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Abstract

In the recent years hardware producers have, instead of increasing clock frequency
of their processors, duplicated cores in their processors. As a consequence,
processors continuously keep getting more cores. Graphic card vendors have
also seen the potential of increased computational power, and lately they have
introduced development kits that make it possible to use their cards for more than
just drawing graphics onto the screen.

This thesis looks primarly at the Delaunay-triangulation in the plane. The thesis is
based on an earlier triangulation implementation, but where the algorithms have
been extracted and reimplemented to fit for using object-oriented languages. The
implementation has then been optimized and parallellized in several versions.

A radical change is done in the algorithm in the end in order to try to adapt the
implementation for NVIDIAs CUDA-platform. The change is based on a discovery
made by the author during the work of this thesis and is described in detail in an
article that is included as an attachment.

Although this thesis is written in Norwegian, the attached article is written in
English.
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Forord

Jeg vil først og fremst takke veilederen min, Arne Maus, for et godt og tett
samarbeid. Arne har latt meg jobbe videre p̊a en implementasjon som han selv
har skrevet, og han har hjulpet meg med gode tips og idéer. Videre har Arne latt
seg begeistre av en oppdagelse jeg fant underveis, han har videreutviklet den, og
vi har sammen forfattet en artikkel om den.

Jeg vil ogs̊a takke for fem gode og interessante studie̊ar p̊a Institutt for Informatikk.
Jeg har lært mye og f̊att utviklet meg b̊ade faglig og menneskelig. Dessuten
har jeg møtt mange dyktige mennesker som har vært en berikelse for min
informasjonsteknologiske horisont.

Til slutt vil jeg takke foreldrene mine. Thor har bidratt med å se over deler av
oppgaven, og Grete har t̊almodig korrekturlest hele oppgaven min.

Oslo, Mai 2010

Jon Moen Drange
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Kapittel 1

Kapittelinndeling

Oppgaven er delt inn i to deler. Kapitlene 2–4 tilhører del 1, mens kapitelene 5–
11 tilhører del 2. Kapittel 12 er en oppsummering av oppgaven med konklusjon,
svakheter og forslag til videre arbeid.

Det følger ogs̊a med en artikkel (som vedlegg) som vi har sendt til publisering.
Denne bør leses i forbindelse med kapittel 10.

Kapittel 2 kan ansees som en introduksjon, hvor det snakkes generelt om
parallellitet, og det forklares kortfattet om noen begreper.

Kapittel 3 og 4 handler om NVIDIA CUDA. Kapittel 3 forklarer hva CUDA er
og viser noen første kodeeksempler. I Kapittel 4 gjøres det tester p̊a datakopiering
mellom hovedhukommelsen og CUDA-kortet, samt sammenlikning av forskjellige
implementasjoner av matrisemulitplikasjon.

Kapittel 5 forklarer teori knyttet til Delaunay-triangulering. Der nevnes ingen
implementasjonsdetaljer.

Kapittel 6 presenterer en implementasjon av Delaunay-triangulering fra 1980-tallet
skrevet av Arne Maus.

Kapittel 7 og 8 inneholder detaljer om henholdsvis valg av datamodell i min
implementasjon, og om oversettelsen av Maus’ implementasjon for Delaunay-
triangulering til Java. I tillegg forklares og drøftes endringene som er gjort i
forbindelse med oversettelsen.

Kapittel 9 og 10 beskriver parallelliseringer av Delaunay-triangulering i flere vari-
anter. Kapittel 9 forklarer parallelle implementasjoner for tradisjonelle multikjerne-
prosessorer i Java, mens kapittell 10 forklarer en parallell implementasjon for CU-
DA.

Kapittel 11 inneholder resultater fra en mengde tester basert p̊a implementasjonene
som er beskrevet i kapitlene 7–10.
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Del I

Parallellitet og CUDA
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Kapittel 2

Om parallellitet

Parallellisering betyr at man utfører flere utregninger eller oppgaver samtidig,
imotsetning til å gjøre hver av dem etter hverandre. Det sistnevnte kalles sekvensiell
eksekvering. Vi har parallellitet b̊ade i hardware og i software. I software skiller
man mellom parallellisering i operativsystemet og brukerprogrammene som kjører
p̊a et operativsystem.

Parallellisme i hardware kan bety at en komponent, f.eks. en CPU, Central
Processing Unit, utfører flere instruskjoner og/eller behandler flere datastrømmer
samtidig. Multikjerneprosessorer som nesten alle nye PCer blir levert med, utfører
flere instruksjoner p̊a flere datastrømmer. Prosessoren p̊a grafikkort (kallt GPU,
Graphic Processing Unit) er av den typen som utfører en instruksjon p̊a en mengde
dataelementer. Et generelt navn p̊a denne typen prosessorer er vektorprosessorer.

Operativsystemet styrer ressursene som er tilgjengelig p̊a maskinen og kontrollerer
hvilke prosesser som skal f̊a tilgang til disse p̊a ethvert tidspunkt. Prosess som
er en abstraksjon tatt i bruk av operativsystemet, er utføringen av et program.
Hver prosess har sitt eget adresserom. Det betyr at en prosess hverken ser
eller har tilgang til andre prosessers dataomr̊ader i minnet. Prosesser gjør at
operativsystemet kan kjøre flere programmer samtidig (i form av prosesser) og
holde orden p̊a dem.

Man sier at flere prosesserer kjører p̊a en maskin samtidig. Men hva er samtidig?
Vi har gjerne flere titalls prosesser kjørende p̊a en maskin selv om den bare har en
prosessor. Og selv om operativsystemet kjører p̊a en multikjerneprosessor er det
som oftest flere prosesser enn det til sammen kan kjøres p̊a alle kjernene (i alle fall
slik teknologien ser ut i dag).

Som sagt, er det operativsystemets oppgave å bestemme hvilke prosesser som
skal f̊a tilgang p̊a ledige ressurser til ethvert tidspunkt. Dette gjøres ved at
operativsystemet lar en prosess bruke prosessoren en liten stund, for s̊a å stoppe
den (uten at prosessen vet det selv) og la neste prosess kjøre p̊a prosessoren. N̊ar
operativsystemet hyppig bytter ut den kjørende prosessen med en ventende prosess,
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ser det ut som om prosessene kjører samtidig. Men dette er ikke ekte parallellitet
— det er en form for “emulert parallellitet”. P̊a engelsk har man et uttrykk for
parallell eksekvering som omfatter b̊ade ekte og “emulert”; concurrent execution.

For brukerprogrammer har man innført begrepet tr̊ad. En tr̊ad er en sekvensiell
eksekvering av instruksjoner [25]. Hver prosess har minst en tr̊ad. Det er
programmereren som bestemmer antall tr̊ader, og han kan starte nye eller
stoppe allerede eksekverende tr̊ader. Tr̊ader, i motsetning til prosesser, har felles
adresserom med alle andre tr̊ader innenfor den prosessen de tilhører. Det fører til
at tr̊ader kan direkte aksessere hverandres data.

Tr̊ader er den abstraksjonen en programmerer har til r̊adighet for å skrive parallelle
brukerprogrammer. Et program med flere tr̊ader kalles ofte flertr̊adet (engelsk:
multithreaded).

2.1 Hvorfor parallellisering?

Det er tre m̊ater å f̊a gjort mer og løst flere oppgaver p̊a kortere tid i en datamaskin.
Ian Foster oppsummerte det følgende [14]:

• Vi kan arbeide fortere (raskere hardware).

• Vi kan arbeide smartere (bedre algoritmer).

• Vi kan arbeide sammen (flere tr̊ader/prosessorkjerner).

Et sterkt argument for parallellisme er at det ikke er lenger teknisk ønskelig å øke
klokkehastigheten p̊a prosessorer grunnet av høy varmegang. Økt varmegang fører
til at man m̊a bruke mer strøm p̊a utstyr for å senke temperaturen til prosessoren.
Det egner seg spesielt d̊arlig til blant annet mobile enheter som bruker batteri.
Derfor dupliserer heller hardwareprodusentene antall kjerner per prosessorbrikke.
Dette fører til at sann parallellprosessering blir mulig fordi man n̊a kan kjøre flere
tr̊ader i ekte parallell.

Om man ikke klarer å gjøre prosessorer raskere, kan man prøve å gjøre algoritmene
raskere. Det er likevel en grense hvor rask en sekvensiell algoritme kan gjøres.
Mange problemer kan parallelliseres og dermed beregnes p̊a kortere tid. Det gjøres
ved å dele problemet opp i mindre delproblemer og delegere arbeidet til flere
prosessorer (ved for eksempel å bruke tr̊ader).

2.2 Historikk

I datamaskinenes steinalder (1950- og tidlig 1960-tallet), da man bare hadde
stormaskiner, eksekverte man en og en oppgave sekvensielt. Disse maskinene ble
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drevet av operatører som startet oppgaver og ryddet etter de var ferdig utført. For
å redusere tiden det tok fra en oppgave var avsluttet til man kunne starte neste,
introduserte man batch-prosessering: Man la oppgavene i en kø. N̊ar en oppgave
var ferdig, startet neste med en gang. Oppgavene ble for eksempel skrevet p̊a en
bunke hullkort av en programmerer. Han ga s̊a hullkortene til operatørene som
klargjorde oppgavene til kjøring.

Problemet med å utføre bare en oppgave om gangen, slik som ved batch-
prosessering, er at IO tar tid. Det gjelder spesielt i dag hvor prosessorer er
veldig mye raskere enn disker. Hvis en prosessor utfører en oppgave og m̊a
vente p̊a at en eller flere diskblokker leses inn i minnet, blir flere millioner
klokkesykluser bortkastet. Kunne prosessoren ha gjort noe annet mens den ventet
p̊a at diskblokkene ble lest inn i minnet, ville man f̊att unnagjort mer arbeid p̊a
kortere tid.

