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Streszczenie. W pracy przedstawiono rozwiązanie problemu n-królowych z wyko-
rzystaniem programowania równoległego w standardzie OpenMP. Opisany został pro-
blem n-królowych i jego rozwiązanie w oparciu o strategię algorytmów z powrotami.
Przedstawiono implementację wersji sekwencyjnej algorytmu w języku C oraz sposób
zrównoleglenia programu z wykorzystaniem standardu OpenMP. W pracy zamieszczo-
no szereg wyników eksperymentów dla obydwu wersji algorytmu na trzech różnych
środowiskach obliczeniowych.

1. Wprowadzenie

Aby efektywnie przetwarzać duże ilości danych, niezbędne są komputery wyposażone
w bardzo szybkie procesory. Do niedawna zwiększenie mocy obliczeniowej uzyskiwa-
no wyłącznie poprzez zwiększanie częstotliwości taktowania procesorów. Okazało się
jednak, że konstruowanie procesorów z coraz większej liczby tranzystorów wiąże się ze
znacznym wzrostem pobieranej mocy. Poza tym stopień miniaturyzacji tranzystorów ma
również swoje granice. Żeby wyjść ”obronną ręką” z tej trudnej sytuacji, przemysł kom-
puterowy skierował swoją uwagę na technologię komputerów równoległych. Wieloproce-
sorowa architektura zaczerpnięta z superkomputerów, stała się podstawą do stworzenia
nowych, 64-bitowych procesorów wielordzeniowych. Dzisiaj znajdują one zastosowanie
już nie tylko w wydajnych serwerach, ale i doskonale radzą sobie na rynku domowych
komputerów PC. Komputery wielordzeniowe w niedługim okresie czasu wyprą całkowi-
cie tradycyjne jednoprocesorowe maszyny, dlatego otwartym problemem pozostaje, jak
w pełni wykorzystać możliwości, które niesie ze sobą nowoczesna technologia kompute-
rów równoległych [1].

Głównym celem pracy jest pokazanie, jak wielki potencjał mocy obliczeniowej znajdu-
je się w komputerach wielordzeniowych i jak łatwo można go wykorzystać poprzez zasto-
sowanie elementów programowania równoległego w standardzie OpenMP. Jako przed-
miot eksperymentów wykorzystano problem n-królowych. Jest to bardzo skomplikowane
zadanie obliczeniowe, więc stanowi ono idealne narzędzie do przetestowania wydajności
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komputerów wielordzeniowych i zalet programowania równoległego w oparciu o stan-
dard OpenMP. Drugi rozdział pracy poświęcono problemowi n-królowych. Przedstawio-
no również podstawowe pojęcia związane ze strategią algorytmów z powrotami. W roz-
dziale trzecim przedstawiono implementację rozwiązania problemu n-królowych w języ-
ku C w wersji sekwencyjnej. Rozdział czwarty to spojrzenie na problem n-królowych
z perspektywy komputerów równoległych. Przedstawiono w nim kompletny kod wie-
lowątkowej wersji programu rozwiązującego problem n-królowych. W rozdziale piątym
przedstawiono wyniki eksperymentów oraz obserwacje dokonane w czasie rozwiązywa-
nia problemu n-królowych na trzech różnych środowiskach obliczeniowych. Porównane
zostały dwie wersje rozwiązania problemu: sekwencyjna i wielowątkowa.

2. Problem n-królowych, algorytmy z powrotami

Idea problemu n-królowych narodziła się ponad 150 lat temu w głowie jednego czło-
wieka. Był nim Carl Gauss, który w 1850 roku XIX wieku zaproponował pewne ciekawe
zadanie obliczeniowe, oparte na zasadach gry w szachy. Zadanie polegało na ustawieniu
po jednej królowej w każdym wierszu szachownicy, tak, aby królowe nie szachowały się
nawzajem. Jak wiadomo królowa szachuje każdą figurę, która znajduje się w tym sa-
mym wierszu, kolumnie oraz na tej samej przekątnej co ona. Zadanie wbrew pozorom
nie jest proste. Przekonał się o tym sam pomysłodawca, który nigdy nie doliczył się
wszystkich możliwych ustawień królowych na szachownicy o wymiarach 8 x 8. W chwili
obecnej z pomocą komputerów oraz wydajnych technik przetwarzania danych wyznacze-
nie wszystkich 92 kombinacji ustawień królowych na szachownicy 8 x 8, zajmuje ułamek
sekundy [1].

