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1 Wst¦p

Szybki rozwój techniki komputerowej umo»liwia coraz ªatwiejsze i ta«sze gromadzenie wiel-
kich ilo±ci danych. Z jednej strony pozwala to na pozyskiwanie wi¦kszej ilo±ci informacji
o badanych zjawiskach, z drugiej prowadzi do coraz wi¦kszych problemów z ich przetwa-
rzaniem i analiz¡. Cz¦sto z powodu zbyt du»ej ilo±ci danych trudno jest pozyska¢ z nich
poszukiwane informacje.

Elementy przetwarzanych zbiorów danych cz¦sto s¡ reprezentowane przez wektory cech.
Wprowadzenie odpowiedniej metryki do takiej przestrzeni pozwala na obliczenie odlegªo±ci
pomi¦dzy wektorami cech, a tym samym okre±lenie podobie«stwa pomi¦dzy nimi. Jednym
z istotnych aspektów jest potrzeba wizualizacji tego typu danych, co pozwoliªoby wpraw-
nemu operatorowi na szybkie wychwycenie niektórych ich wªasno±ci. W ci¡gu kilkudzie-
si¦ciu lat rozwoju narz¦dzi przetwarzania danych opracowano szereg ró»nego typu metod
sªu»¡cych do wizualizacji zbiorów wielowymiarowych wektorów. Jedn¡ z najwa»niejszych
jest ekstrakcja nieliniowa reprezentowana przez popularny algorytm (grup¦ algorytmów)
skalowania wielowymiarowego (and. Multidimensional Scaling), oznaczany równie» skró-
tem MDS.

1.1 De�nicja skalowania wielowymiarowego

Pod poj¦ciem skalowania wielowymiarowego kryje si¦ grupa algorytmów, których celem
jest znalezienie lokalizacji zadanej ilo±ci punktów w podanej przestrzeni. Pozycje punk-
tów powinny by¢ wyznaczone w taki sposób, aby odlegªo±ci pomi¦dzy nimi jak najlepiej
odpowiadaªy zadanym na wej±ciu warto±ciom.

Danymi wej±ciowymi dla algorytmu MDS jest kwadratowa macierz odlegªo±ci D =
[dij ] o wymiarach n× n. Celem skalowania wielowymiarowego jest znalezienie n punktów
y1, y2, . . . , yn w h-wymiarowej przestrzeni docelowej, tak aby odlegªo±ci pomi¦dzy nimi jak
najlepiej pasowaªy do odpowiednich elementów macierzy D, tj.:

dij ∼ ‖yi − yj‖ (1)

Poprzez Y = [yij ] oznaczana b¦dzie macierz o wymiarach n × h, której kolejne wiersze
odpowiadaj¡ szukanym punktom w przestrzeni docelowej:

y1 = (y11, y12, . . . , y1h)
y2 = (y21, y22, . . . , y2h)

. . .
yn = (yn1, yn2, . . . , ynh)

(2)

Przestrze« docelowa jest zazwyczaj przestrzeni¡ euklidesow¡.
Jak ªatwo zauwa»y¢, dla ka»dej kon�guracji Y istnieje niesko«czenie wiele innych kon�-

guracji, b¦d¡cych równowa»nym rozwi¡zaniem dla zadanej macierzy odlegªo±ci D. Wynika
to z faktu, »e odlegªo±ci pomi¦dzy punktami wyznaczaj¡ce jako±¢ rozwi¡zania s¡ takie same
dla ka»dej kon�guracji Y′, otrzymanej poprzez translacj¦, rotacj¦ lub odbicie symetryczne
kon�guracji Y.

1.2 Funkcja kosztu

Jak ªatwo wywnioskowa¢ z powy»szej de�nicji, za wyj¡tkiem szczególnych przypadków,
wynik skalowania wielowymiarowego b¦dzie obarczony pewnym bª¦dem. W wi¦kszo±ci me-
tod skalowania wielowymiarowego jako±¢ znalezionej kon�guracjiY mierzona jest specjaln¡
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funkcj¡ kosztu o ogólnej postaci:

E : (Y)→ R+ ∪ {0} (3)

Im wi¦ksza warto±¢ funkcji E, tym wi¦kszy bª¡d wyznaczonego wyniku. Zakªadamy, »e
warto±¢ równa zero oznacza idealne dopasowanie odlegªo±ci.