Det er dette som er tanken ved timesharing; ikke alle brukere er aktive til enhver
tid. S̊a hvis hver av brukerne f̊ar tildelt litt tid p̊a prosessoren og man bytter
p̊a hvem som f̊ar bruke prosessoren, kan man utnytte systemet mer effektivt.
For eksempel mens en brukere kanskje ikke utfører noen oppgaver n̊a eller en
annen bruker venter p̊a IO, kan en tredje bruker f̊a tilgang til prosessoren. P̊a et
timesharing system kan det, for hver enkelt bruker, se ut som om man har maskinen
for seg selv.

P̊a slutten av 1960-tallet og 1970-tallet ble denne tankegangen utbredt ved at
man tok i bruk terminaler som var koblet opp mot en stormaskin. I løpet av 1980-
tallet ble timesharing mindre interessant fordi PCer (først kalt mikrodatamaskiner,
navnet PC st̊ar for Personal Computer og er en datamaskinmodell lansert av IBM
i 1981) ble s̊apass billige at alle og enhver kunne ha sin egen prosessor. Allikevel
har timesharing vært brukt i forbindelse med kooperative og avbruddstillatende
(preemptive) operativsystemer.

I kooperative operativsystemer stopper prosessene seg selv frivillig og gir kontrollen
til neste prosess etter de har kjørt en stund ved at programmerere eksplisitt
legger inn yield-kall eller liknende. Det er nettopp derfor de kalles kooperative,
fordi prosessene m̊a samarbeide for at de etterfølgende prosessene f̊ar tilgang til
prosessoren. Det medfører at en prosess kan la være å gi fra seg kontrollen og
dermed kjøre s̊a lenge den vil. Eldre MacOS-versjoner (opptil MacOS 9.x) og MS-
DOS er av denne typen.

Avbruddstillatende operativsystemer har ikke dette problemet fordi der blir
prosessoren avbrutt av et avbrudd (interrupt). Det gjørest oftest ved at man har
en ekstra komponent, ofte kalt klokken, koblet p̊a hovedkortet som kjører p̊a en
egen frekvens. Klokken kan programmeres til å sende avbrudd til prosessoren med
faste intervaller. Idet et avbrudd blir fanget opp av prosessoren, blir kontrollen
gitt til operativsystemet som bytter den kjørende prosessen med neste i listen
over ventende prosesser. Windows 95/NT samt nyere, MacOS X og UNIX er
avbruddstillatende operativsystemer.
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Da Internett ble tilgjengelig for privatpersoner p̊a begynnelsen av 1990-tallet, ble
server/tjener-forholdet (slik som ved stormaskinterminal) innført igjen i stor grad.
N̊ar man surfer p̊a nettet, er man selv en klient som sender en forespørsel til
en server som gjør noen utregninger og sender svar tilbake. Responsen er i de
fleste tilfeller en HTML-side, men kan ogs̊a være andre typer data som bilder,
scripts, appleter, flashobjekter etc. (For hvert av objektene som er linket til p̊a en
HTML-side, m̊a det igjen sendes en ny forespørsel.) En webserver er derfor en type
timesharing-system som h̊andterer samtidige forespørsler fra forskjellige klienter.

2.3 Hardware typer: Flynns klassifisering

Michael J. Flynn klassifiserte i 1966 datamaskinarkitektur etter antall prosessorer
og data strømmer tilgjengelig i arkitekturene [6].

Tabell 2.1: Flynns klassifisering.

Single Data Multiple Data
Single Instruction SISD SIMD
Multiple Instruction MISD MIMD

Den første Single Instruction, Single Data (SISD) er en type arkitektur som ikke
har støtte for parallellitet. Hver instruksjon utføres enkeltvis og p̊a et dataelement,
for eksempel et 32-biters ord. Den typiske PC fra 1990-tallet hadde en slik
prosessor.

Den neste, Single Instruction, Multiple Data (SIMD), er parallellitet p̊a data. Man
gjør én operasjon p̊a en mengde dataelementer. Prosessorer av denne arkitekturen
kan kalles vektorprosessorer. Grafikkprosessorer, ogs̊a kalt GPU, er av denne typen.

Den tredje, Multiple Instruction, Singel Data (MISD), er en type arkitektur
hvor flere enheter utfører forskjellige operasjoner p̊a samme data. Denne typen
arkitektur er lite brukt.

Den siste varianten, Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD), har flere
instruksjoner som jobber p̊a hver sine data. Moderne prosessorer i PCer fra de siste
årene har en slik type prosessor. De har flere kjerner med hver sine datastrømmer.
Hver kjerne utfører forskjellige instruksjoner samtidig.

2.4 Hva kan g̊a galt ved parallell eksekvering?

N̊ar to eller flere tr̊ader aksesserer delte data, kan det g̊a galt med mindre man
synkroniserer: Å oppdatere en variabel best̊ar av de tre operasjonene (i) lese fra
minnet (ii) oppdatere (iii) skrive til minnet. Det er ikke én atomisk operasjon,
og mens en tr̊ad oppdaterer en variabel kan andre tr̊ader ogs̊a lese og/eller skrive
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til samme variabel. Dette kalles tilstandsløp og kan føre til at man (i) ikke ser
nyeste verdi fordi tr̊aden som oppdaterer variabelen ikke har skrevet den tilbake til
minnet, (ii) ser halvveis oppdaterte data (typisk for objekter/strukturer best̊aende
av flere variabler/felter).

Man m̊a beskytte aksess til delte data. Det kan gjøres ved å bruke l̊aser: Bare en
tr̊ad kan ha satt en l̊as om gangen. For at en tr̊ad skal f̊a lese/modifisere delte data
m̊a den først sette en gitt l̊as. N̊ar tr̊aden er ferdig med operasjonene, frigjør den
l̊asen. L̊aser som fungerer slik kalles gjensidig utelukkende l̊aser (forkortet mutex
fra det engelske uttrykket mutual exclusion lock) eller binære semaforer [11].

Selv om man setter l̊aser kan det g̊a galt. Det kan hende at to tr̊ader har satt en l̊as
hver for s̊a å sette hverandres l̊as. Da vil tr̊adene st̊a å vente p̊a hverandre, og ingen
av dem kommer seg videre i eksekveringen. Dette kalles vrangl̊as [25, kap. 3]. En
enkel m̊ate å hindre det p̊a er å bestemme seg for en rekkefølge l̊aser settes i. Da
vil man aldri komme i den situasjonen at to eller flere tr̊ader venter p̊a hverandre.

Et annet problem som gir samme resultat som vrangl̊as, er utsulting. Utsulting
forekommer ogs̊a fordi en eller flere tr̊ader st̊ar og venter p̊a å f̊a en l̊as, men ikke
av samme grunn som vrangl̊as. Utsulting betyr at l̊asen (som en tr̊ad venter p̊a) blir
frigjort, men at tr̊aden aldri f̊ar satt l̊asen fordi en annen tr̊ad stadig kommer den
i forkjøpet. Den ventende tr̊aden kommer seg derfor ikke videre i eksekveringen.
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Kapittel 3

NVIDIA CUDA

Compute Unified Device Architecture (CUDA) er en gratis, proprietær plattform
lansert i første stabile versjon av NVIDIA i november 2006. Form̊alet er å avlaste
hovedprosessoren for tunge operasjoner ved å gjøre det mulig å kjøre generell kode
p̊a NVIDIAs GPUer. Å bruke GPUer til vanlige operasjoner som man tradisjonelt
ville brukt en CPU til å uteføre, kalles GPGPU 1. CUDA kan lastes ned fra
NVIDIAs webside, http://www.nvidia.com/cuda.

For å kjøre et CUDA-program, eller kjerner (kernels) som NVIDIA kaller dem,
m̊a man ha et CUDA-enabled kort fra NVIDIA. Det finnes en full oversikt av
skjermkort med CUDA p̊a NVIDIAs hjemmeside.

Siden CUDA har vært p̊a markedet noen år, har det kommet flere nye versjoner
og kort. Derfor har NVIDIA kategorisert kort etter beregningskompabilitet
(compute compability). I skrivende stund g̊ar versjonsnumrene fra 1.0 til 1.3.
Versjonsnumrene er basert p̊a hardware-spesifikasjoner. Alle utgitte versjoner er
bakoverkompatible. For detaljer om hver versjon, se CUDA Programming Guide,
appendiks A.1.1 — A.1.4 [4].

CUDA finnes for Windows, Linux og MacOS. Jeg har valgt å bruke Windows Vista
og Windows 7 som plattform.

3.1 Installasjon

Først m̊a man installere CUDA-drivere. Dette er egne NVIDIA skjermkort-
drivere med støtte for CUDA. Deretter installerer man CUDA Toolkit, som er
utviklingspakken med verktøyene som trengs for å kompilere CUDA kode.

I CUDA Toolkit finner man blant annet en kompilator for CUDA-kode og et
driver-API skrevet i C. Kompilatoren fungerer som en preprosessor som skiller
CUDA-kode fra CPU-kode. CPU-koden vil da bli kompilert med en brukervalgt

1General-Purpose computation on Graphics Processing Units, http://gpgpu.org/about
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kompilator som finnes i systemet. For eksempel, gcc i Linux eller cl.exe (Visual
Studio C++) i Windows. Preprosessoren har ogs̊a en liten mengde med utvidelser
av C. Disse utvidelsene gjør det lett for en programmerer å definere kjerner som
kjører p̊a kortene og skille disse fra CPU-koden.

