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Анотацiя. В данiй статтi розглядується реалiзацiя алгоритму розв’язування систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь зi стрiчковими симетричними додатно визначеними матрицями на комп’ютерах з графiчними прискорючувами. Подано результати апробацiї алгоритму на багатоядерному комп’ютерi з графiчними прискорювачами
Iнпарком[4].
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1 Вступ
При чисельному розв’язаннi науково-технiчних задач в багатьох випидках виникає необхiднiсть розв’язувати
задачу ( або декiлька пiздзадач) лiнiйної алгебри - систему лiнiйних алгебраїчних рiвнянь ( СЛАР). Наприклад,
задачi лiнiйної алгебри виникають при дискретизацiї крайових задач чи задач на власнi значення проекцiйнорiзницевим методом ( скiнченних елементiв, скiнченних рiзниць). Також, при використаннi iтерацiйних методiв
ровз’язання нелiнiйних задач часто на кожнiй iтерацiї розв’язується лiнеаризована задача - СЛАР.
Важливою особливiстю задач лiнiйної алгебри, якi виникають при дискретизацiї, являється те, що кiлькiсть
ненульових елементiв матриць таких задач складає kn, де k << n, а n - порядок матрицi, тобто матрицi є
розрiдженими[1]. Структура розрiдженої матрицi визначається нумерацiєю невiдомих задачi i часто є стрiчковою, блочно-дiагональною з обрамленням, профiльною i тому подiбне. В данiй статтi розглядуються симетричнi
додатно визначенi матрицi стрiчкової структури.
Iншою важливою особливiстю є високий порядок матриць СЛАР - до десяткiв мiльйонiв. Це зумовлюється
бажанням використовувати бiльш точнi дискретнi моделi, що дає можливiсть отримувати наближеннi розв’язки
бiльш близькi до розв’язкiв вихiдних задач, краще враховувати локальнi особливостi даного процесу чи явища.
Розв’язання таких задач потребує значних обчислювальних ресурсiв, котрi забезпечуються використанням
паралельних комп’ютерiв. Однак, в наш час уже недостатньо продуктивностi багатоядерних архiтектур. Розв’язання проблеми нарощування обчислювальних ресурсiв лежить в площинi використання гiбридних ( MIMD,
SIMD) архiтектур. Пропонується алгоритм розв’язання СЛАР з стрiчковими симетричними додатно визначеними матрицями, який використовує обчислювальнi можливостi CPU та GPU.

2 Алгоритм розв’язання СЛАР зi стрiчковими симетричними додатно визначеними матрицями
Розглянемо систему лiнiйних алгебраїчних рiвнянь
Ax = b
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де матриця A - симетрична додатно визначена, n - порядок матрицi A. Найбiльш ефективним прямим методом розв’язання такої задачi є, як вiдомо , метод Холецького[2]. Розв’язання системи (1) полягяє в розв’язаннi
пiдзадач: трикутне розвинення матрицi системи (2), розв’язання двох СЛАР з трикутними матрицями (3) та (4)
A = L ∗ LT

(2)

Ly = b

(3)

T

L x=y

(4)

Оскiльки кiлькiсть арифметичних операцiй при розв’язання СЛАР з трикутними матрицями (3) та (4) набагато менше ( напкриклад, для стрiчкових матриць в m раз, де m - ширина стрiчки), в порiвняння з трикутним
розвиненням матрицi вихiдної системи, то надалi зосередимося на паралельних алгоритмах трикутного розвинення стрiчкових симетричних додатно визначених матриць.

