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Rezumat—Calculul paralel a dat o dimensiune noua 

construcţiei de algoritmi si programe. Programarea paralela nu 
este o simpla extensie a programării seriale. Un sistem de calcul 
paralel cu n procesoare este mai puţin eficient decât un singur 
procesor de n-ori mai rapid, rezultă că sistemul de calcul paralel 
trebuie să fie mai ieftin de construit. Modul de judecare a 
eficientei algoritmilor bazaţi pe tehnici seriale nu corespunde in 
cazul paralel. 
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I. INTRODUCERE 
In ultimul deceniu conceptul de sistem distribuit s-a 

consacrat drept cel mai performant sistem de calcul, înlocuind 
tot mai mult vechile sisteme singulare ale puternicelor main-
frame. S-a demonstrat faptul ca peste 99% din aplicaţiile care 
necesita un volum masiv de calcule, si care înainte erau 
destinate fără nici un dubiu calculatoarelor de mare putere 
main-frame, acum pot fi rulate, cu rezultate mult superioare pe 
sistemele de calcul distribuite. Un argument major in 
dezvoltarea sistemelor distribuite l-a constituit si costul redus 
al acestora întrucât de cele mai multe ori calculatoarele 
componente pot fi obişnuitele PC-uri, conectate intre ele 
pentru a realiza un calcul distribuit. Aceasta dinamica a fost 
însoţită si de proiectarea unor sisteme de operare precum si a 
unor limbaje de programare adecvate mediilor distribuite.  

Pentru a înţelege mai bine fiecare concept, vom lua ca 
exemplu construcţia unei case. Folosirea mai multor persoane 
la acest lucru conduce inerent spre paralelism. Dar, există mai 
multe căi de folosire a lucrătorilor. Putem porni prin divizarea 
produsului final în mai multe componente: fundaţie, pereţi, 
ferestre, uşi, contor electric şi conductori, contor de apă, ţevi, 
chiuvete etc. Putem apoi trece la construirea simultană a 
componentelor şi la asamblarea lor, pe măsură ce sunt 
terminate. Fiecărui lucrător i se repartizează o parte a 
produsului final, de a cărui construire se îngrijeşte. Toţi 
pornesc lucrul simultan şi lucrează până în momentul când 
continuarea depinde de o anumită restricţie (de exemplu, de o 
altă componentă). Acesta este paralelismul rezultat, numit 
astfel deoarece rezolvarea unei probleme pleacă de la 
împărţirea rezultatului în mai multe fragmente, care sunt 
calculate în paralel, luând în consideraţie (bineînţeles) 
restricţiile impuse de problemă. 

Calculul paralel a dat o dimensiune noua construcţiei de 
algoritmi si programe. Programarea paralela nu este o simpla 
extensie a programării seriale. Experienţa a arătat ca modul de  

 
judecare a eficientei algoritmilor bazaţi pe tehnici seriale nu 
corespunde in cazul paralel. Nu toţi algoritmii secvenţiali pot 
fi paralelizaţi, aşa cum in natura exista o serie de exemple 
(exemplul lui N. Wilding: trei femei nu pot produce un copil 
in numai 3 luni, lucrând împreuna la aceasta problema). Pe de 
alta parte, o serie de algoritmi numerici standard seriali 
dovedesc un grad înalt de paralelism: conţin numeroase 
calcule care sunt independente unele de altele si pot fi 
executate simultan. In proiectarea unor algoritmi de calcul 
paralel este necesara regândirea sistemelor, limbajelor, 
problemelor nenumerice si a metodelor numerice. 

Viitorul calculatoarelor paralele depinde in mare măsura de 
efortul care se face in momentul de fata pentru stabilirea 
algoritmilor paraleli cei mai eficienţi si de proiectarea 
limbajelor paralele in care aceşti algoritmi pot fi exprimaţi. 