Om man ønsker å kompilere C-koden for CPUen i en annen kompilator, kan man
bruke CUDA-driver-APIet for å laste opp og kjøre kjernene p̊a NVIDIA-kortene.
Man m̊a likevel bruke CUDAs kompilator for å kompilere kjernene.

CUDA-biblioteket har ogs̊a støtte for interessante funksjoner, slik som asynkron
overføring fra hovedminnet til minnet p̊a CUDA-kort. Dette er kjent som DMA —
direct memory access.

3.2 Terminologi

Her er en oversikt med noen ord som brukes mye i forbindelse med CUDA. De gjør
det ogs̊a lettere for leseren å forst̊a senere avsnitt.

Vert (host) Verten er maskinen som kjører programmet. Vertens minne (host
memory) er hovedminnet.

Enhet (device) Enheten er CUDA-kortet. Man snakker ogs̊a om enhetsminnet
(device memory) som er hovedminnet p̊a CUDA-kortet.

Tr̊ad Tr̊ad er en lettvektig og sekvensiell eksekvering av instruksjoner. Ogs̊a i
CUDA.

Tr̊adblokk (thread block) En tr̊adblokk er en samling med opptil 512 tr̊ader.
CUDA organiserer alle tr̊ader i tr̊adblokker. N̊ar man starter opp en kjerne
fra hovedprosessoren, m̊a man blant annet spesifisere antall tr̊ader man
ønsker i hver tr̊adblokk. Tr̊adblokker kan arrangere tr̊adidentifikatorene den
inneholder i én, to eller tre dimensjoner. Blokkidentifikatoren gjelder innenfor
et nett. I en kjerne kan man finne ut hvilken tr̊adblokk man er i ved å lese
den innebygde variabelen blockIdx.

Nett (grid) Tr̊adblokker er ordnet i nett. Nett kan ha en én- eller todimensjonal
identifikator av tr̊adblokker, p̊a samme m̊ate som tr̊adblokker kan ha opp til
tre dimensjoner for identifikatorer av tr̊ader.

Kjerne (kernel) Kjerner er spesielle funksjoner som utføres p̊a et CUDA-kort.
De vil alltid bli utført av N tr̊ader. Hver tr̊ad har sin egen tr̊adidentifika-
tor som gjelder innenfor en tr̊adblokk. Den kan leses under eksekvering i
en kjerne via den innebygde variabelen threadIdx. Kjernefunksjoner har
deklarasjonsspesifikasjonen __global__. Andre funksjoner som skal kompil-
eres for CUDA, men som ikke er kjerner, m̊a ha deklarasjonsspesifikasjonen
__device__.
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Figur 3.1: Eksempler p̊a tr̊adblokker. a) Tr̊ader arrangert i 1D og
nummerert fra 0 til 5. b) Tr̊ader arrangert i 2D. Her arrangert i et 2D
rutenett, og identifisert likes̊a.

Figur 3.2: Eksempel p̊a et nett med blokker i. Her er b̊ade nettet og
tr̊adblokkene identifisert todimensjonelt.

3.3 Et første eksempel

I dette eksempelet multipliserer vi et tall med en vektor. Først viser jeg hvordan
funksjonen kan skrives for en vanlig CPU. Her benytter man seg av en løkke som
iterer over elementene, og man opererer p̊a et element om gangen. Dessuten gjør
man gjerne alt i én tr̊ad.

Kode 3.1: Skalar-vektor-multiplikasjon p̊a CPU.

1 void ScalarMulVec (float scalar, float *V, int len_V)

2 {

3 int i;

4 for (i = 0; i < len_V; ++i) {

5 V[i] = scalar * V[i];

6 }

7 }

Kodesnutt 3.2 viser en CUDA-kjerne som gir samme resultat. Funksjonen er
deklarert med __global__ for å spesifisere at det er en kjerne. Videre leses
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variablene blockIdx.x og threadIdx.x for å finne ut hvilket element i vektoren
som skal beregnes for hver tr̊ad. threadIdx.x gir tr̊adidentifikatoren innenfor en
tr̊adblokk fordi dataene er endimensjonale.

Kode 3.2: Skalar-vektor-multiplikasjon for GPGPU med CUDA.

1 __global__ void ScalarMulVec (float scalar, float *V, int len_V)

2 {

3 // finn ”global” tr̊ad ID
4 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

5

6 // multipliser element ’ i ’ i vektor V[ ]
7 if (i < len_V) {

8 V[i] = scalar * V[i];

9 }

10 }

I tillegg har jeg introdusert en ny innebygd variabel, blockDim, som spesifiserer
dimensjonen p̊a en tr̊adblokk. Det er fordi tr̊adidentifikatoren spesifiserer bare IDen
til en tr̊ad innenfor en blokk. For å f̊a den universale IDen til tr̊ad, m̊a man derfor
gjøre regnestykket: uniqueID = blokkID * blokkStørrelse + trådID.

Legg merke til at CUDA-kjernen blir utført av mange tr̊ader. Hver tr̊ad jobber p̊a
hvert sitt dataelement, her indeksert med i. Om vektoren skulle vise seg å være
én million elementer i størrelse, starter én million tr̊ader med denne kjernen.

If-testen gjøres i tilfelle man starter flere tr̊ader enn len_V. Det er fordi man m̊a
spesifisere antall tr̊ader per blokk og antall blokker per nett CUDA skal lage n̊ar
man kaller en kjerne.

Her er et eksempel p̊a programkode for C-kompilatoren som følger med CUDA. For
enkelthetens skyld har jeg bare vist variabeldeklarasjonene og kallet p̊a en kjerne.
I tillegg m̊a man (i) allokere minne i enhetsminnet, (ii) kopiere dataene til kortet
før beregningen, (iii) kopiere dataene fra kortet etter beregningen og (iv) frigjøre
minneomr̊ader i enhetsminnet.

Legg merke til at det st̊ar <<< , >>> etter funksjonsnavnet, men før parame-
terlisten. Det første tallet her spesifiserer antall blokker i nettet. Det andre tallet
spesifiserer antall tr̊ader per blokk.

3.4 Hardware-spesifikasjon

Informasjonen gjengitt i denne seksjonen er å finne i CUDA Programming Guide,
kapittel 4 [4] med mindre annet er spesifisert.
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Kode 3.3: Vertkode for å utføre CUDA-kjernen p̊a kodesnutt 3.2.

1 // lengden p̊a vektoren
2 #DEFINE N 1000

3

4 // peker t i l vektoren og skalarverdien
5 float *vector;

6 float scalar;

7

8 // setter antall tr̊ader per blokk og antall tr̊adblokker
9 int threadsPrBlock = 256;

10 int blocksPrGrid = (N + threadsPrBlock - 1) / threadsPrBlock;

11

12 // starter kjernen
13 ScalarMulVec<<<blocksPrGrid, threadsPrBlock>>>( scalar, vector, N );

3.4.1 Multiprosessorer

Et CUDA-enabled skjermkort best̊ar av 1 eller flere multiprosessorer. Antallet
varierer i høy grad mellom kortene. For eksempel, kortet GeForce 9100M G, som
er en integrert chip for hovedkort, har 1 multiprosessor. Et kort som GeForce GTX
285, derimot, har 30 multiprosessorer. Detaljer for alle CUDA-enabled produkter
finnes i CUDA Programming Guide, appendiks A [4].

Hver multiprosessor har 8 skalarprosessorer, en flertr̊adet instruksjonsenhet
(instruction unit), og flere typer lokalminne som er felles for alle skalarprosessorene
p̊a en multiprosessor.

Hver skalarprosessor har mange aritmetrisk-logiske enheter (ALU — arithmetric
logic unit) [8]. Det gjør at hver av dem kan utføre aritmetriske- og logiske
operasjoner i parallell.

Hver multiprosessor oppretter, h̊andterer og eksekverer tr̊ader i hardware med
null overhead. Dette gjøres blant annet ved at hver enkelt tr̊ad har sine egne
registre, derfor blir ikke et kontekstbytte like tungt som p̊a en tradisjonell prosessor.
Dessuten implementerer multiprosessorene en barrierefunksjon, __syncthreads(),
som en enkel instruksjon. Lettvektige tr̊ader og synkronisering gjør at det er mulig
å tilordne en tr̊ad til hvert dataelement, for eksempel et piksel i et bilde, uten å f̊a
høy overhead fordi man m̊a opprette flere millioner tr̊ader.
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3.4.2 SIMT-arkitektur

For å kunne h̊andtere et stort antall tr̊ader, introduserer NVIDIA en type
arkitektur kalt SIMT (Single-Instruction, Multiple-Thread). Multiprosessoren gir
en skalarprosessorkjerne til hver tr̊ad. SIMT-enheten utfører kode i grupper p̊a 32
parallelle tr̊ader om gangen. Disse gruppene kalles renninger eller varper (warps).
Jeg vil bruke ordet varper fra n̊a av. Ordet varper kommer fra veving, og er de
tynne tr̊adene man vever rundt som g̊ar i lengderetningen i en vev. Og for ordens
skyld, en halvvarp (i CUDA-sammenheng) er enten den første eller siste halvdelen
av en varp.

Figur 3.3: En varp. Den best̊ar av 32 tr̊ader som er delt inn i to
halvvarper.

Alle tr̊adene i en varp starter p̊a samme instruksjonsadresse, men kan forgrene seg
fritt og uavhengig av hverandre etterhvert.

N̊ar neste instruksjon skal hentes, velger SIMT-enheten en varp som er klar til å
utføre kode. Deretter henter SIMTen den neste instruksjonen som skal utføres av
tr̊adene i varpen. Hvis alle tr̊adene skal utføre samme instruksjon, vil det bli gjort
i parallell.

