ENGINEERING MECHANICS 2009
National Conference with International Participation
Svratka, Czech Republic, May 11 – 14, 2009

pp. 929–935
Paper #137

PERFORMANCE TESTS OF THE MINIMUM
DEGREE ORDERING IMPLEMENTATION
P. PaĜík*
Summary: The minimum degree ordering is one of the most widely used
algorithms to preorder a symmetric sparse matrix prior to numerical
factorization. There are number of variants which try to reduce the computational
complexity of the original algorithm while maintaining a reasonable ordering
quality. An in-house finite element solver is used to test several minimum degree
ordering algorithm variants to find the most suitable configuration for the use in
the Finite Element Method. The performance results obtained and their
assessments are presented along with the minimum degree ordering algorithm
overview.

1. Úvod
Matice získané diskretizací metodou koneþných prvkĤ mohou být u složitých modelĤ velmi
rozmČrné. Tyto matice jsou naštČstí symetrické a Ĝídké, tj. pouze malá þást prvkĤ matice je
nenulová – þasto ménČ než jedno procento. Proto není nutné ukládat a zpracovávat všechny
prvky matice (þi pĜibližnČ polovinu prvkĤ v pĜípadČ symetrických matic), což je i pro souþasné nejvýkonnČjší poþítaþe prakticky nemožné (napĜ. relativnČ „malá“ symetrická matice Ĝádu
105 by zabrala pĜibližnČ 40 gigabajtĤ pamČĢového prostoru).
Dalším problémem je tzv. zaplnČní (fill-in) – zmČna pĤvodnČ nulových prvkĤ matice na
nenulové v prĤbČhu Ĝešení. V nejhorším pĜípadČ je možné dosáhnout i úplného zaplnČní všech
pĤvodnČ nulových prvkĤ, tj. faktorizace (dekompozice, triangularizace, eliminace) vede na
plnou trojúhelníkovou matici (faktor). Proto je nezbytnČ nutné zmČnit poĜadí ĜádkĤ a sloupcĤ
matice (tedy prakticky pĜeþíslovat odpovídající systém lineárních rovnic) tak, aby zaplnČní po
faktorizaci matice bylo co nejmenší a Ĝídkost matice tak byla v co nejvČtší míĜe zachována.
Minimum degree ordering (Tinney & Walker, 1967) je jeden z nejrozšíĜenČjších algoritmĤ
pro pĜeþíslování matic, protože vede na faktory s relativnČ nízkým zaplnČním pro širokou
škálu matic. Na obr. 1 je uveden pĜíklad struktury matice a jejího faktoru po aplikování dvou
pĜeþíslovacích algoritmĤ (za povšimnutí stojí i poþet nenulových prvkĤ faktoru, který demonstruje výše uvedené tvrzení o kvalitČ minimum degree algoritmu).
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Obr. 1 PĜíklad struktury matice po pĜeþíslování (nahoĜe) a po následné faktorizaci (dole)
Reverse Cuthill-McKee Ordering (vlevo) and Minimum Degree Ordering (vpravo)
2. Minimum Degree Ordering
Úþelem minimum degree ordering algoritmu je najít takové poĜadí ĜádkĤ a sloupcĤ matice,
aby následná numerická faktorizace matice vedla na faktor s nejmenším zaplnČním, þímž se
minimalizují nároky jak na uložení prvkĤ matice, tak na þas výpoþtu. Je tĜeba poznamenat, že
nalezení nejmenšího zaplnČní je NP-úplný problém, a proto je minimum degree ordering algoritmus založen na heuristice.
PĤvodní minimum degree ordering algoritmus (Tinney & Walker, 1967) mČl nČkolik nevýhod, které byly þasem rĤznými zpĤsoby pĜekonány (George & Liu, 1989; Amestoy, Davis
& Duff, 1996). NejdĤležitČjší zdokonalení jsou zbČžnČ popsána dále.