Trzy z najbardziej znanych funkcji kosztu s¡ zde�niowane nast¦puj¡co:

STRESSA(Y) =

√√√√ 2

n(n− 1)
·

n∑
i=1

n∑
j=i+1

wij(‖yi − yj‖ − dij)2 (4)

STRESSB(Y) =

√√√√ 2

n(n− 1)
·

n∑
i=1

n∑
j=i+1

wij
(‖yi − yj‖ − dij)2

d2ij
(5)

STRAIN(Y) =
n∑

i=1

n∑
j=i+1

(< xi, xj > −bij)2 (6)

gdzie < · > oznacza iloczyn skalarny, a bij dane jest wzorem:

bij = −1

2

d2ij − 1

n

n∑
i=1

d2ij −
1

n

n∑
j=1

d2ij +
1

n2

n∑
i=1

n∑
j=1

d2ij

 (7)

Funkcja kosztu STRESSA odpowiada ±redniej kwadratowej z bª¦dów bezwzgl¦dnych poli-
czonych dla odwzorowanych odlegªo±ci. Z kolei funkcja kosztu STRESSB odpowiada ana-
logicznej ±redniej kwadratowej z bª¦dów wzgl¦dnych. STRAIN jest funkcj¡ kosztu, której
minimum globalne wyznacza klasyczny algorytm MDS, opisany pierwszy raz w pracy [9].

1.3 Metoda cz¡stek

Zastosowanie metody cz¡stek (ang. Molecular Dynamics - MD) do skalowania wielowy-
miarowego zostaªo opisane pracy [2]. Gªówna idea tego podej±cia polega na �zakodowaniu�
minimalizowanej funkcji kosztu za pomoc¡ siª dziaªaj¡cych na n cz¡stek. Cz¡stki te po-
ruszaj¡ si¦ zgodnie z prawami dynamiki Newtona. Pocz¡tkowe poªo»enia cz¡stek oraz ich
pr¦dko±ci s¡ losowane. Po uruchomieniu symulacji cz¡stki swobodnie przemieszczaj¡ si¦
pod wpªywem dziaªaj¡cych na nie siª. Energia jest stopniowo odprowadzana z ukªadu
poprzez siª¦ tarcia, dziaªaj¡c¡ na ka»d¡ poruszaj¡c¡ si¦ cz¡stk¦ i proporcjonaln¡ do jej
pr¦dko±ci. Po pewnej liczbie iteracji cz¡stki wytracaj¡ caª¡ swoj¡ pr¦dko±¢ i zastygaj¡ w
poªo»eniu, które jest to»same z wynikowym uªo»eniem punktów w przestrzeni docelowej.

Ka»da para cz¡stek zwi¡zana jest z pewnym potencjaªem, który powoduje ich przyci¡-
ganie lub odpychanie, zale»nie od odlegªo±ci pomi¦dzy nimi. Warto±¢ tego potencjaªu jest
równa skªadnikowi funkcji kosztu dla danej pary punktów. Na przykªad, dla funkcji kosztu:

E(Y) =

n∑
i=1

n∑
j=i+1

(dij − ‖yi − yj‖)2 (8)

warto±¢ potencjaªu dla pary punktów o indeksach i oraz j jest równa:

Eij = (dij − ‖yi − yj‖)2 (9)
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Wypadkowa siª¡ dziaªaj¡ca na cz¡steczk¦ jest sum¡ (n−1) cz¡stkowych siª wynikaj¡cych
z oddziaªywa« pomi¦dzy ni¡ i pozostaªymi cz¡steczkami. Po uwzgl¦dnieniu siªy oporu
proporcjonalnej do pr¦dko±ci, ogólny wzór na wypadkow¡ siª¦ dziaªaj¡c¡ na cz¡steczk¦ o
indeksie i mo»na zapisa¢ nast¦puj¡co:

f i = m
dvi
dt

= −K
n∑

j=1

∇Eij − λvi (10)

Warto±ci staªych K, m oraz λ s¡ ustalone z góry, vi oznacza pr¦dko±¢ cz¡steczki.
Na caªkowit¡ energi¦ ukªadu skªada si¦ suma potencjaªów wszystkich par cz¡stek oraz

suma ich energii kinetycznych. Podczas symulacji energia ta stopniowo maleje, co jest
spowodowane dziaªaniem siªy tarcia. Na ko«cu symulacji, gdy cz¡stki osi¡gaj¡ pr¦dko±¢
blisk¡ zeru, ich pozycja okre±la poszukiwane rozwi¡zanie.