Om tr̊adene i en varp har forgrenet seg og neste instruksjon ikke er den samme for
alle tr̊adene, vil hver av forgreningene utføres sekvensielt. Det betyr at hvis man
ønsker høy ytelse, m̊a varper p̊a 32 tr̊ader utføre samme instruksjon s̊a ofte som
mulig.

Etter en forgrening m̊a man synkronisere (ved hjelp av å kalle __syncthreads())
for å f̊a tr̊adene i en varp til å følge samme instruksjoner synkront.

SIMT-arkitektur ligner p̊a SIMD-arkitektur i den forstand at man har en
instruksjon som utføres om gangen fordelt over flere elementer. SIMD-instruksjoner
arbeider p̊a et bestemt antall dataelementer. Programmereren m̊a selv ta høyde
for dette n̊ar vedkommende skriver programmeringskode.

SIMT-instruksjoner spesifiserer utførelse og forgrening av en tr̊ad. Hver enkelt
instruksjon jobber p̊a et dataelement, men utføres av mange tr̊ader i ekte parallell.
Det gjør at en programmerer kan skrive kode for individuelle tr̊ader som jobber
p̊a egne data, samt dataparallell kode.

En viktig forskjell mellom arkitekturene er at SIMD ikke støtter forgreninger, mens
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SIMT gjør det.

Figur 3.4: Varper bytter p̊a å ha utføre instruksjoner p̊a de skalare
prosessorene.

3.4.3 Minne og minnetyper

Det er flere typer minne tilgjengelig p̊a et CUDA-enabled kort. Man kan
dele minnet inn i flere typer: Det globale minnet, per-tr̊adblokk delt minne,
teksturminnet og konstantminnet. De to sistnevnte er readonly.

Figur 3.5: En oversikt av de forskjellige minnetypene p̊a et CUDA-
enabled kort. Piler demonstrerer hvilken vei datastrømmer kan g̊a.

Det globale minnet (global memory)

Det globale minnet, ogs̊a kalt enhetsminnet (device memory), er aksesserbart
av alle tr̊adene. Det er ogs̊a forholdsvis stort, typisk 32 MB til 2 GB, alt etter
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generasjon og prisklasse p̊a kortet. Til gjengjeld er det ogs̊a relativt tregt i forhold
til registerne i hver skalarprosessor: Et minneaksess til det global minnet tar mellom
400 og 600 klokkesykluser (CUDA Programming Guide, kapittel 5.1.1.3 [4]).

Hvis tr̊adene i en halvvarp gjør minneaksesser samtidig, kan de sl̊as sammen til en
operasjon med visse betingelser (CUDA Programming Guide, kapittel 5.1.2.1 [4]).
Disse betingelsene varierer med beregningskompabiliteten til kortene.

Det delte minnet (shared memory)

P̊a hver multiprosessorbrikke ligger det et delt minne (shared memory). Minnet
kalles delt fordi det er delt mellom tr̊adene i en tr̊adblokk. Siden det ligger p̊a
brikken, er det veldig raskt. Nesten like raskt som å sl̊a opp i registre, med mindre
det ikke oppst̊ar aksesskonflikter mellom tr̊adene.

Navnet kan være misvisende. Det delte minnet er egentlig en cache som
programmerer selv m̊a h̊andtere. Hver multiprosessor har 16 kB delt minne [8].

Figur 3.6: Et forsøk
p̊a å illustrere hvilke
minneadresser som er i
samme bøtte.

Det delte minnet er splittet opp i 32-bits ord (CUDA
Programming Guide, kapittel 5.1.2.5 [4]). Disse er
arrangert i rekker av lengde 16. Det første 32-bits ordet i
hver rekke sies å være i samme bøtte (egentlig kalt bank
p̊a engelsk). Hver bøtte har 32-bits b̊andbredde per 2
klokkesykluser. Derfor vil minneadressene 0 ∗ 4B = 0,
16 ∗ 4B = 64, 32 ∗ 4B = 128 og s̊a videre være i samme
bøtte. Minneadressene 1 ∗ 4byte = 4, 17 ∗ 4byte = 68,
33∗4byte = 132 og s̊a videre vil være i neste bøtte. Bare
en halvvarp (16 tr̊ader) vil aksessere det delte minnet
om gangen. Skal en hel varp aksessere minnet, vil det
bli gjort i to serialiserte aksesser.

S̊a lenge hver tr̊ad i en halvvarp aksesserer hver sin
bøtte av minnet alene, vil det ikke oppst̊a konflikter.
Hvis flere tr̊ader innenfor en halvvarp aksesserer data
innenfor samme bøtte, vil man f̊a en N-veis konflikt,
hvor N er antall tr̊ader som aksesserer samme bøtte. Da
m̊a aksessene gjøres serialisert, og det reduserer ytelsen.

Si at vi har en array av float-elementer i det delte
minnet. Hver tr̊ad i en tr̊adblokk aksesser et element
i arrayen i stigende rekkefølge (tr̊ad 0 aksesserer
element[0], tr̊ad 1 aksesserer element[1], og s̊a
videre). Da vil det aldri oppst̊a konflikter, fordi
float er 32-bit og bare en halvvarp p̊a 16 tr̊ader
aksesserer 16 etterfølgende ord i minnet. Dette er
under forutsetningen at arrayens startsadresse er et
multiplum av 4.
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Er elementene i arrayen av en annen størrelse enn 32 bit, for eksempel 8-, 16-, eller
64-bit, vil det oppst̊a konflikter om flere tr̊ader i en varp leser elementer som ligger
etter hverandre.

Registre (per tr̊ad)

Hver tr̊ad har sine egne registre. Disse har vanligvis ingen forsinkelse i aksesstid.
Men det kan allikevel oppst̊a forsinkelser om man leser et register rett etter det er
skrevet til. Er det et stort antall aktive tr̊ader per multiprosessor, vil ikke dette
legges merke til (CUDA Programming Guide, kapittel 5.1.2.6 [4]).

CUDA-kort med kompabilitet 1.0 til 1.2 har 8 192 registre per multiprosessor.
Versjon 1.3 har 16 386 registre.

Teksturminnet (texture memory)

I det globale minnet kan man allokere lineær minne som brukes til teksturminne.
Fordelen ved å bruke teksturminne er at man kan aksessere data med filtrering og
transformasjon av data on-the-fly. Aksesser til teksture kalles texture fetches, og
blir cachet i en transparent cache i hver multiprosessor.

En tekstur kan være spesifisert i en, to eller tre dimensjoner. Teksturer er readonly.

Konstantminnet (constant memory)

Konstantminnet er forholdsvis lite (64 kB). Alle multiprosessorer har transparent
cache p̊a 8 kB for konstantminnet.

3.4.4 Rekursjon

CUDA støtter ikke rekursjon. Det betyr at funksjoner som har __global__ eller
__device__ i deklarasjonsspesifikasjonen ikke kan kalles rekursivt. Dette st̊ar
skrevet i CUDA Programming Guide, appendiks B [4].

Trenger man å gjøre en utregning rekursivt, m̊a man emulere dette. Det kan enkelt
gjøres ved å lage en array som fungerer som stakk, og bruke en variablen som holder
indeksen til hvor du er i stakken.
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Kapittel 4

Tidtaking av operasjoner med
CUDA

Her legger jeg frem resultater fra et par tester jeg har utført. Den første
testen kopierer data frem og tilbake mellom hovedminnet og minnet p̊a et
CUDA-kort. Den andre testen sammenlikner tider for 5 implementasjoner av
matrisemultiplikasjon. Testene er gjort p̊a Windows Vista og Windows 7.

For m̊alingene i Java har jeg brukt metoden:

• System.nanoTime()

For m̊alingene i C har jeg brukt funksjonene1 (definert i windows.h):

• QueryPerformanceCounter()

• QueryPerformanceFrequency()

QueryPerformance-funksjonene fungerer følgende: QueryPerformanceFrequency
returnerer oppdateringsfrekvensen til timeren p̊a systemet. QueryPerformanceCounter
returnerer antall oppdateringer for timeren. Om man for eksempel ønsker tiden i
nanosekunder, m̊a det gjøres som vist p̊a kodesnutt 4.1.

Testene er utført p̊a følgende to maskiner:

Dual8600GT
Intel Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz, 3 MB L2 cache), 2 GB DDR2 RAM og
NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB). Windows Vista 32-bit.

QuadGTX260
Intel Core 2 Quad Q9550 (2,83 GHz, 12 MB L2 cache), 4 GB DDR3 RAM
og NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB). Windows 7 64-bit.

1http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff468913(v=VS.85).aspx (07.04.2010)
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GeForce 8600 GT er et førstegenerasjons, CUDA-enabled skjermkort i GeForce-
serien. Den har 4 multiprosessorer (gir totalt 32 kjerner). GeForce GTX 260 tilhører
den nyeste generasjonen skjermkort som er mulig å kjøpe fra NVIDIA i skrivende
stund. Standardutgaven av GTX 260 har 24 multiprosessorer (192 kjerner), men
den som brukes her har 27 multiprosessorer (216 kjerner).

Kode 4.1: Tidtaking i C p̊a Windows.