Przedstawione w pracy rozwiązanie problemu n-królowych bazuje na technice algo-
rytmów z powrotami. Strategia tej metody opiera się na zastosowaniu metody prób
i błędów w przetwarzaniu dużych struktur danych. Algorytmy z powrotami traktu-
ją zbiór danych jak drzewo, które stopniowo ulega rozgałęzieniu (tzw. drzewo prze-
strzeni stanów). Aby odnaleźć rozwiązanie, algorytm porusza się w głąb tego drzewa,
odwiedzając kolejne wierzchołki (węzły). Jeżeli napotkany wierzchołek rokuje odnale-
zienie rozwiązania problemu, algorytm uznaje go za wierzchołek obiecujący i rozwija
jego węzły potomne. W przypadku, gdy testowany węzeł nie daje szans na zbliżenie
się do rozwiązania, określa go mianem wierzchołka nieobiecującego, a jego węzły po-
tomne są pomijane. Owe pominięcie kolejnych rozgałęzień wierzchołka nieobiecującego
nazywa się przycinaniem drzewa przestrzeni stanów [2]. Ten rekurencyjnie wykonywany
cykl testów i decyzji kończy się w momencie odnalezienia wszystkich możliwych roz-
wiązań danego problemu obliczeniowego lub w chwili dotarcia do końca drzewa. Mimo
złożoności czasowej i obliczeniowej, algorytmy z powrotami są często jedynym sposo-
bem rozwiązywania wielu trudnych zadań. Tak właśnie jest w przypadku problemu
n-królowych. W oparciu o technikę algorytmów z powrotami opracowany został sposób
rozwiązania problemu n-królowych dla dowolnie dużej szachownicy. Im większa szachow-
nica, tym więcej czasu zajmuje odnalezienie wszystkich możliwych rozwiązań.

3. Implementacja rozwiązania problemu n-królowych w języku C

Program rozwiązujący problem n-królowych podzielono na dwie uzupełniające się czę-
ści: funkcję ustaw−Krolowe i czy−Obiecujacy. Pierwsza metoda odpowiada za rekuren-
cyjne wypełnianie kolejnych wierszy szachownicy królowymi, zaś druga funkcja spełnia
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rolę arbitra decydującego, czy dane pole na szachownicy znajduje się w zasięgu innej
królowej. Poniżej przedstawiono kompletną implementację funkcji czy−Obiecujacy.

int czy−Obiecujacy (int w−test)

{
int w−queen = 1;

int obiecujacy = 1;

while (w−queen < w−test && obiecujacy)

{
if (col[w−test] == col[w−queen] || abs (col[w−test]

-col[w−queen]) == w−test - w−queen)

obiecujacy = 0;

w−queen++;

}
return obiecujacy;

}

Metoda przyjmuje tylko jeden parametr, jest nim numer testowanego wiersza.
W wierszu tym znajduje się królowa, której lokalizacja rozpatrywana jest w odniesieniu
do wcześniejszych królowych. Funkcja czy−Obiecujacy odpowiada za analizę zależno-
ści między królową ustawioną w testowanym wierszu (w−test) a wszystkimi wcześniej
ustawionymi królowymi na szachownicy. W pętli while lokalizacje królowych testowa-
ne są parami, zaczynając od królowej w wierszu pierwszym (w−queen = 1). Algorytm
sprawdza, czy królowa z wiersza w−queen szachuje królową w wierszu w−test. Jeżeli
tak, to uznaje pole col[w−test] za niebezpieczne, a zmienna obiecujacy przyjmu-
je wartość 0. Taki wierzchołek, wraz z wierzchołkami potomnymi, nie jest brany pod
uwagę w dalszej części obliczeń. Można powiedzieć, że jego rozwinięcie zostało przycię-
te (stąd określenie: ”przycinanie drzewa przestrzeni stanów”). Jeżeli jednak testowane
pole okaże się bezpieczne to w zmiennej obiecujacy pozostaje wartość 1. Następnie
algorytm wykonuje kolejny obrót pętli, w którym sprawdza, jaki wpływ ma królowa
z wiersza drugiego (w−queen = 2) na testowaną królową z wiersza w−test, itd. Dru-
gą częścią programu rozwiązującego problem n-królowych jest metoda ustaw−Krolowe.
Funkcja przyjmuje na starcie tylko jeden parametr w postaci zmiennej w−test, okre-
ślający numer aktualnie analizowanego wiersza na szachownicy. Głównym celem funkcji
jest ustawienie po jednej królowej w każdym polu następnego w kolejności wiersza sza-
chownicy (col[w−test+1] = j). Następnie funkcja rekurencyjnie wywołuje samą sie-
bie z numerem aktualnie modyfikowanego wiersza (w−test+1). Po wywołaniu funkcji,
od razu sprawdzane są relacje między królowymi metodą czy−Obiecujący. Jeżeli są
”obiecujące” to dana gałąź drzewa przestrzeni stanów jest rozwijana, poprzez kolejne
wywołania funkcji ustaw−Krolowe (dla kolejnych wierszy), itd. Implementacja metody
w języku C wygląda następująco:

void ustaw−Krolowe (int w−test)