 

A. Sisteme de calcul paralel 
Un sistem de calcul paralel este un computer (calculator) cu 

mai multe procesoare care lucrează în paralel. Primele astfel 
de sisteme au fost supercomputerele. Noile procesoare de tip 
multimiez pentru PC-uri sunt de asemenea sisteme de calcul 
paralel. 

Există multe tipuri de sisteme de calcul paralel; ele se 
deosebesc prin tipul de interconectare între procesoarele 
componente (cunoscute drept elemente de procesare sau PEs) 
şi între procesoare şi memorie. 

Taxonomia lui Flynn (1966) clasifică sistemele de calcul 
paralel (şi serial) astfel: 

• Single Instruction Single Data SISD (flux unic de 
instrucţiuni, flux unic de date); 

• Single Instruction Multiple Data sau SIMD 
(instrucţiune simplă / date multiple): dacă toate 
procesoarele execută în toate momentele aceeaşi 
instrucţiune, dar având ca obiect date diferite 

• Multiple Instruction Single Data MISD 
• Multiple Instruction Multiple Data sau MIMD 

(instrucţiuni diferite / date multiple): dacă fiecare 
procesor execută instrucţiuni diferite. 

O altă clasificare a sistemelor de calcul paralel este bazată 
pe arhitectura memoriei: 

Sistemele de calcul paralel cu memorie partajată: dispun de 
procesoare multiple care accesează toată memoria disponibilă 
ca un spaţiu de adrese global (pentru toate procesoarele). 
Acestea pot fi împărţite în două mari clase, în funcţie de 
timpul de acces la memorie:  

• Acces uniform al memoriei (UMA), în care timpii 
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de acces la toate părţile memoriei sunt egali 
• Acces neuniform al memoriei (NUMA), în care 

timpii de acces la memorie nu sunt egali. 
Sistemele de calcul paralel cu memorie distribuită au de 

asemenea mai multe procesoare, dar fiecare procesor poate 
accesa doar memoria sa locală; nu există nici un fel de spaţiu 
de adrese global pentru toate procesoarele. 

Sistemele de calcul paralel pot fi de asemenea clasificate 
după numărul de procesoare din componenţa lor. Sistemele cu 
mii de asemenea procesoare sunt cunoscute drept massively 
parallel. Urmează sistemele de calcul paralel la scară mare sau 
la scară mică. Aceasta depinde şi de viteza procesorului (de 
exemplu: un sistem de calcul paralel bazat pe un computer 
personal va fi considerat "la scară mică"). 

Sistemele de calcul paralel mai pot fi împărţite în sisteme 
multiprocesor simetrice si asimetrice, după cum toate 
procesoarele sunt de acelaşi fel sau nu (de exemplu: dacă doar 
un procesor poate rula codul sistemului de operare şi celelalte 
nu au acest privilegiu, atunci sistemul este asimetric). 

Pentru procesarea paralelă au fost realizate o mare varietate 
de arhitecturi de calculatoare. Spre exemplu o arhitectură de 
tip "Ring" are procesoarele legate între ele într-o structură de 
tip inel. Alte tipuri de arhitecturi paralele: Hypercube, Fat tree, 
Systolic array ş.a. 

Sistemele de calcul paralel pot fi modelate ca sisteme de 
calcul cu acces aleator (Parallel Random Acces Machines sau 
PRAM). Modelul PRAM ignoră costurile interconectării între 
componentele sistemului. În multe cazuri el este foarte util 
pentru obţinerea de prestaţii superioare. În realitate însă, 
interconectarea joacă un rol foarte important. 

La rezolvarea unei probleme procesoarele pot comunica 
între ele sau coopera, sau pot funcţiona şi independent unele 
de altele dar sub comanda unui alt procesor, care distribuie 
subproblemele de rezolvat şi colectează rezultatele obţinute de 
fiecare procesor (ferma de procesoare). 