1.4 Cel i zakres pracy

Du»ym ograniczeniem wi¦kszo±ci metod skalowania wielowymiarowego jest ich zªo»ono±¢
obliczeniowa i pami¦ciowa (rz¦du Ω(n2)), co uniemo»liwia ich zastosowanie dla du»ych
zbiorów danych. Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody skalowania wielowymia-
rowego pozwalaj¡cej na przetwarzanie du»ych zbiorów danych (n > 105). Umo»liwi to
wizualizacj¦ zbiorów zªo»onych z kilkuset tysi¦cy wektorów o du»ej ilo±ci wspóªrz¦dnych.

W rozprawie postawiono i wykazano nast¦puj¡ce tezy:

1. Istnieje równolegªy algorytm MDS, który pozwala na mapowanie du»ych

zbiorów danych (n > 105) poprzez rozproszenie oblicze« w ±rodowisku kla-

stra komputerów. Obliczenia w obr¦bie pojedynczego w¦zªa mog¡ by¢ efek-

tywnie przy±pieszone poprzez ich rozdzielenie na wiele procesorów (w ar-

chitekturze SMP) lub wykorzystanie wspóªczesnych procesorów gra�cznych.

2. Odpowiedni wybór elementów macierzy odlegªo±ci D uwzgl¦dnianych pod-

czas skalowania wielowymiarowego powoduje, »e ze wzrostem ilo±ci wekto-

rów n w zbiorze danych, ilo±¢ elementów macierzy odlegªo±ci potrzebnych

do uzyskania zadanego bª¦du wzgl¦dnego ro±nie znacznie wolniej ni» n2.
Pozwala to na poprawienie zªo»ono±ci obliczeniowej algorytmu MDS.

2 Zrównoleglenie algorytmu MDS bazuj¡cego na metodzie

cz¡stek

Sposobem przy±pieszenie algorytmu MDS mo»e by¢ zrównoleglenie oblicze«, czyli ich roz-
proszenie pomi¦dzy w¡tki lub procesy. Podziaª oblicze« pomi¦dzy w¡tki umo»liwia efek-
tywne wykorzystanie wi¦cej ni» jednego rdzenia procesora. Z kolei rozdzielenie ich pomi¦dzy
procesy pozwala na wykorzystanie klastra komputerów. Alternatywnym rozwi¡zaniem jest
wykorzystanie kart GPU (ang. Graphics Processing Unit), które pozwalaj¡ na równolegªe
wykonywanie tej samej operacji na wielu zmiennych jednocze±nie.

2.1 Podziaª oblicze« pomi¦dzy w¡tki

Aby efektywnie rozproszy¢ obliczenia pomi¦dzy w¡tki trzeba odpowiednio zmody�kowa¢
wykorzystany algorytm symulacji cz¡stek. Celem jest oczywi±cie zrównoleglenie p¦tli ob-
liczaj¡cej siªy dziaªaj¡ce na cz¡stki (wykonuj¡cej (n−1)n

2 iteracji). Dlatego wszystkie prze-
twarzane pary cz¡stek zostaªy podzielone pomi¦dzy u»yte do oblicze« w¡tki - ka»dy w¡tek
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Ilo±¢ w¡tków
2 4 12 20

Intel Itanium 2 (�baribal�) 1,95 3,99 11,74 18,56

Dual Core AMD Opteron 270 2,00 3,97 � �

Intel Core i5 M 430 2,00 2,19 � �

Intel Xeon X5670 2,00 3,92 11,18 �

Intel Core2 Duo E8400 2,00 � � �

Tablica 1: Przy±pieszenie oblicze« uzyskane przez wielow¡tkowy algorytm MDS, zmierzone
dla ró»nych procesorów.

oblicza cz¦±ciowe siªy b¦d¡ce wynikiem oddziaªywa« w obr¦bie przydzielonych mu par cz¡-
stek.