1 __int64 frequency, start, stop; // for tidtaking
2 __int64 totalTimeInNano; // total tid i ns
3

4 // finne frekvensen
5 QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER *) &frequency);

6 // starttid
7 QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *) &start);

8

9 /∗ . . . utfør operasjon . . . ∗/
10

11 // sluttid
12 QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *) &stop);

13 // beregn total tid i nanosekunder
14 totalTimeInNano = ((stop - start) * 1000000000L) / frequency;

4.1 Datakopiering mellom hovedminnet og

skjermkortminnet

Jeg har skrevet et testprogram for datakopiering. Dataene som blir kopiert er
i størrelsesorden 1 kB, 10 kB, 100 kB, 1 MB, 10 MB og 100 MB. Jeg bruker
NVIDIAs kompilator for CUDA med Visual Studio C++.

Programmet allokerer minne p̊a CUDA-kortet. Deretter kopieres dataene frem og
tilbake mellom hovedminnet og minnet p̊a kortet. Til slutt frigjøres det allokerte
minnet p̊a CUDA-kortet.

Minneallokering gjøres ved å kalle funksjonen cudaMalloc(), som allokerer et
lineært minneomr̊ade. cudaMalloc() har 2 parametre. Den første er av type
void**. Det er en peker til en peker til minneomr̊adet man ønsker allokert. Pekeren
benyttes senere n̊ar man skal deallokere minne ved hjelp av cudaFree(). Den andre
parameteren til cudaMalloc() er størrelsen i byte som man ønsker å allokere. P̊a
kodesnutt 4.2 er et forenklet utsnitt av programkoden.
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Kode 4.2: Kopiering av data frem og tilbake mellom hovedminnet og
CUDA-kortets minne.

1 float host_data[N];

2 float *device_data;

3

4 // størrelse i byte
5 int size = N * sizeof(float);
6

7 // allokering av minne
8 cudaMalloc((void **) &device_data, size);

9

10 // kopier data t i l kortminnet og tilbake t i l hovedminnet
11 cudaMemcpy(device_data, host_data, size, cudaMemcpyHostToDevice);

12 cudaMemcpy(host_data, device_data, size, cudaMemcpyDeviceToHost);

13

14 // frigjør
15 cudaFree(device_data);

4.1.1 Resultater

Operasjonene har blitt utført 10 ganger for hver av datamengdene. Deretter er
gjennomsnittstiden regnet ut. Resultatet av tidtaking er fremstilt p̊a figur 4.1.

Å kopiere mellom 1 kB og 1 MB tar omtrent 7–10 millisekunder for begge
maskinene. Tidsforskjellen er nærmest lik null for tidene mellom maskinene. Det
er tydelig at det er overhead i å allokere minne og sette opp overføringene av data.

Først for kopiering av 10 MB kan man begynne å skille tidene fra hverandre.
Dual8600GT bruker nesten 21 millisekunder, mens den QuadGTX260 bruker
omtrent 17 millisekunder. Jeg vil fortsatt ikke kalle forskjellen signifikant fordi
ved gjentatte kjøringer varierte tiden med over halvannet millisekunder.

N̊ar datamengden vokser opp til 100 MB begynner tidforskjellen å merkes. Da g̊ar
kopieringen cirka 30 % raskere p̊a QuadGTX260 med 93 millisekunder mot 133
millisekunder. Med slike datamengder begynner overheaden å bli s̊apass liten at
det er datakopieringen som tar tid.

Om man ser p̊a antall bytes som kopieres per tidsenhet, vil det øke desto større
hver enkelt overføring er. Fra 1 kB til 100 kB øker antall kopierte byte per tidsenhet
med nesten 100 ganger, siden det tar omtrent like lang tid å kopiere 1 kB som 100
kB. Fra 10 MB til 100 MB vil det bare g̊a omtrent 36 % raskere.

Det viser seg at om man skal kopiere data mellom hovedminne og skjermkortet,
bør det gjøres i store mengder og i én operasjon. Med andre ord lønner det seg å
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Figur 4.1: Tider av minneallokering og datakopiering med variabel
datastørrelse.

allokere et stort omr̊ade (b̊ade i enhetsminne og i hovedminnet) for alle dataene.
Deretter kopierer man mellom hovedminnet og kortet ved å kalle cudaMemCpy()

en gang.

4.2 Matrisemultiplikasjoner

Jeg har laget fem implementasjoner. De lager matriser som arrayer ved oppstart og
fyller inn tilfeldige tall. Deretter gjøres matrisemultiplikasjoner et bestemt antall
ganger mens tiden m̊ales. Til slutt skriver programmene tiden multiplikasjonene
brukte til skjerm.

Programmene krever fem tallparametre ved oppstart. Den første er antall
iterasjoner, det vil si, hvor mange ganger den samme multiplikasjonen skal bli
utført. De neste fire parametrene er størrelsene p̊a operandmatrisene.

Alle matrisene best̊ar av 32-bits flyttall, float.

4.2.1 Kort forklaring av matrisemultiplikasjon

Matrisemultiplikasjon, C = AB, er ikke kommutativ. Det betyr at rekkefølgen til
operandmatrisene A og B er av betydning.

For å kunne gjøre multiplikasjon av to matriser A og B m̊a bredden til A være lik
høyden til B. La N = bredde(A) = høyde(B). Produktmatrisens dimensjon er lik
bredden til B og høyden A.

For å beregne elementet cx,y multipliseres elementene aj,y og bx,j parvis hvor
j ∈ (1, 2, 3, ..., N). De N produktene summeres s̊a sammen.
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c3,2 = a1,2b3,1 + a2,2b3,2 + a3,2b3,3 + a4,2b3,4

4.2.2 Implementasjonene

Felles for alle implementasjonene er at matrisene er lagret p̊a column-major form.
Det betyr at n̊ar man indekserer matrisene som arrayer, vil første indeks være
y-koordinatet og andre indeks være x-koordinatet. Det betyr at alle elementene i
en rad (x-retning) vil ligge etter hverandre i minnet.

Sekvensiell Java- og C-implementasjon

De to første implementasjonene er sekvensielle implementasjoner: en i Java og en i
C. Begge variantene er implementert med en trippel for-løkke. De to ytterste
løkkene itererer over produktmatrisens elementer. Den innerste løkken itererer
over en rad i A og en kolonne i B for å finne resultatet til element (x, y) i
produktmatrisen. Se kodesnutt 4.3 for pseudokode.

C-implementasjonen er kompilert med Visual Studio C++. Jeg har brukt opsjonen
/Ox som betyr “maximum optimizations” ifølge hjelpeteksten til kompilatoren.

Kode 4.3: Pseudokode for sekvensiell matrisemultiplikasjon, C = AB.

1 float [][] a, b; // operandmatriser
2 float [][] c; // produktmatrise
3

4 // itererer gjennom produktmatrisen
5 for (int y = 0; y < c.length; y++) {

6 for (int x = 0; x < c[0].length; x++) {

7 // beregner resultatet t i l element C(x,y)
8 float sum = 0.0f;

9 for (int m = 0; m < a.length; m++)

10 sum += a[y][m] * b[m][x];

11 c[y][x] = sum;

12 }

13 }
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Parallell implementasjon i Java

Den neste implementasjonen er en parallell Java-implementasjon. Implementasjo-
nen starter alltid fire tr̊ader.

For å parallellisere matrisemultiplikasjonen deler jeg inn produktmatrisen i fire
(omtrent) like store “bokser”. Dette er illustrert p̊a figur 4.2. De fire tr̊adene f̊ar
tildelt hver sin boks. De beregner s̊a resultatet for alle elementene i sin boks.

Figur 4.2: Parallell
matrisemultiplikasjon p̊a
CPU.

Multiplikasjonen er lik den sekvensielle, bortsett fra
at de to ytterste løkkene starter og stopper p̊a
koordinater som er innenfor boksen de har f̊att tildelt.
I tillegg trengs det noe preprosessering for å dele opp
produktmatrisen og starte opp tr̊adene.

For synkronisering brukes en barriere. Tr̊adene beregner
først elementene i sine bokser før de møter barrieren.
N̊ar alle tr̊adene har passert barrieren og avsluttet,
rydder hovedtr̊aden opp de ferdige tr̊adene ved å kalle
tråd.join() for hver av hjelpetr̊adene.

Parallelle implementasjoner i CUDA

Begge CUDA-implementasjoner har 2D tr̊adblokkstørrelser p̊a 16×16. Det gir 256
tr̊ader per tr̊adblokk. Tr̊adblokkene er ogs̊a ordnet med 2D identifikatorer. Det blir
opprettet en tr̊ad per element i produktmatrisen, men produktmatrisens størrelse
er ikke nødvendigvis delelig p̊a 16. Derfor vil jeg, i verste fall, overbooke opp til 15
tr̊ader i x- og y-retning.

Den første CUDA-implementasjonen er enkel. Den leser elementer fra A og
B direkte fra globalt minne og skriver elementer for C tilbake direkte. Tr̊adene
med indekser utenfor produktmatrisens størrelse blir avsluttet med en gang.

Kjernen er å finne p̊a kodesnutt 4.4. Jeg brukte kort tid p̊a å implementere og teste
denne løsningen.

Den andre CUDA-implementasjonen prøver å minimere minneaksesser til
det globale minnet. Det gjøres ved å dele operandmatrisene inn i (abstrakte)
subblokker p̊a 16 × 16 elementer slik som p̊a figur 4.3. En rad av blokker i A
og en kolonne av blokker i B inneholder alle elementene man trenger for å beregne
resultatene i tilsvarende blokk i produktmatrisen C.

To samsvarende blokker fra det globale minnet kopieres til det delte minnet om
gangen. P̊a figur 4.3 vil blokk 1 og blokk a være det første paret, blokk 2 og blokk
b er det andre paret og s̊a videre.

N̊ar man har kopiert et blokkpar, kan man gjøre alle multiplikasjonene og
addisjonene mellom elementene i operandmatrisene for det blokkparet. Derfor
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Kode 4.4: Forenklet CUDA-kjerne for matrisemultiplikasjon som bare
benytter det globale minnet.