Procesoarele dintr-un sistem de calcul paralel pot comunica 
între ele în mai multe feluri, inclusiv prin memorie partajată, 
magistrală partajată sau şi printr-o reţea interconectată cu o 
mulţime de topologii posibile, incluzând reţele de tip star, 
ring, hypercube etc. Sistemele de calcul paralel bazate pe reţea 
interconectată trebuie să posede unele protocoale de rutare 
pentru a permite trecerea mesajelor între nodurile care nu sunt 
conectate direct. Memoria care stă la dispoziţie poate fi: 

• privată pentru fiecare procesor, 
• comună între un număr de procesoare, sau 
• globală, pentru toate procesoarele. 

 
Performanţă versus costuri 

Deoarece un sistem de calcul paralel cu n procesoare este 
mai puţin eficient decât un singur procesor de n-ori mai rapid, 
rezultă că sistemul de calcul paralel trebuie să fie mai ieftin de 
construit. Calculul paralel este folosit pentru probleme care 
necesită foarte multe calcule şi deci durează foarte mult, dar 
care pot fi împărţite în subprobleme independente, mai simple. 
 
Terminologie în calculul paralel 

Unii din termenii folosiţi frecvent în calculul paralel sunt: 

• Task: o secţiune logică independentă dintr-o 
problemă de rezolvat, programată pe un calculator 
aproape ca un program de sine stătător. 

• Sincronizare: coordonarea sarcinilor simultane 
(task-urilor) pentru a evita dezordinea în 
recepţionarea rezultatelor parţiale, şi pentru a 
asigura corectitudinea rezultatului final. 

• Speedup: denumită şi parallel speedup, arată de 
câte ori este mai rapid un algoritm paralel decât 
algoritmul serial corespunzător. 

• Scalabilitate: abilitatea unui sistem de calcul 
paralel de a-şi mări viteza totală de calcul atunci 
când se adaugă procesoare suplimentare. În general 
nu se atinge o scalabilitate perfectă, proporţională 
cu numărul total de procesoare. 

 
Programare în calcul paralel 

Programarea în calcul paralel cuprinde subdivizarea 
problemei de rezolvat, conceperea şi implementarea 
programelor parţiale corespunzătoare, precum şi acordarea 
între ele a acestor programe parţiale, pentru a beneficia de 
avantajele sistemelor de calcul paralel. Ea de asemenea se 
referă şi la aplicarea metodelor de programare paralelă 
(paralelizare) la programele iniţial seriale. 

Programarea în calcul paralel se axează pe partiţionarea 
întregii probleme de rezolvat în sarcini separate (tasks), 
alocarea sarcinilor procesoarelor disponibile şi sincronizarea 
lor pentru a obţine rezultate concludente. Acest tip de 
programare se poate aplica numai problemelor care sunt în 
general paralelizabile. O problemă poate fi partiţionată sau 
descompusă după domenii, funcţiuni sau după o combinaţie a 
celor două. 

În programarea paralelă există două tipuri de abordare a 
problemei: 

• paralelism implicit, unde sistemul (compilatorul sau 
alt program) descompune problema şi alocă sarcinile 
fiecărui procesor în mod automat. În acest caz 
compilatorul ţine de compilatoarele de paralelizare 
automată; 

• paralelism explicit, unde programatorul trebuie să 
precizeze explicit în programul său modul cum va fi 
partiţionată problema de rezolvat. 

Mulţi factori tehnici au impact asupra performanţei atinse 
de programarea paralelă. Astfel, sarcina de echilibrare 
automată a procesoarelor paralele încearcă să ţină toate 
procesoarele la fel de ocupate, mutând la nevoie sarcinile 
curente de la procesoarele mai încărcate la cele mai puţin 
încărcate. 