Bazuj¡cy na tym zaªo»eniu wielow¡tkowy algorytm MDS zostaª zaimplementowany i
przetestowany na ró»nych platformach: serwerze HP SL390 wyposa»onym w dwa procesory
Intel Xeon, superkomputerze �baribal� z ACK Cyfronet AGH, laptopie z procesorem Intel
Core i5 oraz dwóch stacjach roboczych. Do podziaªu oblicze« pomi¦dzy w¡tki wykorzy-
stano technologi¦ OpenMP. Dla ka»dej z testowych platform wyznaczono przy±pieszenie
uzyskane w wyniku zrównoleglenia oblicze«. Wszystkie pomiary zostaªy wykonane na da-
nych wej±ciowych skªadaj¡cych si¦ z 30720 wektorów. Obliczenia podczas symulacji byªy
wykonywane na zmiennych typu �oat.

Wyznaczone warto±ci wspóªczynnika speedup zostaªy zebrane w tabeli 1. Osi¡gni¦te wy-
niki pokazuj¡, »e testowany algorytm jest w stanie efektywnie rozdzieli¢ obliczenia pomi¦dzy
w¡tki. Jedynym wyj¡tkiem jest wynik otrzymany dla czterech w¡tków uruchomionych na
procesorze Intel Core i5 M 430. Technologia Hyper-Threading nie byªa w stanie zast¡pi¢
dodatkowych rdzeni i osi¡gni¦te dzi¦ki niej przy±pieszenie jest stosunkowo niewielkie. We
wszystkich pozostaªych testowanych kon�guracjach osi¡gni¦to e�ciency wi¦ksze od 90%.

2.2 Algorytm MDS dla GPU

Jednym ze sposobów przy±pieszenia oblicze« jest wykorzystanie, coraz popularniejszej w
ostatnich latach, technologii GPGPU (ang General-Purpose computing on Graphics Pro-

cessing Unit). Poj¦cie to oznacza wykorzystanie do oblicze« ukªadów zaprojektowanych
pierwotnie do wydajnego renderowania gra�ki 3D. W ramach pracy zaimplementowano
algorytm MDS w ±rodowisku CUDA, umo»liwiaj¡cym obliczenia na kartach GPU wypro-
dukowanych przez �rm¦ NVIDIA.

Do wydajnej implementacji algorytmu MDS dla GPU kluczowe jest zminimalizowa-
nie operacji odczytu i zapisu do pami¦ci globalnej. Ponadto struktura danych musi by¢
tak dobrana, aby te same operacje byªy wykonywane równolegle na uªo»onych w szeregu
zmiennych. Zaprojektowany w ramach tej pracy algorytm jest nieco podobny do algorytmu
symulacji ruchu ciaª niebieskich opisanego w [3] i bazuje na nast¦puj¡cych zaªo»eniach:

• Caªa macierz odlegªo±ci jest na samym pocz¡tku wgrywana do pami¦ci karty GPU i
pozostaje tam niezmieniona a» do ko«ca oblicze«.

• Do oblicze« wykorzystywana jest caªa macierz odlegªo±ci (n2 elementów), a nie tylko
jej poªowa, jak to ma miejsce w algorytmie dla CPU.

• Bufory przechowuj¡ce poªo»enie oraz pr¦dko±¢ cz¡stek podzielone s¡ na 32-elementowe
wektory.
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Speedup wzgl¦dem serwera 2 x Intel Xeon X5670
arytmetyka fast arytmetyka ieee

Nazwa karty GPU wzgl¦dem wzgl¦dem wzgl¦dem wzgl¦dem
2 procesorów 1 rdzenia 2 procesorów 1 rdzenia
(12 w¡tków) (1 w¡tek) (12 w¡tków) (1 w¡tek)

GeForce 8800 Ultra 2,9 32,8 �� ��

GeForce GT 330M 1,2 13,4 �� ��

GeForce GTX 260 5,0 57,1 �� ��

GeForce GTX 460 5,1 58,0 2,1 24,3

GeForce GTX 480 8,3 94,6 3,9 43,7

Tesla M2050 7,1 80,1 3,6 40,6

Tablica 2: Speedup uzyskany na kartach GPU w obliczeniach na zmiennych typu �oat w
porównaniu do serwera wyposa»onego w dwa procesory Intel Xeon X5670.

