .1-n
ברגע שהוספנו מספר עמודות ,נתקלנו במספר בעיות של סנכרון שפתרנו ע"י פקודות סנכרון ב-
 .Cudaכך לדוגמא הפעלנו  barrierבין איטרציות עוקבות ע"מ לדאוג שהחוטים ב GPU -ימקבלו כל
פעם את העבודה של עמודה אחת בלבד.

ניתוח סטטיסטי
מטרת הפרוייקט הייתה להגביר את יעילות אלגוריתם ה CG -ע"י שימוש ב .cuda -ע"מ לנתח את
איכות הפתרון המתקבל ויעילותו ,יש לבצע מדידות הכוללות:


השגיאה של הפתרון הזמני לפי איטראציה של הCG-



השגיאה של הפתרון הסופי (לפי עמודה)



זמני ריצה של:
 oהחלק של ה( Mex-קריאות מ Matlab -ל)C -
 oהעתקות מהזכרון של ה CPU -ל GPU -ובחזרה
 oכל שלב באלגוריתם הCG-

אחת הבעיות בה נתקלנו במהלך הוספת המנגנון של הניתוח הסטטיסטי ,הייתה במדידת הזמנים
עבור החלקים השונים של אלגוריתם ה .CG-מכיוון שהפקודות לחישובים השונים ב Cuda-הן לא
חוסמות לא היה לנו מדד למתי הן נגמרות (ולכן לשים  CLOCK_STARTו ClOCK_END -לפני ואחרי
הפקודה לא באמת מודד את הזמן שלוקח לחישוב זה).
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כדי לפתור בעיה זו ,רק במידה ורוצים הצגה של התפלגות הזמנים של הריצה (שימוש בדגל ריצה
מתאים ,כפי שמפורט ב ,)makefile -אנו מבצעים  ,ThreadSynchronizeאשר חוסם את כל החוטים
שרצו לפניו ,אחרי כל פקודת חישוב של  .Cudaפתרון זה מאט את החישובים במעט ,אך מספק לנו
הערכה באחוזים של אופן החלוקה של זמן הריצה הכולל לחלקים השונים.

ממשק גרפי למשתמש
ראינו שזמן הריצה עלול להיות ארוך ,לכן החלטנו להוסיף  GUIשמאפשר למשתמש שמריץ את הקוד
שלנו לעקוב אחרי התקדמות הריצה.
לאחר שהמשתמש מפרט היכן ברצונו לשמור את הגרפים הנוצרים ,הקוד שלנו מורץ ,והמשתמש
יכול לראות בעבור כל עמודה את השגיאה כפונקציה של הזמן .הגרף מצוייר בזמן אמת ,ובסיום
נשמר כתמונה בתיקייה נפרדת.

ה GUI -ממומש כסקריפט פייתון ,והוא מקבל נתונים מהתהליך שמריץ  CGבאמצעות קובץ מידע
משותף.
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תוצאות
אופן ביצוע הניסויים
ע"מ לבצע ניסויים ומדידות ,אנו צריכים מטריצות "מעניינות" שעליהן נמדוד את הקוד שלנו .מיותר
לציין שמדובר במטריצות דלילות שעונות על דרישות הקדם של  .CGשני הסוגים של מטריצות אלה
הם:
 oמטריצה "גדולה" " /רנדומלית" – מטריצה במימדים גדולים שבד"כ דורשת מעט איטרציות
של  .CGמימשנו קוד  Matlabע"מ לייצר אותן בהינתן מימד וצפיפות.
 oמטריצה קשה – התכונה המתמטית של יחס גדול בין הע"ע הקטן ביותר והגדול ביותר
הופכים את המטריצה למאתגרת יותר והיא נוטה להיתכנס במספר איטרציות רב .גם ע"מ
לייצר מטריצות קשות השתמשנו בקוד ( Matlabשניתן לנו ע"י המנחה בחלק הראשון).
כדי למדוד את ביצועי האלגוריתם המקבילי שלנו שמתבצע ב ,GPU -מימשנו את האלגוריתם ב-
 Matlabוכך בעצם השגנו את שני המתחרים הבאים:
 oריצה ב CPU -ללא מקביליות
 oריצה ב CPU -על מספר ליבות (בדקנו עם )4
לצורך ניתוח סטטיסטי איכותי ,ביצענו מספר רב של הרצות אלגוריתמי ה( CG-זה שמומש בGPU -
ואלה שמומשו ב )CPU -על הסוגים השונים של המטריצות עם פרמטרים שונים.
את הניסויים ערכנו על מחשב עם מעבד גרפי ,NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
ועל מעבד  ,Intel i7 – 3770, 3.40GHzעם  16GBזיכרון.