Unii consideră programarea în calcul paralel ca fiind 
sinonimă cu programarea concurentă. Alţii fac deosebire între 
programarea în calcul paralel, pe de-o parte, care foloseşte 
şabloane bine definite şi structurate de comunicaţie între 
procese şi se axează pe execuţia în paralel a proceselor, şi pe 
de altă parte programarea concurentă, care de obicei implică 
definirea de noi şabloane de comunicaţie între procese care au 
fost făcute concurente. În ambele cazuri comunicaţia se face 
ori prin memoria partajată ori prin schimburi de mesaje 
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corespunzătoare între sarcini. 
Programele care lucrează corect într-un sistem cu un singur 

procesor ar putea să nu funcţioneze bine într-un mediu paralel. 
Aceasta pentru că multiple copii ale aceluiaşi program pot 
interfera între ele, de exemplu accesând aceeaşi zonă de 
memorie în acelaşi moment. De aceea într-un sistem paralel 
este necesară o programare deosebit de acurată (sincronizare). 

B. Algoritmi distribuiţi 
Algoritmii de prelucrare distribuită sunt orientaţi pe 

problemă. Pentru a ilustra această clasă de algoritmi se va 
considera o problemă cu un grad ridicat de generalitate, 
problema satisfacerii restricţiilor, pentru care s-a căutat o 
soluţie distribuită.  

În cadrul acestei probleme se consideră n variabile x1, x2, ... 
, xn, care pot lua valori în n domenii finite şi discrete D1, D2, ... 
, Dn şi un set de restricţii (restricţii) definite cu un set de 
predicate Pk(x1, x2, ... , xn) definite pe produsul cartezian  D1 x 
D2 x ...x Dn . O soluţie a problemei satisfacerii restricţiilor 
constă în atribuirea unui set de valori variabilelor xi care să 
satisfcă toate restricţiiile. 

În cadrul unui algoritm distribuit de rezolvare a problemei 
satisfacerii restricţiilor se consideră că toate variabilele sunt 
distribuite în cadrul unui sistem distribuit caracterizat prin 
următorul model 

• Sistemul este compus din mai multe unităţi de 
procesare, fiecare având memoria proprie şi 
executând asincron un program 

• comunicarea între unităţile de procesare se 
realizează prin trimiterea de mesaje 

• unitate de procesare poate trimite mesaje doar 
unităţile de procesare a căror adresă o cunoaşte 

• timpul în care un mesaj ajunge la destinaţie are o 
valoare finită, care nu este o constantă a sistemului 

• recepţionarea unei secvenţe de mesaje trimise de o 
unitate de procesare i către o unitate de procesare j 
se face cu păstrarea ordinii în care au fost emise 

În cadrul acestui model de sistem distribuit se presupune că 
reţeaua fizică de comunicaţie asigură complet toate 
schimburile de mesaje necesare unei bune cooperări între 
unităţile de procesare.  

Pentru rezolvarea PSR trebuie determinat un model de 
cooperare şi nu o structură fizică de comunicaţie.  

Varianta distribuită a PSR consideră că fiecare variabilă xi 

cade în sarcina unei singure unităţi de procesare i care va 
trebui să-i găsească o valoare din domeniul Di . Se mai 
consideră că toate restricţiile exprimate prin predicate sunt de 
asemenea distribuite în sistemul  distribuit astfel încât fiecare 
unitate de procesare  cunoaşte toate restricţiile referitoare la 
variabila proprie.  

Într-un astfel de sistem s-a obţinut o soluţie atunci când 
fiecare unitate de procesare  din sistem a atribuit proprii xi o 
valoare di care satisface toate restricţiil Pk pe care respectiva 
unitate de procesare  le cunoaşte. În varianta distribuită PSR se 
poate rezolva prin aplicarea unor algoritmi de căutare în 
spaţiul soluţiilor. 

Metoda centralizată 
Se selectează o unitate de procesare cu rol de lider care 

adună toate informaţiile despre variabile, domenii şi restricţii 
şi care va rezlova problema dirijând activitatea celorlalte 
unităţi de procesare. 