• Je»eli cz¡steczki le»¡ bardzo blisko siebie, to ich wzajemne oddziaªywanie jest igno-
rowane.

Opracowany program wykonuj¡cy obliczenia na karcie GPU ma posta¢ pojedynczego ker-
nela. Jest on uruchamiany dokªadnie jeden raz w trakcie ka»dej iteracji.

Testy opracowanego algorytmu zostaªy przeprowadzone z wykorzystaniem uproszczonej
arytmetyki zmiennoprzecinkowej (wersja fast). Dodatkowo dla kart GPU o zdolno±ci ob-
liczeniowej równej 2.0 lub 2.1 przeprowadzono testy z wykorzystaniem arytmetyki zgodnej
ze standardem IEEE-754 (wersja ieee). W tabeli 2 zestawiono osi¡gni¦te przez testowane
karty GPU warto±ci speedup, osobno dla oblicze« z wykorzystaniem arytmetyki fast oraz
ieee. Warto±ci parametru speedup zostaªy obliczone zarówno wzgl¦dem pojedynczego rdze-
nia procesora Intel Xeon X5670, jak i wzgl¦dem w peªni obci¡»onej pary takich procesorów,
posiadaj¡cej ª¡cznie 12 rdzeni. Otrzymane przy±pieszenie zostaªo obliczone na podstawie
pomiarów dokonanych dla najwi¦kszego z testowych zbiorów danych, jaki udaªo si¦ wgra¢
na dan¡ kart¦ GPU.

Wszystkie karty GPU wymienione w tabeli 2 wykonaªy obliczenia szybciej ni» dwu-
procesorowy serwer z 12 rdzeniami. Czasy osi¡gni¦te przez wielow¡tkowy algorytm, wyko-
rzystuj¡cy wszystkie rdzenie dwóch procesorów Intel Xeon X5670, s¡ podobne do czasów
osi¡gni¦tych przez algorytm dla GPU uruchomiony na stosunkowo sªabej karcie GeForce
GT 330M, zamontowanej w ±redniej klasy laptopie. Mocniejsze karty gra�czne do kompu-
terów PC, takie jak GeForce GTX 260 lub GeForce GTX 460, pozwalaj¡ na osi¡gni¦cie
pi¦ciokrotnego przy±pieszenia w porównaniu do wy»ej wymienionego, dwuprocesorowego
serwera. Przewaga kart GPU wyra¹nie maleje, gdy w obliczeniach wymagana jest peªna
arytmetyka zmiennoprzecinkowa (zgodna z norm¡ IEEE-754). Wyniki przeprowadzonych
dla tych kart testów pokazuj¡, »e zmiana wykorzystywanego zbioru instrukcji na ieee po-
woduje okoªo dwukrotny wzrost czasu oblicze«.

2.3 Algorytm MDS dla klastra komputerowego

Jednym ze sposobów przy±pieszenia oblicze« jest rozdzielenie ich pomi¦dzy kilka kompute-
rów. Dedykowana do tego celu sie¢ komputerów nazywana jest klastrem komputerowym, a
nale»¡ce do niej komputery w¦zªami. Obecnie najbardziej popularnym standardem, z któ-
rym zgodna jest wi¦kszo±¢ istniej¡cych bibliotek umo»liwiaj¡cych zrównoleglenie oblicze«
na tego typu architekturze jest MPI (ang. Message Passing Interface). W wielu pracach
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Rysunek 1: Przy±pieszenie symulacji na zmiennych typu �oat uzyskane przy pomocy klastra
komputerów. Pomiary zostaªy wykonane niezale»nie dla pary procesorów Intel Xeon X5670
oraz dla karty Tesla M2050.

naukowych, które pojawiªy si¦ w ci¡gu ostatnich dwóch dekad, mo»na znale¹¢ przykªady
zastosowania tego ±rodowiska do przy±pieszenia ró»nego typu oblicze« (np.: [6]). W testach
opisanych w ramach pracy u»yto ±rodowiska MPICH2, zgodnego ze standardem MPI2.