התוצאות
התוצאות מצורפות לדוח ,בקובץ  excelבשם .measurements
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מסקנות
מהתוצאות הפקנו גרפים ודיאגרמות .להלן הגרפים והדיאגרמות בצירוף המסקנות החשובות שעולות
מהם .אם לא נאמר אחרת ,אלגוריתם ה CG -הוא הקוד שמימשנו ב cuda -שתואר בפרקים
הקודמים.

השוואת ביצועים בין GPU, 1 core CPU, 4 cores CPU
הגרף הבא משווה בין ביצועיהם של שלושת המימושים על מטריצות גדולות.

מהגרף ניתן להסיק שהרצת האלגוריתם ב GPU-נהיית מהירה יותר מהרצתו על ( CPUאפילו עם
מספר ליבות) ככל שמגדילים את  ,nהמימד של המטריצה  Aבבעיה.
דבר זה בא בקנה אחד עם הנחת היסוד שלנו שככל שהמימדים גדלים ,המטמונים של הCPU-
דורסים מידע רלוונטי יותר ויותר ,זאת לעומת פתרון הבעיה בצורה מקבילית ב GPU-שלא סובל
מבעיה זו.
סיבה נוספת היא שב GPU-ניתן לנצל את התכונה המקבילית של חישובים במטריצות ,לעומת הCPU-
שמוגבל למספר ליבות קטן.
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מספר איטרציות במטריצות רנדומליות
בגרף הבא ניתן לראות את מספר האיטראציות של אלגוריתם ה ,CG-על מטריצות גדולות
ורנדומליות ,כאשר אנו משנים את גודל המטריצה ואת ה( density-מספר האיברים השונים מאפס
בכל שורה).
עבור כל אחד מצירוף הפרמטרים ,הרצנו את הבדיקה על מדגם של מטריצות ומיצענו את מספר
האיטראציות.

מהדיאגרמה ניתן להסיק שאין הבדל משמעותי במספר האיטרציות בין מטריצות מימדים שונים.
חשוב לציין שזמן החישוב של כל איטרציה שונה ביניהם וכמובן שהוא מושפע מגודל המטריצה.
מבחינתנו ההבדל בין העמודות הוא זניח ביחס למספרי האיטרציות שמתקבלות בעבור מטריצות
קשות ,והוא למעשה שגיאה.
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מספר איטרציות במטריצות קשות
בגרף הבא ניתן לראות את מספר האיטראציות של אלגוריתם ה ,CG-על מטריצות קשות ,כאשר אנו
משנים את גודל המטריצה ואת ה( difficult-היחס בין הע"ע הקטן ביותר והגדול ביותר של
המטריצה ,ככל שהוא יותר קטן כך היא נחשבת יותר "קשה") .עבור כל אחד מצירוף הפרמטרים,
הרצנו את הבדיקה על מדגם של מטריצות ומיצענו את מספר האיטראציות.

מהגרף ניתן להסיק שככל שאנו מקטינים את ה difficult-מספר האיטראציות גדל בהרבה .כך למשל
העמודות הראשונה ,השלישית והחמישית משמאל קשות רק פי 10-משאר העמודות ,ואף על פי כן
מספר האיטרציות שלהן גבוה בהרבה.
בניגוד למקרה של מטריצות רנדומליות ,במקרה של מטריצות קשות עבור אותו  difficultקטן יחסית,
ככל שאנו מגדילים את  nכך גם גדל מספר האיטראציות של אלגוריתם ה .CG-כפי שניתן לראות
מהעלייה של העמודות הזוגיות והעמודות האי-זוגיות.
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חלוקת זמנים
בדיאגרמות הבאות ניתן לראות את חלוקת זמן הריצה של התוכנית שלנו בין שלביו השונים.
בעבור כל חלק ציינו את הפעולות שמתבצעות בו  /הרכיב שמחושב בו .כך למשל ”“init & destroy
מציינים שלבים של אתחול והריסת מבני נתונים הכרחיים ,ואילו ” “AxVמציין את שלב המכפלה
המתאימה באלגוריתם.