Dezavantaj: În cazul problemelor de mari dimensiuni 
centralizarea tuturor informaţiilor în unitatea de procesare  
lider se poate dovedi costisitoare sau imposibilă. 
 
Backtracking sincron 

Această metodă constă în transformarea metodei 
Backtracking standard la un sistem distribuit  prin 
sincronizarea activităţii unităţile de procesare din sistem: 

• se stabileşte o ordine în care unităţile de procesarei 
vor acţiona 

• prima unitate de procesare  atribuie o valoare 
variabilei proprii stabilind astfel o soluţie parţială 
pe care o transmite unităţii de procesare următoare 
din cadrul ordinii prestabilite între unităţile de 
procesare 

• fiecare unitate de procesare  primeşte astfel o 
soluţie parţială a problemei constând din 
concatenarea valorilor găsite de unităţile de 
procesarei precedenţi 

• după primirea soluţiei parţiale o unitate de 
procesare caută o valoare care împreună cu soluţia 
parţială primită să satisfacă toate restricţiile pe care 
le cunoaşte 

• dacă a găsit o astfel de valoare, o concatenează la 
soluţia parţială primită şi o transmite următoarei 
unităţi de procesare; în caz contrar transmite un 
mesaj de tipul incorect unităţi de procesare 
precedente 

• la primirea unui mesaj de tipul incorect fiecare 
unitate de procesare  reia căutarea unei valori din 
domeniul Di care să satisfacă împreună cu soluţia 
parţială restricţiile cunoscute. 

• când ultima unitate de procesare  a găsit o asignare 
convenabilă se anunţă găsirea unei soluţii 

Rezolvarea distribuită a problemei satisfacerii restricţiilor 
prin acest algoritm prezintă dezavantajele următoare: 

• stabilirii ordinii iniţiale este costisitoare din 
punctul de vedere al comunicaţiei 

• în procesul de căutare a soluţiei se observă că la un 
moment dat un singur unitate de procesare  este în 
activitate, deci nu se fructfică avantajul 
paralelismului. 

Prin această metodă rezolvarea problemei este totuşi 
secvenţială. 
 
Backtracking asincron 

O problemă de satisfacere a restricţiilor în care toate 
restricţiile sunt binare ( Pk(xi,xj) ) se poate reprezenta printr-o 
reţea în care variabilele constituie noduri, iar restricţiile prin 
legături orientate între noduri. Această reţea este una de tip 
logic, independentă de reţeaua de comunicaţie. Deoarece 
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fiecare variabilă este asignată unei singure unităţi de 
procesare, un nod va reprezenta astfel şi o unitate de procesare 
În cazul în care două unităţi de procesare sunt implicate într-o 
restricţie, arcul ce leagă nodurile reprezentând cele două 
unităţi de procesare va fi orientat de la unitatea de procesare  
care trimite valoarea variabilei proprii către unitatea de 
procesare  care va evalua restricţia. 

Comparaţie între algoritmii Backtracking asincron (BA) şi 
Căutare prin angajament minim (CAM) 

• în algoritmul BA priorităţile sunt constante pe 
durata execuţiei algoritmului în timp ce în CAM se 
modifică 

• dacă priorităţile sunt statice (BA) eficienţa 
algoritmului depinde de valorile stabilite; în CAM 
valorile iniţiale, ale priorităţilor şi ale variabilelor, 
nu sunt atât de critice 

• se poate interpreta sistemul de priorităţi ca  un 
sistem de ierarhizare a luării deciziilor; se poate 
observa că deciziile eronate luate de unităţile de 
procesarei cu prioritate mai mare pot fi fatale 
pentru cei de prioritate mai mică; în CAM, 
priorităţile modificându-se, iar valorile fiind 
determinate prin cooperare, deciziile eronate au un 

efect limitat, iar cele bune persistă 
În concluzie, o organizare flexibilă a unităţile de procesare 

obţine rezultate mult mai bune decât una rigidă. 
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