Przedstawiony w niniejszym rozdziale algorytm podziaªu oblicze« pomi¦dzy komputery
klastra zostaª opisany w pracy [5]. Bazuje on na algorytmie przedstawionym w pracy [8],
a dokªadniej jego mody�kacji opisanej w artykule [7]. W ramach niniejszej pracy zaimple-
mentowano i przetestowano dwie wersje równolegªego algorytmu MDS wykorzystuj¡cego
±rodowisko MPI. W jednej wersji algorytmu obliczenia cz¡stkowych siª w obr¦bie w¦zªa
wykonywane s¡ na dwóch procesorach Intel Xeon X5670, z wykorzystaniem wszystkich
12 dost¦pnych rdzeni. W drugiej wersji algorytmu do tych oblicze« zostaªa wykorzystana
karta Tesla M2050 (jedna na ka»dym w¦¹le).

Na wykresach przedstawionych na rysunku 1 przedstawiono warto±ci parametru speedup
osi¡gni¦te przez obie wersje równolegªego algorytmu MDS. Wersja wykorzystuj¡ca proce-
sory do oblicze« cz¦±ciowych siª zostaªa przetestowana na zbiorze skªadaj¡cym si¦ z 40960
cz¡stek. Natomiast wersja korzystaj¡ca z karty GPU zostaªa przetestowana na zbiorze
zawieraj¡cym 24576 cz¡stek. Wszystkie obliczenia wykonywane byªy na zmiennych typu
�oat. Jako pomiar referencyjny (dla jednego w¦zªa) przyj¦to czasy uzyskane odpowiednio
przez wielow¡tkowy algorytm MDS (sekcja 2.1) oraz algorytm MDS dla GPU (sekcja 2.2).

Zmierzone przy±pieszenie dla 3, 6 i 10 w¦zªów daje e�ciency w granicach 40-50%. Nieco
gorsze wyniki otrzymane dla implementacji korzystaj¡cej z GPU s¡ spowodowane mniejsz¡
ilo±ci¡ symulowanych cz¡stek i wyra¹nie krótszymi czasami otrzymanymi podczas pomiaru
referencyjnego. Przez to w pomiarach otrzymanych dla 3, 6 i 10 w¦zªów czas zu»yty na
nawi¡zanie komunikacji pomi¦dzy nimi ma wi¦kszy wpªyw na osi¡gni¦te przy±pieszenie.
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Rysunek 2: Fragmenty macierzy odlegªo±ci u»ywane przy obliczeniach w algorytmie LAND-
MARKS.

3 Redukcja ilo±ci odlegªo±ci

Algorytmy MDS bazuj¡ na macierzy odlegªo±ci pomi¦dzy mapowanymi punktami. Ilo±¢ jej
elementów ro±nie proporcjonalnie do kwadratu ilo±ci mapowanych punktów, co implikuje
co najmniej kwadratow¡ zªo»ono±¢ czasow¡ i pami¦ciow¡ standardowych algorytmów MDS.
Jednym ze sposobów na przy±pieszenie algorytmu MDS jest uwzgl¦dnienie podczas oblicze«
tylko wybranych elementów macierzy odlegªo±ci D.

3.1 Algorytm LANDMARKS

Algorytm ten jest zainspirowany metod¡ Landmark MDS opisan¡ w pracy [1]. Polega
ona na wybraniu z mapowanego zbioru k punktów referencyjnych i zrzutowaniu ich po-
przez skalowanie wielowymiarowe do przestrzeni docelowej. Pozycje pozostaªych punktów
w przestrzeni docelowej s¡ wyznaczane na podstawie ich odlegªo±ci do ustalonych ju» k
punktów referencyjnych.

W proponowanym tutaj podej±ciu do skalowania wielowymiarowego wykorzystywana
jest metoda cz¡stek. Pozwala to na u»ycie funkcji kosztu STRESSA lub STRESSB.
Oryginalna metoda Landmark MDS bazuje na klasycznym algorytmie MDS, wi¦c pozwala
tylko na skalowanie wielowymiarowe z funkcj¡ kosztu STRAIN .