1 __global__ void matrixMul(const float *A, const float *B, float *C,

2 const int A_width, const int A_height,

3 const int B_width, const int B_height)

4 {

5 // finner indeksen (x,y) t i l denne tr̊aden
6 int x = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

7 int y = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;

8 // er tr̊aden utenfor matrise C => stopp tr̊aden
9 if (x >= B_width || y >= A_height) return;

10 // beregner resultatet t i l element C(x,y)
11 float sum = 0.0f;

12 for (int i = 0; i < A_width; ++i)

13 sum += A[y * A_width + i] * B[i * B_width + x];

14 // skriver resultatet tilbake t i l C(x,y)
15 C[y * A_width + x] = sum;

16 }

Figur 4.3: Matrisemultiplikasjon p̊a CUDA med delt minne. Det gjøres
ved å kopiere subblokker av matrisene A og B inn til det delte minnet
før verdiene brukes i beregninger av elementene i C.

trenger man bare å lese et par av samsvarende blokker (for eksempel 2 og b) én
gang per tr̊adblokk. N̊ar et nytt par av blokker blir lest inn, overskrives de gamle
blokkene.

Denne implementasjonen tok noe lengre tid å implementere og teste. Det tok rundt
15–20 timer bare å identifisere feil og rette dem. Koden er mye lengre og langt mer
avansert enn for den første CUDA-implementasjonen, derfor vil jeg ikke plassere
den i dette dokumentet.
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Det finnes kodeeksempler i CUDA Programming Guide [4] av matrisemultip-
likasjon. De eksemplene krever at størrelsen p̊a matrisene A, B og C er et multi-
plum av 16. Mine implementasjoner derimot, kan multiplisere matriser av vilk̊arlig
størrelse.

4.2.3 Resultater

Her vises resultatene for implementasjonene p̊a 3 forskjellige matrisestørrelser:
100×100, 500×500 og 1000×1000. Jeg har testet med andre størrelser ogs̊a, men
disse tre størrelsene viste tendensen av å øke matrisestørrelsen.

Hver test er kjørt 10 ganger og gjennomsnittstiden er regnet ut. Tidene for
Dual8600GT og QuadGTX260 er å finne p̊a figurene 4.4 og 4.5. Tabellene 4.1
og 4.2 viser relativ hastighet i forhold til den 1-tr̊adede Java-implementasjonen.

Figur 4.4: Tider for matrisemultiplikasjoner p̊a maskinDual8600GT.

Tabell 4.1: Eksekveringstid relativ til 1-tr̊adet Java for matrisemulti-
plikasjon p̊a Dual8600GT.

Størrelse Eksekveringstid relativ til 1-tr̊adet Java

C Java 1-tr̊ad Java 4-tr̊ad CUDA(globalt) CUDA(delt)

100x100 0,772 1,000 0,702 2,386 1,807
500x500 0,624 1,000 0,617 0,576 0,053
1000x1000 0,691 1,000 0,612 0,334 0,025
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Figur 4.5: Tider for matrisemultiplikasjoner p̊a QuadGTX260.

Tabell 4.2: Eksekveringstid relativ til 1-tr̊adet Java for matrisemulti-
plikasjon p̊a maskinen QuadGTX260.

Størrelse Eksekveringstid relativ til 1-tr̊adet Java

C Java 1-tr̊ad Java 4-tr̊ad CUDA(globalt) CUDA(delt)

100x100 0.792 1,000 0.792 4,917 4,625
500x500 0,524 1,000 0,312 0,042 0,027
1000x1000 0.794 1,000 0,289 0,015 0,006

Ikke overraskende er de sekvensielle implementasjonene tregest for store matriser.
For mindre matriser derimot, er de raskest. P̊a Dual8600GT er de sekvensielle
implementasjonene omtrent dobbelt s̊a raske som CUDA-implementasjonene, mens
p̊a QuadGTX260 er de nesten fem ganger s̊a raske. Resultatene fra seksjon
4.1 (datakopiering) viser at minneallokering og datakopiering til CUDA-kortet
tar alltid minst 7–10 millisekunder. Mesteparten av tiden CUDA bruker for de
sm̊a matrisene er antagelig denne minnekopieringen. CPU-implementasjonene har
overtaket for sm̊a datamengder fordi de slipper denne kopieringen.

Å opprette tr̊ader i Java for å parallellisere en liten matrisemultiplikasjon er ikke
lønnsomt. Selv en firekjerners maskin f̊ar bare en økt ytelse p̊a cirka 30 %.

For 500×500-matriser ser man allerede hvordan tidene utvikler seg. Den parallelle
Java-implementasjonen f̊ar n̊a en hastighetsøkning som st̊ar mer i stil til antall
kjerner p̊a hver maskin. 8600GT f̊ar en hastighetsøkning p̊a over 18 ganger n̊ar
man bruker det delte minnet. GTX260 g̊ar flere titalls ganger raskere b̊ade med og
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uten bruk av det delte minnet.

Det er interessant at “CUDA med globalt minne”-implementasjonen 8600GT
bruker 410 millisekunder for 8600GT, mens den bruker 23 millisekunder for GTX
260 (faktor 18) for 500 × 500-matriser. Som nevnt i seksjon 3.4.3, kan dette
komme av at GTX260 har bedre støtte for å sl̊a sammen minnetransaksjoner (til
det globale minnet) til én større minnetransaksjon enn 8600GT grunnet høyere
beregningskompabilitet.

Med resultatene for 1000 × 1000-matriser ser man hvor mye regnekraft det er
i GPUer. P̊a QuadGTX260 g̊ar den raskeste CUDA-implementasjonen over 160
ganger s̊a fort som den sekvensielle Java-implementasjonen, og 47 ganger s̊a raskt
som den parallelle Java-implementasjonen. Det er over all forventning. 8600GT m̊a
fremdeles, i motsetning til GTX260, benytte seg av det delte minnet for å f̊a en
skikkelig høy hastighetsøkning.

I denne testen blir til slutt CPUene st̊aende i skyggen av CUDA-kortene. Det
skal n̊a sies at GPUer er optimalisert for denne type oppgaver — regnetunge og
repetative operasjoner. N̊ar hver av de 216 kjernene p̊a et CUDA-kort kan utføre 32
multiplikasjoner og/eller addisjoner per instruksjon, er det klart at en tradisjonell
CPU ikke klarer å følge opp.

Selv om CUDA er rask for store datamengder, var CPUen raskest n̊ar det var en
liten oppgave som skulle gjøres. Jeg ville ikke avlastet CPUen med slike oppgaver
før de vokste i størrelse. Eventuelt kan man avlaste CPUen om det er mange sm̊a
jobber som kan gjøres parallelt, slik som en mengde sm̊a matrisemultiplikasjoner
(for eksempel affine-transformasjoner av punkter i 2D eller 3D).
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Del II

Parallell Delaunay-triangulering
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Kapittel 5

Delaunay-triangulering og
Voronoi-diagrammer

Trianguleringer brukes i stor grad til å representere geometriske objekter.
I geografiske informasjonssystemer (GIS) kan trianguleringer brukes til å
representere overflater eller terreng. Ogs̊a i CAD-design (computer aided design)
og i spillindustrien brukes trianguleringer for å beskrive avanserte 3D modeller.
Slike modeller kan for eksempel være kjøretøy, bygninger, omgivelser og s̊a videre.

P̊a engelsk refererer man ofte til geometriske objekter best̊aende av punkter, kanter
og polygoner som polygon mesh eller bare mesh. Mesh betyr noe slik som nett eller
maske (sistnevnte i forbindelse med strikking/hekling). Et polygon mesh best̊ar
nødvendigvis ikke av bare trekanter, det kan ogs̊a inneholde firkanter, pentagoner
og s̊a videre.

5.1 Trekanter

For alle trekanter som ikke er degenererte (det vil si, de tre hjørnepunktene ligger
p̊a en rett linje og arealet til trekanten er lik 0) kan man tegne opp en unik sirkel
som g̊ar gjennom alle hjørnepunktene. Den kalles for den omskrevne sirkelen [27,
kap 1.1], og vi sier at trekanten er innskrevet i sirkelen [19].

Avstanden fra den omskrevne sirkelens sentrum s til de tre hjørnepunktene p1,
p2 og p3 er lik radiusen til sirkelen. Det betyr ogs̊a at avstanden fra s til hver
av hjørnepunktene er lik. For hvert par av punkter pi og pj finnes det en linje
li,j (midtnormalen p̊a kanten pipj), slik at alle punktene som ligger p̊a li,j har
samme avstand til pi og pj. Alle punkter som ligger innenfor et omr̊ade avgrenset
av to slike linjer, er nærmere hjørnepunktet pi som ligger i det omr̊adet enn de to
andre hjørnepunktene i trekanten. De tre midtnormalene til kantene i trekanten
g̊ar gjennom den omskrevne sirkelens sentrum.
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Figur 5.1: Trekant med den omskrevne sirkelen og midtnormalene til
kantene i trekanten.

Trekanter er alltid konvekse. Et polygon er konvekst dersom man kan velge to
vilk̊arlige punkter inne i (og ogs̊a langs randen av) polygonet, trekke et linjestykke
mellom disse og hele linjestykket vil for alle mulige slike par av punkter ligge
innenfor polygonet. Dersom man kan trekke et linjestykke mellom to punkter slik
at en del av linjestykket faller utenfor objektet, kalles polygonet konkavt. Se figur
5.2.

(a) Konkavt
polygon.

(b)
Konkvekst
polygon.