{
int j;

int x;

if (czy−Obiecujacy (w−test))

if (w−test == n) // udało się odnaleźć rozwiązanie
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{ // następuje wyświetlenie wyników

for (x = 1; x <= n; x++)

printf("wiersz: %d, kolumna: %d \n", x, col[x]);

} else

for (j=1; j<=n; j++)

{
col[w−test+1] = j; // wypełnienie wiersza królowymi

ustaw−Krolowe (w−test+1); // funkcja wywołuje samą siebie

} // na potrzeby kolejnego wiersza

}

Złożoność problemu rośnie bardzo szybko. Na szczęście algorytmy z powrotami są
stworzone do przetwarzania tak skomplikowanych struktur danych. Dzięki zastosowaniu
techniki przycinania drzewa przestrzeni stanów, algorytm przeanalizuje jedynie ułamek
1% całego drzewa przestrzeni stanów. Jednak w przypadku większych szachownic, na-
wet wspomniany ułamek procenta może okazać się trudnym wyzwaniem obliczeniowym.
Jedną z metod optymalizacji algorytmu jest zrównoleglenie kodu programu [1].

4. Zrównoleglenie problemu n-królowych

Zastosowanie równoległości do rozwiązania problemu polega na podzieleniu drzewa
przestrzeni stanów na niezależne obszary, których przetwarzaniem zajmuje się grupa
wątków. Liczba obszarów jest równa liczbie kolumn w analizowanej szachownicy. Jeże-
li obszarów jest więcej niż dostępnych wątków, wtedy jeden wątek przetwarza kolejno
kilka obszarów (zgodnie z zasadą dynamicznego podziału iteracji w pętlach for mię-
dzy wątkami [3]). Program dedykowany jest komputerom z pamięcią wspólną, dlatego
do jego zrównoleglenia wykorzystano standard OpenMP. W myśl założeń tego stan-
dardu, nie trzeba całkowicie przebudowywać pierwotnego programu. Wystarczy tylko
dodać dyrektywy określające bloki instrukcji, które mają zostać wykonane równolegle
[3]. W przypadku problemu n-królowych założono, że dystrybucja zadań między wąt-
kami nastąpi w czasie ustawiania pierwszych ”n” królowych w 1 wierszu szachownicy
”n x n". Ten wymóg wymusił małą modyfikację kodu pierwotnego programu, tak, aby
zrównoleglanie zainicjowane było tylko w pierwszym wierszu szachownicy. Modyfikacji
uległa także tablica col przechowująca współrzędne królowych na szachownicy. Teraz
tablica ta zyskała drugi wymiar, który przechowuje informacje o numerze gałęzi. Gałęzią
nazwano wszystkie rozwinięcia i kombinacje ustawień królowych, które u źródła mają
tę samą królową w pierwszym wierszu. Numer gałęzi jest obok numeru wiersza, zmien-
ną przekazywaną za każdym rekurencyjnym uruchomieniem funkcji ustaw−Krolowe. W
ten sposób obliczenia dla każdej z gałęzi mogą być przechowywane w bezpiecznym,
odrębnym obszarze tablicy col. W zrównoleglonej pętli for następuje wypełnienie kró-
lowymi pierwszego wiersza szachownicy. Każda królowa staje się podstawą nowej gałęzi,
co jest odnotowywane w tablicy col. Do każdej królowej z wiersza 1 dołączany jest
unikalny numer gałęzi, który potem przekazywany jest jako parametr funkcji w kolej-
nych wywołaniach metody ustaw−Krolowe (zmienna num−g). Dzięki temu wątki pracują
równocześnie na różnych gałęziach drzewa przestrzeni stanów. Jedynym miejscem pro-
gramu, w którym wątki spotykają się ze sobą, jest zmienna rozw. Poniżej przedstawiono
program rozwiązujący problem n-królowych w środowisku wielowątkowym [1].
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#include <math.h>

#include <omp.h> // obsługa wielowątkowości w OpenMP

int n; // zmienna przechowuje rozmiar szachownicy

int col[25][25]; // tablica współrzędnych na szachownicy

unsigned long int rozw=0; // zmienna przechowuje liczbę rozwiązań

/* --- GŁÓWNA FUNKCJA PROGRAMU --- */

int main(int argc, char *argv[])

{
for (x=0;x<=25;x++)

{
for (y=0;y<=25;y++)

{
col[x][y]=y; // zainicjowanie tablicy col

}
}
n = atoi(argv[1]); // odczytanie wielkości szachownicy podanej

// przez użytkownika jako argument w linii poleceń.

ustaw−Krolowe (0,0); // wywołanie metody ustaw−Krolowe dla wiersza 0 i gałęzi 0

return 0;

}
void ustaw−Krolowe (int wiersz, int num−g) // num−g - numer gałęzi w drzewie p. stanów

