
Padrões paralelos para 
gerenciamento de dados 

•  São usados para organizar o acesso paralelo aos 
dados. 

•  Os padrões paralelos apresentados nesta parte são: 
•  Pack 
•  Pipeline 

•  Geometric decomposition 
•  Gather 
•  Scatter 



Pack 

•  Pode ser usado para eliminar espaços não utilizados 
em uma coleção. 
•  Elementos são marcados com um valor booleano. 

•  O padrão pack descarta os elementos marcados com 
false. 

•  Os elementos marcados com true são organizados em 
uma sequência contígua na mesma ordem da sequência 
original. 
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Pipeline 

•  Conecta as tarefas através de um relacionamento do 
tipo produtor-consumidor. 

•  Cada estágio é atualizado pelo fluxo de dados. 
•  Cada nova saída depende de uma entrada anterior. 

•  O pipeline linear é o mais comum, mas é possível 
haver múltiplos estágios em paralelo. 

•  Exemplos de aplicações incluem codecs, 
processamento de vídeo e implementação de filtros. 
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Geometric decomposition 

•  Divide os dados em um conjunto de sub-coleções. 
•  Pode haver sobreposição. 

•  Quando não há sobreposição, as tarefas podem 
operar em paralelo de forma independente. 

•  Pode ser usado em problemas do tipo divisão-e-
conquista, assim como em implementações do 
padrão stencil. 



Geometric decomposition 



Gather 

•  Lê um conjunto de dados de uma outra coleção, 
dada uma coleção de índices usada como referência. 

•  Os tipos de elemento da saída é o mesmo da 
entrada, mas o formato da saída é definido pelos 
índices da coleção de índices. 

•  Exemplos de aplicações incluem operações em 
matrizes esparsas, ray tracing, renderização de 
volumes, detecção de colisões. 



Gather 



Gather em MPI 
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•  Um processo coleta valores de um conjunto de processos. 
•  Ordem da coleta segue a ordem do rank dos processos. 



Exemplo: Gather em MPI 
•  Processo 0 coleta items de um grupo de processos usando memória alocada 

dinamicamente no processo root: 
 
 

int data[10];    /*data to be gathered from processes*/ 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);  /* find rank */ 
if (myrank == 0) { 
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &grp_size); /*find group size*/ 
 buf = (int *)malloc(grp_size*10*sizeof (int)); /*allocate memory*/ 

} 
MPI_Gather(data,10,MPI_INT,buf,grp_size*10,MPI_INT,

0,MPI_COMM_WORLD) ; 
 
 

•  MPI_Gather() coleta de todos os processos, incluindo do root (índices 
seguem a ordem do rank dos processos). 



Scatter 

•  É o inverso do padrão gather:  
•  ao invés de lidos, os elementos são escritos na posição 

indicada pelos índices de referência. 

•  Problema: índices replicados geram colisões que 
devem ser tratadas. 



Scatter 



Scatter em MPI 
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•  Envia cada elemento de um array no processo root aos 
processos do grupo (incluindo o root).  

•  Segue a ordem do rank dos processos. 



Exemplo: scatter em MPI 

•  Somatório de um array de elementos: 

chunk = n/nprocs; 
 
MPI_Scatter(data, chunk, MPI_INT, data_local, chunk, 
MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);  
 
for(i = 0; i < chunk; i++) 

 myresult += data_local[i]; 
 
MPI_Reduce(&myresult, &result, 1, MPI_INT, MPI_SUM, 0, 
MPI_COMM_WORLD); 
 
if (myid == 0) printf(“The sum is %d.\n”, result); 



Considerações Finais 

•  Diversas tecnologias paralelas (TBB, OpenMP, 
CUDA,OpenCL,ArBB,...) já implementam alguns 
padrões de programação 

•  Padrões de programação favorecem o reúso e 
transposição de código entre hardware 

•  Pensar em padrões de programação favorece a 
ênfase em abstrações aos invés de mecanismos 
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