Na rysunku 2 przedstawiono fragmenty macierzy odlegªo±ci D wykorzystywane podczas
oblicze«. Obszar oznaczony cyfr¡ 1 oznacza odlegªo±ci u»yte do oblicze« w pierwszym
etapie algorytmu, a cyfr¡ 2 odlegªo±ci wykorzystane w drugim etapie. Ilo±¢ odlegªo±ci
wykorzystanych podczas oblicze« jest równa k·(k+1)

2 +k ·(n−k), co bezpo±rednio przekªada
si¦ na mniejsz¡ zªo»ono±¢ obliczeniow¡ caªego algorytmu. Do implementacji powy»szej
metody mo»na wykorzysta¢ opracowany w ramach tej pracy algorytm MDS dla GPU.

Przeprowadzone w ramach pracy testy pokazaªy, »e zastosowanie algorytmu LAND-
MARKS powoduje znaczne znieksztaªcenie przetwarzanych zbiorów danych. Du»o lepsze
wyniki daªy opisane dalej algorytmy RANDOM i SUBSETS.
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Rysunek 3: Fragmenty macierzy odlegªo±ci u»ywane przy obliczeniach w algorytmie SUB-
SETS.

3.2 Algorytm RANDOM

Najprostszym sposobem wyboru reprezentatywnego podzbioru elementów z macierzy odle-
gªo±ci D jest ich wylosowanie. Algorytm ten zostaª ju» opisany w pracy [4], gdzie zbadano
równie» zale»no±¢ pomi¦dzy jako±ci¡ wyniku a ilo±ci¡ wykorzystanych do oblicze« elemen-
tów macierz D. Proces losowania odlegªo±ci jest przeprowadzany raz na pocz¡tku oblicze«.
Skalowanie wielowymiarowe jest przeprowadzane na podstawie wyznaczonego losowo ci¡gu
par indeksów punktów (i, j) i obliczonych dla nich odlegªo±ci dij .

Ci¡g elementów o takiej postaci mo»e by¢ danymi wej±ciowymi do odpowiednio zmo-
dy�kowanej metody cz¡stek. Problemem jest tutaj przygotowanie wydajnej implementacji
takiego algorytmu dla kart GPU. Uwzgl¦dnione w obliczeniach odlegªo±ci s¡ losowo poroz-
rzucane po caªej macierzy D, co uniemo»liwia ich efektywne przetwarzanie przez GPU.

3.3 Algorytm SUBSETS

Pomysª tego algorytmu opiera si¦ na podziale mapowanego zbioru punktów na p pod-
zbiorów, wewn¡trz których uwzgl¦dniane s¡ wszystkie odlegªo±ci. Podzbiory te ª¡czone s¡
pomi¦dzy sob¡, tworz¡c struktur¦ reprezentuj¡c¡ caªy mapowany zbiór. Poª¡czenie dwóch
podzbiorów odbywa si¦ poprzez dodanie do zbioru przetwarzanych odlegªo±ci odpowiednio
wybranych kraw¦dzi, które ª¡cz¡ punkty z jednego i drugiego podzbioru. Warto±¢ parame-
tru p (ilo±¢ podzbiorów) jest wyznaczana zgodnie z nast¦puj¡cym wzorem:

p = b
√
n

3
+ 0, 5c (11)

Zªo»ono±¢ obliczeniowa pojedynczej iteracji algorytmu SUBSETS wynosi Θ(hn
√
n).

Na rysunku 3 przedstawiono schemat macierzy odlegªo±ci z zaznaczonymi elementami,
które s¡ przetwarzane w ka»dej iteracji. Cztery wypeªnione kwadraty le»¡ce na przek¡tnej
macierzy odpowiadaj¡ czterem podzbiorom, w obr¦bie których uwzgl¦dniane s¡ wszyst-
kie odlegªo±ci. Uko±ne linie odpowiadaj¡ elementom macierzy, które �zszywaj¡� razem te
podzbiory. Dzi¦ki temu, »e wykorzystywane do oblicze« elementy macierzy odlegªo±ci uªo-
»one s¡ wedªug dokªadnie zde�niowanego wzorca, mo»liwe byªo przygotowanie efektywnej
implementacji algorytmu SUBSETS dla kart GPU.
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4 Podsumowanie