{
int galaz;

if (czy−Obiecujacy(wiersz,num−g)==1) // algorytm sprawdza czy królowa

// ustawiona w danym wierszu jest szachowana

// przez inne, jeśli tak, uznaje ten

// wierzchołek za nieobiecujący i nie

// kontynuuje jego dalszej analizy

{
if (wiersz==n) // jeżeli algorytm dotarł do ostatniego wiersza i udało się

{ // ustawić królowe we wszystkich wierszach

#pragma omp parallel

#pragma omp atomic // instrukcja ATOMOWA

rozw++; // w tej zmiennej wątki odnotowują odnalezione

// rozwiązania ew. wyświetlają rozwiązanie

}
else

{ // jeżeli jeszcze nie dotarł do końca szachownicy

if(wiersz==0)

{ // jeżeli i == 0 to kolejnym wierszem jest wiersz 1

// szachownicy, w tym wierszu gałęzie drzewa

// zostaną rozdzielone między wątki

// ------------------- OBSZAR ZRÓWNLOLEGLANIA ----------------- //
#pragma omp parallel shared (wiersz,n,col) private (galaz) default(none)

{
#pragma omp for schedule(dynamic,1) // wątki będą przydzielane dynamicznie
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for (galaz=1; galaz<=n; galaz++)

{
col[galaz-1][wiersz+1] = galaz; // ustawienie po jednej królowej

// w każdej kolumnie wiersza pierwszego

// (wiersz+1) zmienna "galaz" to indywidualny

// numer każdej gałęzi numeracja od 0

// (dlatego galaz-1)

ustaw−Krolowe(wiersz+1,galaz-1); // uruchomienie metody dla

// wiersza (wiersz+1) wraz z numerem gałęzi

} // koniec for

}
// ------------- KONIEC OBSZARU ZRÓWNOLEGLANIA -----------//

}
else // nie jest to pierwszy wiersz szachownicy zatem nie następuje

{ // już inicjacja wątków

// bazując na numerze gałęzi (num−g) oraz numerze wiersza (wiersz)

// algorytm uruchamia rekurencyjnie metodę ustaw−Krolowe

// dla kolejnego wiersza (wiersz+1) szachownicy

for (galaz=1; galaz<=n; galaz++)

{
col[num−g][wiersz+1] = galaz; // ustawienie po jednej królowej

// w każdej kolumnie kolejnego wiersza

// (wiersz+1)

ustaw−Krolowe(wiersz+1,num−g); // rekurencyjne wywołanie metody

// ustaw−Krolowe

}
}

}
}
}
int czy−Obiecujacy (int i, int num−g) // i - aktualnie analizowany wiersz

{ // num−g - numer gałęzi

int k=1;

int obiecujacy=1; // domyślnie węzeł jest obiecujący

while (k<i && obiecujacy==1)

{
if (col[num−g][i] == col[num−g][k] || abs (col[num−g][i]-col[num−g][k])==i-k)

obiecujacy = 0; // węzeł nieobiecujący

k++;

}
return obiecujacy;

}
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5. Rozwiązanie problemu n-królowych

W dwóch poprzednich rozdziałach przedstawiono dwa odmienne podejścia do budowy
programu rozwiązującego problem n-królowych. W podejściu pierwszym program wy-
konywał się w sposób sekwencyjny, bez użycia wielowątkowości. Zaś drugie rozwiązanie
zawierało już elementy programowania równoległego w standardzie OpenMP.

Środowiskiem, na którym opracowano obie wersje programu rozwiązującego problem
n-królowych, był jednoprocesorowy komputer klasy PC. Komputer składał się z proce-
sora Intel Celeron D o częstotliwości taktowania 2,6 GHz oraz 512 MB pamięci RAM.
Na komputerze zainstalowany został system operacyjny Fedora Core 6. Do skompilowa-
nia programu użyto kompilatora GCC w wersji 4.1.1, do którego doinstalowano pakiet
bibliotek Omni OpenMP 1.6 [4].

Program sekwencyjny jest najprostszym modelem rozwiązania problemu n-królowych.
Uruchomiony na maszynie jednoprocesorowej o podanej wyżej konfiguracji jest w stanie
analizować wirtualne drzewo przestrzeni stanów z szybkością ok. 16 milionów wierz-
chołków na sekundę. Duża szybkość testowania węzłów sprawia, że w przeciągu dwóch
setnych sekundy program potrafi wyznaczyć wszystkie możliwe ustawienia królowych na
szachownicy 10 x 10. Pomiary czasu działania programu dla szachownic o rozmiarach
4 x 4 - 16 x 16 przedstawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1: Złożoność obliczeniowa programu rozwiązują-
cego problem n-królowych w wersji sekwencyjnej na kom-
puterze jednoprocesorowym

Rozmiar
szachownicy
(n x n)

Czas trwa-
nia obliczeń
(w sek.)