Figur 5.2: Konkavt og konvekst polygon. For det konkave polygonet
kan man trekke et linjestykke mellom to punkter inne i polygonet og
deler av linjestykket vil falle utenfor. Det vil aldri skje for det konvekse.

(I datagenerert 3D-grafikk benyttes ofte trekanter blant annet av den grunn at
de alltid er flate [13]. Andre polygoner kan være buede i det tredimensjonale
rommet. Dessuten kan man ogs̊a lage hvilket som helst polygon ved å sette sammen
flere trekanter. For eksempel en firkant kan lages av to trekanter, og en pentagon
kan lages av tre trekanter. OpenGL, for eksempel, bruker bare punkter, linjer og
trekanter som primitiver [24, seksjon 2.6.1]. Ønsker man å ta i bruk polygoner,
setter man flere trekanter sammen.)

5.2 Trianguleringer

Trekanter i en triangulering ∆ er gitt utifra punkter i et domene Ω. N̊ar vi lager
en triangulering, starter vi med en mengde punkter, P = {pi}, i ∈ 1, ..., N , og et
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domene Ω som inneholder alle punktene i P . Vi antar videre at grensen til Ω er et
eller flere enkle polygoner. Enkle polygoner er polygoner som ikke skjærer seg selv
p̊a noe sted. For eksempel, en firkant hvor to av punktene har byttet plass slik at
den ser ut som et timeglass, er ikke et enkelt polygon.

b

b
b

b

b

b
b

b

Ω
b

b
b

b

b

b
b

b

Figur 5.3: Til venstre domenet Ω og til høyre en triangulering ∆ i Ω.

Vi kan kalle enhver samling av trekanter for en triangulering, men man benytter
seg ofte av noen kriterier for å kategorisere hvor “god” en triangulering er. Hjelle
og Dæhlen [27, kap 1.2] har beskrevet syv kriterier. Hvis de fire første kriteriene
er oppfylt for en triangulering, kalles den for en gyldig triangulering. Er alle syv
kriteriene oppfylt, kaller man den en regulær triangulering.

1. Ingen trekant ti,j,k i trianguleringen ∆ kan være degenerert.

2. Ingen trekanter i ∆ overlapper hverandre.

3. Grensene til to trekanter kan bare skjære hverandre i felles kant eller i et
felles hjørnepunkt.

4. Unionen av alle trekantene i en triangulering ∆ er likt domenet Ω som
trianguleringen er definert i.

5. Domenet Ω m̊a være sammenhengende.

6. Trianguleringen inneholder ingen hull.

7. Hvis et punkt pi er et ytterpunkt (det vil si at det ligger p̊a grensen til
domenet Ω), m̊a punktet ha nøyaktig 2 ytterkanter. Dette medfører at antall
ytterkanter er likt antall ytterpunkter.

P̊a figur 5.4 ser vi to eksempler p̊a trianguleringer. Figur 5.4a illustrerer en
triangulering med overlappende trekanter. Den er ikke en gyldig triangulering fordi
den bryter med krav 2. I dette tilfellet er det to mulige kanter som er overflødig.
(i) den lengste kanten i trekanten som er markert med lys gr̊afarge, og (ii) kanten
som krysser denne. Fjerner man en av dem, vil trianguleringen være gyldig, og den
vil ogs̊a bli regulær.
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(b) Punkt med fire
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Figur 5.4: Eksempler p̊a trianguleringer. 5.4a er ikke engang gyldig.
5.4b er gyldig, men ikke regulær.

Trianguleringen p̊a figur 5.4b er gyldig, men ikke regulær. Den bryter med det siste
kravet. Punktet omtrent midt p̊a figuren er et ytterpunkt med fire ytterkanter.

Det finnes teoremer [27, kap 1.3], [21] for hvor mange kanter og trekanter
enhver regulær triangulering inneholder basert p̊a antall punkter i domenet. La
K være mengden med kanter i trianguleringen og T være mengden trekanter i
trianguleringen. Pi er submengden av P med interne punkter (de som ikke ligger
langs yttergrensen), og Pg er submengden av P med ytterpunkter. Dessuten har
vi at Pi ∪ Pg ≡ P .

Si at |P |, |K| og |T | henholdsvis er antall punkter, antall kanter og antall trekanter i
trianguleringen. Da har vi blant annet teoremene nedenfor. Disse er bevist i kildene
nevnt over.

|T | = 2|Pi|+ |Pg| − 2

|K| = 3|Pi|+ 2|Pg| − 3

Skulle man ønske å generere en regulær triangulering ut i fra en gitt mengde
punkter, kan disse to teoremene brukes for å sjekke at antall kanter og trekanter
satt inn i trianguleringen, stemmer. Men det betyr nødvendigvis ikke at man har
satt inn de riktige kantene og trekantene.

5.3 Delaunay-triangulering

Delaunay-triangulering er en triangulering som er utledet av den russiske
matematikeren Boris Nikolaevich Delaunay [10]. Delaunay skrives egentlig Delone,
men fordi det uttales Delaunay, virker det som om Delaunay har blitt den vanlige
m̊aten å skrive navnet hans p̊a i litteraturen.

Form̊alet med Delaunay-triangulering er å maksimere den minste vinkelen for
trekantene i trianguleringen [27, kap 3.1]. Det har den konsekvensen at en
Delaunay-triangulering inneholder f̊a langstrakte/sammentrykte trekanter. For å
f̊a “velformede trekanter” benytter Delaunay-triangulering seg av et kriterie kalt
sirkelkriteriet. Sirkelkriteriet er forklart nedenfor.
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Delaunay-triangulering kan defineres i det n-dimensjonale rommet, men jeg vil
bare ta for meg Delaunay-triangulering i planet i denne oppgaven. Delaunay-
trianguleringer er regulære trianguleringer.

For å danne en Delaunay-triangulering m̊a man p̊a forh̊and vite hele mengden
P med punktene som skal inng̊a i trianguleringen. Denne mengden forandrer seg
ikke i løpet av trianguleringsprosessen. I tillegg har man to mengder av kanter og
triangler, henholdsvis K og T .

5.3.1 Den konvekse innhyllningen

En Delaunay-triangulering er definert i den konvekse innhyllningen av P . Den
konvekse innhyllningen (engelsk: convex hull) av en mengde M er den minimale
mengden Mmin som inneholder alle elementene i M .

Man kan illustrere den konvekse innhyllningen i planet ved en analogi med et
elastisk b̊and [23, appendiks 5.2]: Legg et b̊and p̊a utsiden, rundt alle punktene i
P , slik at det inneholder hele P . La b̊andet være løst til å starte med, slik som i figur
5.5a. Trekk s̊a sammen b̊andet slik at det legger seg helt inntil de ytterste punktene
i P . Da vil b̊andet, som vist i figur 5.5b, danne den konvekse innhyllningen av P .

b

b

b

b
b

b

(a) Løst elastisk b̊and

b

b

b

b
b

b

(b) Krympet b̊and

Figur 5.5: Elastisk b̊and analogien.

Man setter inn kantene som utgjør den konvekse innhyllningen i K. Mengden av
punktene som ligger p̊a randen av den konvekse innhyllningen, refererer jeg til som
Pg.

5.3.2 Sirkelkriteriet for trekanter

For at tre punkter a, b og c kan danne en trekant ta,b,c i en Delaunay-triangulering,
m̊a interiøret til den omskrevne sirkelen sa,b,c til trekanten ta,b,c ikke inneholde
noen punkter fra P (men det kan være vilk̊arlig mange punkter p̊a omkretsen
til sirkelen). For punkter plassert p̊a en linje er det ingen definert Delaunay-
triangulering ettersom degenererte trekanter ikke har noen omskreven sirkel. Dette
er sirkelkriteriet.
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Sirkelkriteriet gjør at den minste vinkelen i Delaunay-trekanter er s̊a stor som
mulig. For å forst̊a hvorfor m̊a vi se p̊a sammenhengen mellom vinklene i trekanter
og deres omskrevne sirkler.

Som illustrert i figur 5.6 er (i) den innskrevne vinkelen (markert med α) halvparten
s̊a store som sentervinkelen (markert som 2α), (ii) vinkler som ligger i interiøret
til sirkelen er større enn den innskrevne vinkelen og (iii) vinkler utenfor sirkelen
er mindre enn den innskrevne vinkelen [27, kap 3.2].

2α

α

γ
β

Figur 5.6: γ < α < β. Innskrevne vinkler p̊a samme sirkelomkrets er
like (α), og sentersirkelen er 2α. Figuren er basert p̊a figur 3.10 i [27].

Nedenfor har jeg gjengitt en argumentasjon av Dæhlen og Hjelle [27, kap. 3.6] for
hvorfor sirkelkriteriet maksimerer den minste vinkelen.

Anta at vi har en mengde med fire punkter, P = {a, b, c, d}, som sammen utgjør den
konvekse innhyllningen til P . Da har vi to mulige trianguleringer: ∆ = {ta,b,c, ta,c,d}
og ∆′ = {ta,b,d, tb,c,d}.

La punktene a, b, d og punktene b, c, d være kosirkulære. Alle de fire punktene a, b,
c og d er ikke kosirkulære sammen. Dette medfører at bare en av trianguleringene
∆ og ∆′ er Delaunay-trianguleringer.

Anta at vi danner trianguleringen ∆ som illustrert p̊a figur 5.7a. Da vil d ligge i
interiøret til den omskrevne sirkelen for trekant ta,b,c. Da vil ogs̊a b ligge i interiøret
til den omskrevne sirkelen for trekant ta,c,d. Fordi vi har punkter i interiøret til de
to omskrevne sirklene, er ikke ∆ en Delaunay-triangulering. La oss derfor velge ∆′

(figur 5.7b) som triangulering istedet. N̊a har vi trekantene ta,b,d og tb,c,d, og ingen
punkter ligger i interiøret til de omskrevne sirklene. Derfor vil a og c ligge utenfor
en omskrevende sirkel hver.