2.1. PĤvodní algoritmus
PĤvodní minimum degree algoritmus (Tinney & Walker, 1967; George & Liu, 1989; Amestoy, Davis & Duff, 1996) je založen na tzv. eliminaþním grafu (viz obr. 2), kde hrany grafu
reprezentují nenulové prvky matice, tj. vrcholy grafu i a j jsou spojeny pouze je-li prvek na itém Ĝádku a j-tém sloupci matice nenulový. Každý vrchol má navíc tzv. stupeĖ (degree), který
je definován jako poþet hran pĜilehlých k vrcholu (poþet sousedících vrcholĤ).
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Obr. 2 PĜíklad matice a jejího eliminaþního grafu
(poþáteþní stav a stav po prvních dvou krocích algoritmu)
Na zaþátku algoritmu se podle nenulové struktury matice sestaví poþáteþní graf G0, který je
pak v prĤbČhu algoritmu postupnČ redukován, dokud není prázdný. V každém kroku algoritmu je odebrán jeden vrchol vþetnČ všech jeho pĜilehlých hran. Odebraný vrchol s hranami se
poté nahradí doplnČním hran mezi všemi dvojicemi vrcholĤ pĤvodnČ sousedícími
s odebraným vrcholem. Poþet pĜidaných hran, které pĜedstavují zaplnČní pĜi jenom kroku numerické faktorizace, je úmČrný stupni odebraného vrcholu, a proto se vždy odebírá vrchol
s nejmenším stupnČm (odtud jméno algoritmu). V každém kroku k této symbolické eliminace
reprezentuje graf Gk nenulovou strukturu þásteþnČ faktorizované matice. PĜíklad matice a jejího eliminaþního grafu je na obr. 2, kompletní grafy s vysvČtlením lze najít v þlánku Amestoy,
Davis & Duff, 1996.

2.2. Kvocienþní graf
PĜidávání nových hran reprezentujících zaplnČní do eliminaþního grafu znamená, že pamČĢové nároky grafu bČhem symbolické eliminace rostou a nelze je pĜedem odhadnout. To bylo
vyĜešeno zavedením tzv. kvocienþního grafu, jehož pamČĢové nároky nikdy nepĜekroþí velikost poþáteþního grafu G0 (George & Liu, 1989; Amestoy, Davis & Duff, 1996).
Kvocienþní graf je ale složitČjší než eliminaþní graf a výpoþet stupĖĤ je v nČm ponČkud
komplikovaný. Pro výpoþet stupnČ vrcholu v eliminaþním grafu staþí spoþítat velikost množiny jeho hran (tedy jejich poþet); v eliminaþním grafu je však þasto tĜeba pro výpoþet stupnČ
jednoho vrcholu nejprve najít sjednocení množin hran nČkolika dalších vrcholĤ (s vylouþením
duplicitních hran), což dČlá výpoþet stupĖĤ zdaleka nejnároþnČjší þástí algoritmu. S tímto
problémem se lze vypoĜádat nČkolika zpĤsoby.

2.3. Supervrcholy
Poþet výpoþtĤ stupĖĤ ve kvocienþním grafu je možné snížit zavedením tzv. supervrcholĤ
(George & Liu, 1989; Amestoy, Davis & Duff, 1996). Vrcholy, které tvoĜí tzv. kliku (tj. úplnČ
propojený podgraf), mají ekvivalentní množiny hran a také stejný stupeĖ, a proto kterýkoliv
z tČchto vrcholĤ mĤže být vybrán jako další pivot. Tyto vrcholy tedy mohou být spojeny do
jednoho „supervrcholu“, pĜi jehož odebrání z grafu se eliminují všechny vrcholy v nČm obsažené najednou, což znaþnČ snižuje poþet krokĤ symbolické eliminace.
ýas navíc potĜebný pro detekci vrcholĤ vhodných pro spojení a vytváĜení supervrcholĤ je
zanedbatelný v porovnání s þasem ušetĜeným redukcí poþtu výpoþtĤ stupĖĤ.
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2.4. PĜibližné stupnČ
Složitost výpoþtu stupĖĤ ve kvocienþním grafu je možné snížit zavedením tzv. pĜibližných
stupĖĤ. StupeĖ vrcholu mĤže být aproximován jeho horní mezí, jejíž výpoþet je jednodušší a
rychlejší než pĜesný výpoþet. PĜeþíslování získané za použití pĜibližných stupĖĤ je obvykle
ménČ kvalitní, tj. vede na vČtší zaplnČní než pĜi použití pĜesných stupĖĤ.
Pro pĜibližný výpoþet stupnČ vrcholu ve kvocienþním grafu existuje nČkolik metod; v této
práci byly implementovány a testovány tĜi metody (Gilbert, Moler & Schreiber, 1992; Amestoy, Davis & Duff, 1996).