3 Декомпозицiя даних
При розробцi алгоритмiв розв’язання задач з розрiдженими матрицями особливе значення має вибiр способiв
задання i збереження ненульових елементiв. Цi способи визначаються структурою ( розмiщення ненульових
елементiв) розрiдженої матрицi та потребами алгоритму розв’язання задачi.
Розiб’ємо матрицю на вертикальнi прямокутнi плитки [3]. На рисинку 1 зображена схема розбиття стрiчкової симетричної матрицi. Таким чином, при реалiзацiї блочного алгоритму Холецького з’являється можливiсть
використовувати високоефективнi фукнцiї cuBLAS. Iншою важливою особливостю такого задання даних є те,
що на кожному кроцi блочного алгоритму Холецького нам потрiбно мати в пам’ятi тiльки m/w плиток, де m
- напiвширина стрiчки, w - ширина плитки, якi розташованi послiдовно за плиткою з ведучим блоком. Таким
чином, на кожному кроцi потрiбно копiювати в пам’ять GPU лише одну додаткову плитку. Також введемо деякi позначення, якi будуть потрiбнi при опису алгоритму трикутного розвинення ( схематично зображенно на
рисунку 1):
• P bi - дiагональний блок плитки з номером i,
• P ui,j - пiдматриця плитки i, що починається з рядка j ∗ w, де w -ширина плитки,
• P si,j - квадтратна пiдматриця плитки i, що починається з рядка j ∗ w, де w -ширина плитки.

Рис. 1. Декомпозицiя даних.

4 Алгоритм факторизацiї стрiчкових симетричних додатно визначених матриць
На кожному кроцi алгоритму факторизацiї будуть задiянi m/w плиток матрицi, якi розташованi пiдряд. Нехай
номери цих плиток i, i + 1, i + 2, ...., i + m/w − 1. Тодi на наступному кроцi будуть задiянi плитки з номерами
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i+1, i+2, i+3, ...., i+m/w. На початку роботи алгоритму видiлимо об’єм пам’ятi, якого достатньо для зберiгання
m/w + 1 плитки матрицi. В цiй пам’ятi будуть зберiгатися плитки, якi задiянi на даному кроцi. Далi наведемо
схему роботи алгоритму на i-му кроцi:
• Асинхронне копiювання в пам’ять GPU плитки з номером i + m/w
• Факторизацiя дiагонального блоку i-ї плитки P bi ← L ∗ LT , результат записується в P bi ;
• Перетворення на GPU нижньої частини плитки P ui,1 за формулою P ui,1 ← P ui,1 ∗ (P bi )−1 ;
• Асинхронне копiювання в пам’ять CPU плитки з номером i, та її подальше збереження.
• Iтерацiї по j вiд 1 доки iснує P ui,j , виконуємо на GPU перетворення P ui + j, 0 ← P ui + j, 0 − P ui,j ∗
(P si,j )T (тут задiяна не вся P ui + j, 0, а тiльки першi рядки, в кiлькостi, що дорiвнює кiлькостi рядкiв
P ui,j );
Варто вiдзначити, що з таким пiдходом ми можемо факторизувати симетрiчнi додатно визнеченi стрiчковi матрицi довiльного порядку, оскiльки об’єм використаної пам’ятi не залежить вiд порядку матрицi, а є лише залежнiсть
вiд напiвширини стрiчки. Також, обмiни данними мiж CPU та GPU проходять паралельно з обчисленнями. Пiсля
роботи алгоритму отримуємо нижню трикутну матрицю L, для якої справджується формула (2).

5 Чисельнi експерименти
На основi запропонованого паралельного алгоритму була розроблена програма для комп’ютера з гiбридною (
MIMD, SIMD) архiтектурою. Апробацiя програми була проведена на паралельному комп’ютерi з графiчними
прискорювачами Iнпарком.
На рисунках 2 та 3 подано залежнiсть часу роботи програми вiд ширина плитки i порядку матрицi, також
подано порiвняння з бiблiотекою MKL.

6 Висновки
Для СЛАР зi стрiчковими симетричними додатно визначеними матрицями запропоновано алгоритм розв’язання,
який забезпечує високу ефективнiсть розпаралелювання на GPU, враховує структуру стрiчкової матрицi, оптимiзує використання пам’ятi GPU. Також було проведено дослiдження вибору оптимального розмiру ширини
плиток, на якi розбивається вихiдна матриця.
Подальшi дослiдження доцiльно направити на розробку алгоритмiв з використанням декiлькох CPU i декiлькох GPU.

Рис. 2. Залежнiсть часу розв’язання СЛАР вiд ширини плитки з рiзною напiвшириною стрiчки ( 1000, 2000).
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Рис. 3. Порiвняння часу розв’язання СЛАР з рiзною напiвшириною стрiчки(
1000, 2000) запропонованим алгоритмом з MKL.
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