Liczba spraw-
dzonych wierz-
chołków

Prędkość przetwa-
rzania (liczba wierz-
chołków/sek.)

Liczba spo-
sobów usta-
wienia kró-
lowych

4 x 4 0,000007 61 8 714 286 2
5 x 5 0,000016 221 13 812 500 10
6 x 6 0,000053 895 16 886 792 4
7 x 7 0,000197 3 585 18 197 970 40
8 x 8 0,000872 15 721 18 028 670 92
9 x 9 0,004158 72 379 17 407 167 352
10 x 10 0,020833 348 151 16 711 515 724
11 x 11 0,108324 1 806 707 16 678 732 2 680
12 x 12 0,616445 10 103 869 16 390 544 14 200
13 x 13 3,766299 59 815 315 15 881 722 73 712
14 x 14 24,632354 377 901 399 15 341 668 365 596
15 x 15 170,701428 2 532 748 321 14 837 300 2 279 184
16 x 16 1255,315929 17 662 856 747 14 070 447 14 772 512

Największą szachownicą, jaką przeanalizowano w ramach tej pracy, dla modelu se-
kwencyjnego była szachownica o wymiarach 16 x 16. Wyznaczenie wszystkich możli-
wych kombinacji ustawień królowych na szachownicy 17 x 17 zajęłoby prawdopodobnie
ok. 2,5 godziny ciągłej pracy komputera.
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Wielowątkowe przetwarzanie danych może odbywać się nie tylko na maszynach wie-
loprocesorowych, lecz także na komputerach składających się tylko z jednego proceso-
ra. Poniżej przedstawione zostały wyniki działania programu rozwiązującego problem
n-królowych dla wielu wątków na komputerze jednoprocesorowym. Sekwencyjne prze-
twarzanie wirtualnego drzewa przestrzeni stanów zastąpione zostało równoległą pracą
wątków, które są w stanie współbieżnie analizować wiele gałęzi. Zastosowano technikę
zrównoleglania przyrostowego [5].

Z eksperymentu wynikło wprost, że wielowątkowe przetwarzanie drzewa przestrzeni
stanów na komputerze jednoprocesorowym nie daje korzyści, a oprócz tego generuje
dodatkowy koszt w postaci czasu, który procesor musi poświęcić na obsługę wielowątko-
wości. W tabeli 2 dokonano porównania najlepszej prędkości działania programu w wersji
wielowątkowej z pomiarami uzyskanymi w czasie testowania sekwencyjnej wersji progra-
mu. W wersji z OpenMP najlepszy czas uzyskano prawie zawsze dla jednego wątku.

Tabela 2: Czas trwania obliczeń (w sek.) na komputerze
jednoprocesorowym podczas realizacji obliczeń sekwen-
cyjnych i wielowątkowych

Rozmiar
szachownicy
(n x n)

Czas trwania obli-
czeń (model sekwen-
cyjny)

Czas trwania obli-
czeń (model wielo-
wątkowy)

Narzut czasu wy-
generowany przez
OpenMP

8 x 8 0,000872 0,002163 0,001291
9 x 9 0,004158 0,006826 0,002668
10 x 10 0,020833 0,029485 0,008652
11 x 11 0,108324 0,153654 0,045330
12 x 12 0,616445 0,884430 0,267985
13 x 13 3,766299 5,462360 1,696061
14 x 14 24,632354 36,057708 11,425354
15 x 15 170,701428 252,794104 82,092676
16 x 16 1255,315929 1902,57728 647,261351

Porównanie wypada na korzyść sekwencyjnego modelu przetwarzania danych. Już dla
szachownicy 14 x 14 odnotowano, że procesor musi poświęcić ok. 11 sekund dodatkowego
czasu pracy na obsługę wielowątkowości. Wartość narzutu czasowego, rośnie wraz ze
wzrostem wymiaru szachownicy i w efekcie dla szachownicy 16 x 16 kształtuje się na
poziomie 647 sekund.

Alternatywą dla komputerów jednoprocesorowych są komputery oparte na architek-
turze wielordzeniowej. W kolejnym eksperymencie wykorzystano jedną z takich maszyn.
”Sercem” omawianego komputera był dwurdzeniowy procesor Intel Centrino Duo. Każ-
dy z rdzeni procesora taktowany był zegarem o częstotliwości 1.7 GHz i miał do dyspo-
zycji 1 GB pamięci RAM. Procesory Intel Centrino Duo bardzo często montowane są
w laptopach. Jeden z nich posłużył jako pole do realizacji obliczeń równoległych na po-
trzeby rozwiązania problemu n-królowych. Dwurdzeniowy laptop pracował pod kontro-
lą systemu operacyjnego Linux Ubuntu. Testowanie programu rozwiązującego problem
n-królowych rozpoczęto od przeanalizowania wersji sekwencyjnej. Czas wykonywania
obliczeń dla szachownic o wymiarach 8 x 8 - 16 x 16 przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3: Czas działania programu rozwiązującego pro-
blem n-królowych w wersji sekwencyjnej na komputerze
dwurdzeniowym

Rozmiar szachownicy Liczba rozwiązań Czas trwania obliczeń (w sek.)