4.1 Wnioski ko«cowe

W ramach niniejszej pracy d¡»ono do udowodnienia tez przedstawionych w sekcji 1.4. Pro-
blem postawiony w pierwszej tezie zostaª rozwi¡zany poprzez opracowanie równolegªej
wersji algorytmu skalowania wielowymiarowego, pozwalaj¡cej na wykorzystanie do obli-
cze« klastra komputerów wyposa»onych w karty GPU Tesla M2050. Przy wykorzystaniu
peªnej macierzy odlegªo±ci D, przygotowana w ramach pracy implementacja pozwala na
przetworzenie zbioru danych o wymaganej w tezie wielko±ci w ci¡gu kilkudziesi¦ciu minut.

Druga teza zostaªa udowodniona poprzez zastosowanie odpowiedniego algorytmu wy-
boru odlegªo±ci u»ywanych podczas skalowania wielowymiarowego. Rezultaty przeprowa-
dzonych testów pokazuj¡, »e opisane w pracy algorytmy o nazwach RANDOM i SUBSETS
kosztem niewielkiego, staªego bª¦du wzgl¦dnego pozwalaj¡ na ograniczenie ilo±ci u»ywa-
nych elementów macierzy odlegªo±ci do n

3
2 . Przekªada si¦ to bezpo±rednio na redukcj¦

zªo»ono±ci obliczeniowej caªego algorytmu.
Opracowanie w peªni zoptymalizowanych dwóch wersji tego samego algorytmu rów-

nolegªego, jednego dla kart GPU, a drugiego dla wielordzeniowych i wieloprocesorowych
komputerów pozwoliªo na porównanie wydajno±ci tych dwóch architektur. Zamieszczone w
pracy wyniki pokazuj¡, »e jedna karta GPU mo»e wykonywa¢ obliczenia kilka razy szybciej
ni» dedykowany do oblicze« serwer posiadaj¡cy kilkana±cie rdzeni. Jednak na niekorzy±¢
kart GPU przemawia stosunkowo niewielka ilo±¢ pami¦ci. Maªa przepustowo±¢ pomi¦dzy
pami¦ci¡ globaln¡ karty GPU oraz pami¦ci¡ operacyjn¡ komputera nie pozwala na efek-
tywne wykorzystanie tej drugiej podczas oblicze«.

4.2 Oryginalne elementy pracy

W ramach niniejszej pracy zostaªo zaprojektowanych kilka wªasnych algorytmów:

• Równolegªa wersja algorytmu skalowania wielowymiarowego, pozwalaj¡ca na efek-
tywny podziaª oblicze« pomi¦dzy wiele rdzeni procesorów.

• Algorytm skalowania wielowymiarowego pozwalaj¡cy na wykorzystanie do oblicze«
kart GPU �rmy NVIDIA.

• Metoda skalowania wielowymiarowego du»ych zbiorów danych w ±rodowisku klastra
komputerów.

• Wersja algorytmu Landmark MDS bazuj¡ca na funkcji kosztu STRESSA i STRESSB.

• Algorytm wyboru odlegªo±ci do oblicze« o nazwie SUBSETS, pozwalaj¡cy na redukcj¦
zªo»ono±ci obliczeniowej skalowania wielowymiarowego do n

3
2 przy zachowaniu dobrej

jako±ci otrzymywanych wyników.

Wszystkie te algorytmy zostaªy zaimplementowane i przetestowane.

4.3 Sugerowane kierunki dalszych bada«

W kontek±cie otrzymanych wyników celowym wydaje si¦ dalsze prowadzenie bada« nad
sposobem wyboru elementów z macierzy odlegªo±ci. Pomimo tego, »e istniej¡ algorytmy
pozwalaj¡ce na skalowanie wielowymiarowe du»ych zbiorów danych, »aden z nich nie jest w
stanie zapewni¢ wyników porównywalnych z rezultatami otrzymanymi dla peªnej macierzy
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odlegªo±ci. Osi¡gni¦ta w ramach niniejszej pracy zªo»ono±¢ obliczeniowa rz¦du n
3
2 nadal nie

pozwala w czasie rzeczywistym na dokªadn¡ wizualizacj¦ zbiorów danych o zawieraj¡cych
wi¦cej ni» 105 wektorów.
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