המסקנות המרכזיות העולות מנתונים אלה:
א .החלק היחסי של חישוב  AxVבמטריצה גדולה גדול משמעותית מאותו החלק במטריצה
קשה .זמן החישוב של המכפלה  AxVמושפע מגודל המטריצה ,ולכן במטריצות שהן קשות
ופחות גדולות ,הזמן הזה הוא משמעותי פחות .נשים לב שבכל מקרה זהו השלב הכבד
ביותר באלגוריתם.
ב .החלק היחסי של "הבקרה" במטריצה גדולה גדול משמעותית מאותו החלק במטריצה
הקשה .זאת משום שלאלגוריתם לוקחות הרבה יותר איטרציות להתכנס בעבור מטריצה
קשה ,ובכל איטרציה כזו נעשים החישובים הנ"ל.
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תוצרים
התוצר העיקרי שלנו הוא הקוד שמריץ את אלגוריתם ה CG -באמצעות  .cudaבנוסף אליו מימשנו עוד
אלגוריתמים משניים ועזרים.

סביבת העבודה
 – Matlab 2014 .1הקוד שלנו מורץ דרך Matlab
 – Microsoft Visual Studio 2010 Compiler .2לצורך קימפול קבצי ה c -והmex -
 – Python .3לצורך ממשק המשתמש הגרפי

הוראות הכנה
יש לבצע את הפעולות הבאות:


את קובץ ה zip-של הקוד יש לחלץ לתיקיית המקור של .Matlab



דרך ה prompt-של  Matlabיש להריץ תחילה את הפקודה  mex –setupולבחור ב-
.Microsoft Visual Studio 2010 compiler



יש להריץ את הפקודה  mex cg_mexכדי לקמפל את קובץ ה .mex-ניתן להוסיף לפקודה
דגלים כמפורט בקובץ ה Makefile-המאפשרים צורות שונות של הרצת הקובץ (כדוגמת
הצגת סטטיסטיקות וממשק .)gui

התוצרים המסופקים
 .1התוצר העיקרי שלנו הוא הקובץ  cg_mexהמריץ את אלגוריתם ה .cg-הפרמטרים להרצת
הקובץ מפורטים בקובץ .cg_mex.m
 .2פונקציה ב Matlab-בשם  MakeMyDayהמאפשרת יצירת מטריצה דלילה  ,Aבהתאם
לדרישות הקדם של אלגוריתם ה .CG-הפרמטרים לפונקציה מפורטים בקובץ .Readme.txt
 .3פונקציה ב Matlab-בשם  MakeMyDayHardהמאפשרת יצירת מטריצה דלילה  ,Aבהתאם
לדרישות הקדם של אלגוריתם ה ,CG-ובנוסף ניתן להגדיר רמת קושי למטריצה זו .רמת קושי
זו היא מספר בין  0ל ,1-המבטא את היחס בין הע"ע הקטן ביותר והגדול ביותר של
המטריצה .ככל שערך זה יותר קטן כך אלגוריתם ה CG-ירוץ מספר גדול יותר של איטראציות
עד התכנסותו לפתרון .שאר הפרמטרים לפונקציה מפורטים בקובץ .Readme.txt
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המלצות להמשך העבודה
כפי שמוצג בפרק המסקנות ,עם הגדלת המימדים של המטריצה  ,Aהמימוש שלנו על ה GPU -נהייה
עדיף משמעותית ממימוש ב.CPU -
במידה ונניח עוד הנחות על המטריצה  ,Aניתן להריץ את האלגוריתם של הPrecondition -
 .Conjugate Gradiantאלגוריתם זה הוא בעל סיבוכיות מימושית גבוהה יותר ,אולם הוא צפוי להביא
לביצועים טובים יותר.
ניתן לשפר גם את אלגוריתם ה CG-במידה ועובדים עם ( Bמרובת עמודות) ,ע"י מיקבול חלק
מהפעולות .לצורך השיפור יש לעבוד עם  3בלוקים ב:GPU-
 .1אל הבלוק הראשון נעתיק את העמודות מ B-שטרם מצאנו להן פתרון (בכמות שתיכנס
בבלוק) ,מה CPU-ל.GPU-
 .2על הבלוק השני נריץ את אלגוריתם ה CG-למציאת הפתרון עבור העמודות שבו.
 .3בבלוק השלישי יאוחסן הפתרון של אלגוריתם ה CG-ונעתיק אותו מה GPU-ל.CPU-