8 x 8 92 0,0022
9 x 9 352 0,0102
10 x 10 724 0,0279
11 x 11 2 680 0,1250
12 x 12 14 200 0,7306
13 x 13 73 712 4,5469
14 x 14 365 596 29,5199
15 x 15 2 279 184 205,2777
16 x 16 14 772 512 1531,1732

Następnie przetestowano wersję równoległą programu rozwiązującego problem n-kró-
lowych na komputerze dwurdzeniowym. W sumie przeanalizowano 9 szachownic o wy-
miarach od 8 x 8 do 16 x 16. Każda z nich uruchomiona została przy udziale różnej
liczby wątków. Przy każdorazowym uruchomieniu zmierzono czas trwania obliczeń. Na
postawie otrzymanych wyników stwierdzono, że istnieje pewien określony schemat zrów-
noleglania danych za pomocą procesora dwurdzeniowego. Przy zastosowaniu jednego
wątku zaobserwowano znaczne spowolnienie procesu przetwarzania wirtualnego drzewa
przestrzeni stanów w porównaniu do sekwencyjnej wersji programu. Dla szachownicy
o wymiarach 15 x 15 program wykonywał się o 2:02 minuty dłużej niż jego sekwencyjny
odpowiednik. Jednak wystarczyło uruchomić program dla grupy dwóch wątków, aby
odnotować gwałtownie przyśpieszenie działania programu. Okazało się, że w ten spo-
sób można zaoszczędzić kolejne 33 sekundy czasu pracy komputera. Dalsze zwiększanie
liczby wątków nie przyniosło już większego przyśpieszenia. Uzyskane wyniki porównano
z najlepszymi pomiarami dla wersji sekwencyjnej. Rysunek 1 przedstawia czas obliczeń
dla szachownicy 15 x 15 w programie sekwencyjnym i wielowątkowym.

W oparciu o otrzymane wyniki, należy stwierdzić, że zrównoleglenie programu roz-
wiązującego problem n-królowych przyniosło zadowalające rezultaty. Co prawda przy-
śpieszenie programu w stosunku do wersji sekwencyjnej nie jest duże, jednak przepro-
wadzone badania potwierdziły, że zrównoleglanie programu sekwencyjnego nawet pod
kątem maszyny dwurdzeniowej jest sensowne i ma uzasadnienie w praktyce.

Aby obliczyć wartość przyśpieszenia, jakie uzyskano dla wielowątkowej wersji pro-
gramu, należy podzielić czas przetwarzania szachownicy za pomocą programu w wersji
sekwencyjnej (Ts), przez podobny pomiar dla ”p” wątków w programie wielowątkowym
(Tp). Powyższe działanie zapisać można następującym wzorem:

P (p) =
Ts

Tp

.

Rozkład wartości przyśpieszenia dla szachownicy 16 x 16 przedstawiono na rysunku 2.
Przy wykorzystaniu dwóch wątków przyśpieszenie programu kształtuje się na pozio-

mie 1,12 w porównaniu do wersji sekwencyjnej. Przetwarzanie szachownicy przy pomocy
większej liczby wątków, już tylko w śladowym stopniu przekłada się na podwyższenie
współczynnika przyśpieszenia. Przy grupie 16 wątków odnotowano przyśpieszenie równe
1,25.
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Rysunek 1. Czas przetwarzania szachownicy 15 x 15 na komputerze
dwuprocesorowym z wykorzystaniem sekwencyjnego i wielowątkowego
modelu przetwarzania danych

Rysunek 2. Wykres przyśpieszenia dla szachownicy 16 x 16 przy użyciu
różnej liczby wątków

Trzecim i zarazem ostatnim środowiskiem, na którym przetestowano program roz-
wiązujący problem n-królowych był serwer oparty na dwóch 64-bitowych procesorach
typu Quad-Core Intel Xeon E5345. Każdy procesor składał się z czterech rdzeni tak-
towanych zegarem o częstotliwości 2.33 GHz. Na pamięć operacyjną RAM składały się
4 kości o pojemności 2048 MB każda. Wszystkie te elementy umieszczone zostały na
płycie głównej Intel S5000PSLSATA 2GBE 2xXeon/6xSATA/32G FBDIMM. Serwer
pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Linux Debian Etch, a jednym z jego ele-
mentów był kompilator GCC w wersji 4.3. Dał on możliwość kompilowania programów
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z elementami OpenMP. Gruntownym testom poddano obie wersje programu - sekwen-
cyjną i wielowątkową. W tabeli 4 przedstawiono czas trwania obliczeń dla szachownic
o wymiarach 8 x 8 - 18 x 18 i programu w wersji sekwencyjnej.