3. Numerické testy
Numerické testy byly provedeny na finitním Ĝešiþi XFES systému PMD (Package for Machine Design – VAMET & ÚT AV, 2003), napsaném ve FORTRANu 77. Tento Ĝešiþ využívá
minimum degree ordering algoritmus a speciální maticové uložení pro efektivní Ĝešení velkých koneþnČprvkových úloh.
Cílem testĤ bylo ovČĜit úþinek dvou zlepšení algoritmu – metody pĜibližného výpoþtu
stupĖĤ a zavedení supervrcholĤ – na rychlost a kvalitu pĜeþíslování a stanovit nejlepší konfiguraci pro výpoþty reálných koneþnČprvkových úloh. Je tĜeba poznamenat, že efektivita minimum degree ordering algoritmu je znaþnČ závislá na konkrétní implementaci.
Testy byly provedeny na souboru rĤzných koneþnČprvkových úloh Ĝádu od cca 102 neznámých do cca 2 · 106 neznámých.

3.1. Testované konfigurace
Celkem bylo testováno 8 konfigurací minimum degree ordering algoritmu: þtyĜi metody výpoþtu stupĖĤ s vypnutými nebo zapnutými supervrcholy. Testovaná implementace algoritmu
je založena výhradnČ na kvocienþním grafu.
Konfigurace algoritmu – metody výpoþtu stupĖĤ:
x D1 – pĜesný výpoþet (Tinney & Walker, 1967; George & Liu, 1989; Amestoy, Davis &
Duff, 1996). Tato varianta by mČla být þasovČ nejnároþnČjší, ale produkovat nejlepší pĜeþíslování.
x D2 – pĜibližný výpoþet, který navrhli Amestoy, Davis a Duff (Amestoy, Davis & Duff,
1996). Tato varianta by mČla produkovat témČĜ stejnČ kvalitní pĜeþíslování jako D1, ale
pĜitom být podstatnČ rychlejší.
x D3 – pĜibližný výpoþet, který navrhli Ashcraft a Eisenstat (Amestoy, Davis & Duff,
1996). Tato varianta je ve skuteþnosti speciální kombinací D1 a D4, mČla by produkovat
lepší pĜeþíslování než D4 a pĜitom být rychlejší než D1.
x D4 – pĜibližný výpoþet, který navrhli Gilbert, Moler a Schreiber (Gilbert, Moler & Schreiber, 1992; Amestoy, Davis & Duff, 1996). Tato varianta je nejjednodušší a mČla by být
nejrychlejší.
3.2. Rychlost pĜeþíslování
NamČĜená rychlost minimum degree ordering algoritmu je vynesena na obr. 3. Na ose x je
konfigurace algoritmu (D1-D4, D1*-D4*) a na ose y výpoþetní þas algoritmu relativnČ k refe932
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renþní konfiguraci D1*, tj. pĜesný výpoþet stupĖĤ bez supervrcholĤ. ýáry spojující body náležící ke stejné úloze slouží pouze pro zlepšení þitelnosti a nemají žádný reálný význam. Výsledky získané bez supervrcholĤ jsou oznaþeny hvČzdiþkou.
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Obr. 3 Rychlost minimum degree ordering algoritmu (vybrané výsledky)
Rozdíly v rychlosti mezi konfiguracemi se supervrcholy (plné þáry) je pouze v Ĝádech jednotek procent a rychlost je zhruba o 75% vyšší než u konfigurací bez supervrcholĤ. PĜi bližším zkoumání hodnot jsou konfigurace D3 a D4 o nČco rychlejší než D1; konfigurace D4 je
nejrychlejší. Konfigurace D2 se pĜekvapivČ jeví o nČco pomalejší než D1, což je patrnČ zpĤsobeno implementací algoritmu.
Rozdíly v rychlosti mezi konfiguracemi bez supervrcholĤ (þárkované þáry) je mnohem lépe viditelný. PĜibližné stupnČ (konfigurace D2*-D4*) jsou o cca 10-90% rychlejší než pĜesné
stupnČ (konfigurace D1*). Konfigurace D4* je vČtšinou nejrychlejší, následuje D2*, potom
D3*.
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3.3. Kvalita pĜeþíslování
Kvalita pĜeþíslování získaná minimum degree ordering algoritmem je vynesena na obr. 4. Na
ose x je konfigurace algoritmu (D1-D4, D1*-D4*) a na ose y kvalita pĜeþíslování (mČĜená
pamČĢovými nároky – poþtem nenulových blokĤ matice po faktorizaci) relativnČ k referenþní
konfiguraci D1*, tj. pĜesný výpoþet stupĖĤ bez supervrcholĤ. ýáry spojující body náležící ke
stejné úloze slouží pouze pro zlepšení þitelnosti a nemají žádný reálný význam. Výsledky
získané bez supervrcholĤ jsou oznaþeny hvČzdiþkou.
114%