במימוש שלנו ,שלושת השלבים הנ"ל מתבצעים באופן סדרתי ,כלומר שעמודות נשלחות ,מחושבות
ולבסוף מוחזרות .אנחנו מאמינים שמיקבול הפעולות על הבלוקים יביא לשיפור ביצועים משמעותי.
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סיכום
למנחה שלנו (בחלק הראשון) הייתה מטרה לצמצם את זמן החישוב של  Ax=bבעבור  Aדלילה,
שהיה רק חלק מתוך אלגוריתם גדול ומורכב יותר .בדיעבד ניתן לומר שהבחירה לממש את CG
בנפרד ,תוך שימוש ב GPU-cuda -הביאה להאצה משמעותית ,בעיקר בעבור מטריצות גדולות.
העבודה היא עדות לכך שחשוב להכיר מגוון רחב של שפות תכנות ואמצעים חישוביים .באמצעות
ארגז כלים נרחב ניתן לפרק אלגוריתם לחלקים קלים חישובית ,אותן ניתן לבצע בשפות High level
שהן לאו דווקא יעילות ,ולחלקים קשים חישובית ,אותם כדאי לפתור בשפות  Low levelואף לשקול
תכנות מקבילי על מספר ליבות או במעבד גרפי.
בחלק הראשון של הפרויקט עשינו סקר ספרות ,בו המנחה שלנו לימד אותנו על Conjugate
 .gradientבנוסף לכך גם למדנו שיעורים אינטרנטיים על תכנות ב .cuda -בהמשך למדנו איך
להשתמש ב ,mex -ולאחר שלמדנו על שיטות הייצוג השונות של מטריצות דלילות הכנו Proof of
 Conceptשבו מטריצה מועברת מ Matlab -ל C -ובחזרה .לאחר מכן כתבנו את  CGב ,cuda, c -תוך
שילובן של פקודות שונות בעבור מדידת הזמנים הנחוצה למדידות .לבסוף ע"מ לבצע את המדידות,
מימשנו את  CGב ,Matlab -כדי לבצע בקרה השוואתית בין הרצה על  GPUלבין הרצה על .CPU
בתור תוספת הכנו את ה GUI -שמאפשר הן לראות את התקדמות האלגוריתם בזמן אמת ,והן
לשמור את הגרפים הנוצרים בצד .על אף שהממשק יפה ונוח ,הוא פוגע קשות בזמן הריצה של
האלגוריתם משתי סיבות עיקריות :הוא דורש מהתוכנית לבצע תקשורת תדירה דרך ערוץ נוסף
(קובץ טקסט במקרה זה) והוא ממומש בפייתון ,שהיא שפת סקריפטים שאינה מבטיחה יעילות.
בסופו של דבר ,על אף הקשיים הנלווים לפרויקט מסוג זה העוסק בפתרון בעיות מתמטיות באמצעות
אלגוריתמיים מקביליים ,הפרויקט היה מאתגר ומהנה .בזכות הפרוייקט יצא לנו להתנסות בשיטות
וכלים מהתחום ,שאחרת פחות היינו נחשפים אליהם.
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ביבליוגרפיה
 .1קורס של  Udacityשמלמד עקרונות חשובים בתכנות מקבילי ובשימוש ב:cuda -
https://www.udacity.com/course/intro-to-parallel-programming--cs344
Nvidia code samples .2
 .3הסקריפט  makeMyDayHard.mמתבסס על קוד מאת חביאר טורק ,המנחה שלנו בחלק
הראשון
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