Tabela 4: Czas wykonania programu rozwiązującego pro-
blem n-królowych w wersji sekwencyjnej na komputerze
ośmiordzeniowym

Rozmiar szachownicy Liczba rozwiązań Czas trwania obliczeń (w sek.)

8 x 8 92 0,000724
9 x 9 352 0,004023
10 x 10 724 0,017171
11 x 11 2 680 0,092496
12 x 12 14 200 0,538083
13 x 13 73 712 3,350685
14 x 14 365 596 21,81584
15 x 15 2 279 184 152,1769
16 x 16 14 772 512 1125,413
17 x 17 95 815 104 8734,1560
18 x 18 666 090 624 71134,2489

Następnie wykonano obliczenia dla tych samych szachownic, stosując różną liczbę
wątków. W przypadku szachownic o niewielkich rozmiarach wszystkie możliwe usta-
wienia królowych wyznaczono w przeciągu kilku milisekund. Znacznie bardziej czaso-
chłonne okazały się obliczenia związane z analizą większych szachownic (np. 17 x 17
czy 18 x 18), dla których rozwiązanie problemu zajmowało nawet kilkadziesiąt godzin!
W oparciu o uzyskane wyniki, wyliczono przyśpieszenie uzyskane w procesie przetwa-
rzania szachownic przy użyciu różnej liczby wątków. Dokonano tego na przykładzie
szachownicy o wymiarach 17 x 17. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Zmiana poziomu przyśpieszenia na komputerze ośmiordze-
niowym dla szachownicy 17 x 17 przy użyciu różnej liczby wątków
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Odnosząc się do rysunku 3, widać, że rozkład przyśpieszenia jest w miarę regularny.
Mimo drobnych wahań pod koniec wykresu można wywnioskować, że zwiększanie licz-
by wątków prowadzi do osiągnięcia coraz wyższego poziomu przyśpieszenia. Szczególnie
dla pierwszych 9 wątków prędkość wzrastała bardzo szybko. Już dla 5 wątków program
rozwiązał problem n-królowych ponad dwa razy szybciej niż jego odpowiednik w wersji
sekwencyjnej. Zwiększenie liczby wątków do 10 dało trzykrotne przyśpieszenie, zaś przy
15 wątkach program wykonywał się prawie cztery razy szybciej. Biorąc za przykład sza-
chownicę o wymiarach 17 x 17, zauważono, że już dla 3 wątków program wielowątkowy
rozwiązuje problem n-królowych szybciej o 44 minuty w porównaniu do wersji sekwen-
cyjnej. Testowanie programu z większą liczbą wątków prowadzi do uzyskania jeszcze
lepszych wyników, co dokładnie zilustrowano na rysunku 4.

Rysunek 4. Czas przetwarzania szachownicy 17 x 17 na komputerze
ośmiordzeniowym z wykorzystaniem sekwencyjnego i wielowątkowego mo-
delu przetwarzania danych

Tak jak wspomniano wcześniej, najlepszy czas uzyskano po zastosowaniu 15 wątków,
kiedy to program wyznaczył wszystkie możliwe ustawienia królowych na szachownicy
17 x 17 w ciągu zaledwie 36 minut. Dla porównania, ta sama szachownica przetwarzana
sekwencyjnie wymagała aż 2 godzin i 25 minut czasu pracy serwera.

Szachownica o wymiarach 17 x 17 nie jest jednak największą szachownicą, jaką udało
się w całości przeanalizować na komputerze ośmiordzeniowym. Z powodzeniem poczy-
niono próbę rozwiązania problemu n-królowych dla szachownicy o wymiarach 18 x 18.
Program przy największej grupie wątków uzyskał czterokrotne przyśpieszenie względem
wersji sekwencyjnej (podobnie jak to miało miejsce przy szachownicy 17 x 17). Po uru-
chomieniu programu z użyciem 18 wątków, rozwiązanie problemu n-królowych zajęło
”tylko” 4 godziny i 50 minut. Dla porównania, to samo zadanie, ale zlecone programo-
wi w wersji sekwencyjnej, wymagało poświęcenia aż 19 godzin i 45 minut czasu pracy
komputera.

Korzystając z zasobów silnego ośmiordzeniowego serwera, udało się znacznie wzboga-
cić wiedzę o zachowaniu programu rozwiązującego problem n-królowych w środowisku
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wielordzeniowym. Odnaleziono wszystkie możliwe ustawienia królowych na bardzo dużej
szachownicy 18 x 18. I mimo, że była to operacja bardzo czasochłonna to jednak dzięki
dużej mocy obliczeniowej stała się możliwa do zrealizowania.