Number of non-zeros after factorization (relative to D1*)

112%

110%
BUBEN
BUBEN*
G1R90L
G1R90L*
A98ABT1
A98ABT1*
K3
K3*
K1
K1*
p6_quad
p6_quad*

108%

106%
104%

102%
100%

98%

96%

94%
D1, D1*

D2, D2*

D3, D3*

D4, D4*

Algorithm configuration

Obr. 4 Kvalita minimum degree ordering algoritmu (vybrané výsledky)
Rozdíly v kvalitČ pĜeþíslování mezi konfiguracemi se pohybují v rozmezí ±5%, nicménČ
u vČtšiny úloh dávají konfigurace se supervrcholy D1-D3 (plné þáry) a bez supervrcholĤ D1*D3* (þárkované þáry) prakticky stejnČ kvalitní pĜeþíslování. U konfigurace D4 znaþnČ klesá
kvalita pĜeþíslování, a to úmČrnČ velikosti úlohy; u konfigurace D4* je pokles kvality ještČ
ĜádovČ vČtší. NČkteré konfigurace mohou u nČkterých úloh dosáhnout lepšího pĜeþíslování,
ale jedná se pouze o jednotlivé pĜípady, v Ĝádu jednotek procent, bez vysledovatelného trendu.
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4. ZávČr
Byla otestována, zmČĜena, porovnána a zhodnocena implementace minimum degree ordering
algoritmu na souboru nČkolika desítek koneþnČprvkových úloh.
RozšíĜení kvocienþního grafu o supervrcholy bylo potvrzeno jako velmi dĤležité zdokonalení minimum degree ordering algoritmu, protože kromČ znaþného zvýšení rychlosti pĜeþíslovaní také nČkdy mírnČ zvyšuje jeho kvalitu. DĤvodem je, že hromadná eliminace vrcholĤ se
stejným stupnČm vede na menší zaplnČní než jejich eliminace v „náhodném“ poĜadí, jako je
tomu u pĤvodního minimum degree ordering algoritmu. Z tohoto dĤvodu bude závČreþné
hodnocení provedeno pouze pro konfigurace se supervrcholy.
Metoda pĜibližného výpoþtu stupĖĤ, kterou navrhli Gilbert, Moler a Schreiber (konfigurace
D4), byla potvrzena jako nejrychlejší, nicménČ kvalita pĜeþíslování byla v porovnání
s ostatními konfiguracemi ĜádovČ nižší.
Metoda pĜibližného výpoþtu stupĖĤ, kterou navrhli Ashcraft a Eisenstat (konfigurace D3),
obvykle dává pomČrnČ dobré pĜeþíslování, nicménČ je pomalejší než ostatní pĜibližné metody
(konfigurace D2 a D4).
Metoda pĜibližného výpoþtu stupĖĤ, kterou navrhli Amestoy, Davis a Duff (konfigurace
D2), byla potvrzena jako kvalitní a zároveĖ rychlá aproximace pĜesných stupĖĤ.
Z uvedených výsledkĤ dále vyplývá, že v pĜípadČ testované implementace minimum degree ordering algoritmu není nutné na úkor požadované maximální rychlosti pĜeþíslování potencionálnČ snižovat jeho kvalitu zavádČním pĜibližného výpoþtu stupĖĤ a tím zvyšovat pamČĢové nároky na Ĝešení. Vysoká optimalizace testované implementace algoritmu (konkrétnČ
konfigurace D1) na programové úrovni umožĖuje provádČt pĜeþíslování matic, které je rychlé
i pro úlohy s 106 a více neznámými a zároveĖ produkuje minimální zaplnČní pĜi faktorizaci.
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