Rozwiązanie problemu n-królowych za pomocą sekwencyjnej wersji programu, przy-
niosło ciekawe wyniki, szczególnie w odniesieniu do komputerów wielordzeniowych. Mi-
mo ogromnych różnic pod względem architektury i ogólnej mocy obliczeniowej, zaobser-
wowano, że wszystkie trzy maszyny potrzebują niemal tyle samo czasu na rozwiązanie
problem n-królowych. Porównanie otrzymanych wyników dla przykładowych szachownic
przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 5. Czas wykonywania się programu w wersji sekwencyjnej dla
szachownic o wymiarach 14 x 14 - 16 x 16 w zależności od użytego modelu
procesora

Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić jednoznacznie, że uruchamianie pro-
gramu w wersji sekwencyjnej mija się z celem w odniesieniu do komputerów wielor-
dzeniowych. Komputery tego typu dokonują obliczeń tylko za pomocą pojedynczego
rdzenia. Aby nie dochodziło do tak rażącego marnotrawstwa mocy obliczeniowej, należy
zwrócić baczniejszą uwagę na sposoby zrównoleglania programów sekwencyjnych pod
kątem maszyn wielordzeniowych.

Pełne wykorzystanie zasobów komputera wielordzeniowego możliwe jest tylko poprzez
zrównoleglenie kodu źródłowego i uruchomienie skompilowanego programu w trybie wie-
lowątkowym. Porównanie otrzymanych wyników dla przykładowych szachownic przed-
stawiono na rysunku 6.

Komputery wielordzeniowe doskonale poradziły sobie z przetwarzaniem programu
wielowątkowego. Maszyna dwurdzeniowa przeanalizowała przykładową szachownicę
16 x 16 o 11 minut i 18 sekund szybciej niż maszyna jednoprocesorowa. Jeszcze lepszy
czas uzyskano na komputerze ośmiordzeniowym. Długość trwania obliczeń dla tej samej
szachownicy mieściła się w granicach 4 minut (to o 27 minut krócej niż na komputerze
jednoprocesorowym). Należy zauważyć, że czas rozwiązywania problemu n-królowych
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w wersji wielowątkowej na komputerze jednoprocesorowym był dłuższy w porównaniu
do wersji sekwencyjnej. Ten spadek wydajności programu spowodowany był przez dodat-
kowy narzut pracy związany z obsługą wielowątkowości. Oszacowano, że na komputerze
jednoprocesorowym program wielowątkowy wykonywał się średnio o 35% wolniej dla
każdej z szachownic w porównaniu do wersji sekwencyjnej.

Rysunek 6. Czas trwania obliczeń dla szachownic 14 x 14 - 16 x 16
w zależności od modelu procesora (wielowątkowa wersja programu)

6. Podsumowanie

Tworzenie oprogramowania wielowątkowego z myślą o komputerach wielordzeniowych
nie jest na pierwszy rzut oka zadaniem prostym. Rzeczywiście, różne prawa rządzą pro-
gramami typowo sekwencyjnymi a ich odpowiednikami w wersjach wielowątkowych.
Jednak dzięki zastosowaniu jasnych zasad programowania wielowątkowego za pomo-
cą standardu OpenMP, uzyskano możliwość dosyć prostego zrównoleglenia pierwotnie
sekwencyjnego programu rozwiązującego problem n-królowych. Program przetestowano
na trzech różnych środowiskach obliczeniowych, a uzyskane wyniki potwierdziły tylko
przekonanie, że jawne zrównoleglanie kodu źródłowego jest właściwą drogą do maksy-
malnego wykorzystania zasobów komputera wielordzeniowego. Algorytm z powrotami,
będący podstawą do rozwiązania tytułowego problemu n-królowych, okazał się bardzo
podatny na zrównoleglanie.

Zastosowana strategia polegająca na rozbiciu drzewa przestrzeni stanów na gałęzie,
a następnie przetworzenie ich za pomocą odrębnych wątków, przyniosła rezultaty zgodne
z oczekiwaniami. Efektem było wysokie przyśpieszenie działania programu na maszynach
wielordzeniowych, co w praktyce przełożyło się między innymi na odkrycie wszystkich
możliwych ustawień królowych, nawet na tak dużej szachownicy jak 18 x 18.
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PARALLEL SOLVING OF THE N-QUEENS PROBLEM WITH OPENMP

MAREK HAĆ, MARCIN BRZUSZEK

Abstract. The paper presents the parallel solution for the N-Queens problem with OpenMP standard.
The n-queens problem and its solution based on algorithmic strategy with returns are described. It is
presented the sequential version of the algorithm implemented in C language and the procedure of
program parallelization with OpenMP standard. The paper includes results of experiments for both
algorithm versions tested on three different computational environment.