Som vi husker fra figur 5.6 er vinkler utenfor den omskrevne sirkelen mindre
enn de innskrevne. Derfor er de fire minste vinklene ∠bca og ∠acd, og ∠cab og
∠dac. En av disse vinklene m̊a være den minste vinkelen som er mulig å danne av
trianguleringene av P .

I trianguleringen ∆′ har vi lagt sammen ∠bca og ∠acd (de to førstnevnte vinklene
fra avsnittet over), og ogs̊a lagt sammen ∠cab og ∠dac (de to sistnevnte vinklene
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(b) Triangulering ∆′.

Figur 5.7: De to mulige trianguleringene av P = {a, b, c, d}. Bare (b)
er en Delaunay-triangulering, ettersom de omskrevne sirklene i (a) har
et punkt hver i interiøret.

fra avsnittet over). Derfor har de fire potensielt minste vinklene som g̊ar an å lage
i en triangulering av P , blitt eliminert.

Forøvrig, kravet om at ingen punkter kan ligge i interiøret til de omskrevne
sirklene til trekantene, gjør at kriterie nummer 2 i seksjon 5.2 blir holdt dersom
det er nøyaktig tre punkter langs omkretsen til alle de omskrevne sirklene i
trianguleringen.

5.3.3 Sirkelkriteriet for kanter

P̊a samme m̊ate som for trekanter, kan man si at to punkter a og b utgjør en
Delaunay-kant kab hvis og bare hvis man kan tegne opp en omskrevet sirkel for
punktene som er tom (det vil si at sirkelen ikke inneholder noen punkter fra P )
[9].

b

a

Figur 5.8: En Delaunay-kant kab og en mulig omskrevet sirkel for
denne.
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5.3.4 Kosirkularitet

En Delaunay-trianguleringen er unik n̊ar de omskrevne sirklene til alle trekantene
bare har tre punkter p̊a omkretsen. Da vil det bare være et mulig valg av trekant
for hver eneste omskrevne sirkel man tegner opp.

Hvis en omskrevet sirkel har flere enn tre punkter p̊a omkretsen, er det flere mulige
trekanter man kan tegne opp for en omskrevet sirkel. Man sier da at punktene er
kosirkulære. For eksempel, anta at vi har fire punkter i et kvadrat hvor punktene
er plassert rundt sirkelen ved 0◦, 90◦, 180◦ og 270◦ som p̊a figur 5.9. Da vil det
være to mulige valg for hvordan diagonalen kan trekkes. Vi kan enten trekke
den horisontalt eller vertikalt, og i begge tilfellene vil resultatet være en gyldige
Delaunay-triangulering.

(a) Et mulig valg av
diagonal.

(b) Et annet valg av
diagonal.

Figur 5.9: To mulige trianguleringer i det tilfellet hvor 4 punkter ligger
p̊a randen i samme omskrevet sirkel.

5.4 Voronoi-diagrammer

Voronoi-diagrammer er interessante å nevne i forbindelse med Delaunay-
triangulering fordi de er duale. Man kan avlede den ene fra den andre.

P̊a figur 5.1 har vi en trekant t1,2,3 med den omskrevne sirkelen, sirkelens sentrum
s og midtnormalene l1,2, l2,3 og l3,1. Alle punkter innenfor omr̊adet avgrenset av l1,2
og l2,3 er nærmere p2 enn noen andre punkter. Punkter som ligger p̊a midtnormalen
l1,2, vil være like langt fra b̊ade p1 og p2.

Anta at vi har en Delaunay-triangulering. Tegn opp en sirkel for hver trekant
og trekk de tre midtnormalene for hver trekant som forklart ovenfor. Da vil
hver av midtnormalene passere gjennom sentrumene for de omskrevne sirklene
til de tre nabotrekantene (en for hver kant). La midtnormalene som g̊ar gjennom
sirkelsentrumer være linjestykker som g̊ar mellom to sentrumer for nabotrekanter.
Langs randen p̊a den konvekse innhyllningen vil midtnormalene strekke seg utenfor
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den konvekse innhyllningen.

Dette er gjort p̊a figur 5.10. Der har vi en triangulering av syv punkter, hvorav
seks punkter ligger p̊a randen av den konvekse innhyllningen. Et omr̊ade avgrenset
av linjestykker (som er midtnormaler) kalles en Voronoi-region. Omr̊adene rundt
det miderste punktet p̊a figuren er endelige og kalles derfor for avgrensede Voronoi-
regioner. Omr̊adene rundt ytterpunktene er uendelige og kalles derfor uavgrensede
Voronoi-regioner. Til sammen utgjør unionen av alle Voronoi-regionene et Voronoi-
diagram.

Figur 5.10: En Delaunay-triangulering og Voronoi-diagram lagt opp̊a
denne. De stripete sirklene er de omskrevne sirklene til trekantene og
de tykke strekene er Voronoi-kanter. Denne figuren er generert av min
Java-implementasjon av Delaunay-triangulering.

Fordi hver midtnormal i et Voronoi-diagram (heretter kalt Voronoi-kant) krysser en
og bare en kant i den tilsvarende Delaunay-trianguleringen, kan vi si at en Voronoi-
kant tilsvarer en Delaunay-kant. Derfor kan vi ogs̊a trekke den konklusjonen at det
er like mange Voronoi-kanter for en Delaunay-triangulering som det er Delaunay-
kanter.

Et Voronoi-punkt er alltid sentrum i en omskrevet sirkel for en eller flere Delaunay-
trekanter. Derfor kan vi si at et Voronoi-punkt tilsvarer en eller flere Delaunay-
trekanter. I det “vanlige”tilfellet vil et Voronoi-punkt tilsvare en Delaunay-trekant,
mens i det kosirkulære tilfellet vil et Voronoi-punkt ligge p̊a samme posisjon
for alle trekantene som er kosirkulære. Siden det er flere mulige trianguleringer
i det kosirkulære tilfellet for Delaunay-triangulering, er det ogs̊a flere mulige
trianguleringer for et Voronoi-punkt som ligger i sentrum av en omskrevet sirkel
med flere enn tre punkter langs omkretsen.

Og, til slutt, en Voronoi-region eller Voronoi-polygon tilsvarer et Delaunay-punkt.
Det er fordi hver Voronoi-region er omr̊adet hvor alle punkter innenfor Voronoi-
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regionen er nærmere det tilsvarende Delaunay-punktet enn noe annet Delaunay-
punkt.
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Kapittel 6

Digital Terrain Model

Da veilederen min, Arne Maus, jobbet p̊a Norsk Regnesentral, skrev han et
program som heter Digital Terrain Model (forkortet DTM) i FORTRAN77 til
en kartstasjon. I programmet implementerte han en algoritme for Delaunay-
triangulering og beregning av den konvekse innhyllningen i planet. Og i den
forbindelse publiserte han en artikkel [21] hvor han beskriver algoritmene.

Jeg har oversatt algoritmene for Delaunay-triangulering og beregning av den
konvekse innhyllningen til Java med modifikasjoner.

Maus’ DTM finner det konvekse hullet og Delaunay-trianguleringen for n punkter i
forventet lineær tid, O(n), under forutsetning at punktene er nært uniformt fordelt.

6.1 Lagring av punkter og kanter

I DTM brukes to arrayer for å lagre punkter: En array for x-koordinatet og en annen
for y-koordinatet. Hvert av koordinatene til et punkt ligger p̊a samme indeks i hver
sin array. I tillegg lagres en liste av naboer for hvert punkt. Naboskapet ligger i en
lang array som er syv ganger s̊a lang som punkt-arrayene. For at man skal finne
naboene til et punkt med indeks i, beregner man indeksen slik: i ∗ 7+ j, hvor j er
indeksen til en nabo. Det lagres ikke trekanter.

Det kan selvfølgelig hende at et punkt har flere enn syv naboer. Da vil siste indeks
i listen (j = 6) være et negativt tall, og den vil peke p̊a en indeks i et overflow -
omr̊ade. Skulle innholdet i siste indeks i listen (j = 6) være positiv, betyr det at
det er en nabo (og da er den ogs̊a den siste naboen til punktet).

I overflow-omr̊adet lagres naboene i en lenket liste. Hver indeks i overflow-omr̊adet
er et tuppel av to elementer: (nabo, peker). Det første elementet er indeksen
til neste nabo for et punkt, og siste elementet er en peker til neste tilsvarende
struktur. Her gjelder det samme som for “hovedlisten” av naboer: peker er negativ
dersom den peker videre til neste nabo, og peker er positiv hvis den faktisk er en
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nabo (dette skjer bare n̊ar peker er den siste naboen til et punkt).

6.2 Geografisk inndeling av punktene i P

Steget som fort kan bli en flaskehals for algoritmer som finner en Delaunay-
triangulering, er rutinen som finner det tredje punktet c n̊ar vi allerede vet hvilke
to andre punkter, a og b, som inng̊ar i trekanten. Denne rutinen kalles findc.
findc m̊a potensielt søke gjennom alle punktene som ligger inni den konvekse
innhyllningen. En algoritme som søker gjennom alle punktene hver gang den skal
finne en ny c, vil ha kjøretid O(n2).

N̊ar man skal finne punktet c, vet man at den omskrevne sirkelen til trekant ta,b,c
ikke skal inneholde noen andre punkter fra P enn a, b og c. Intuisjon tilsier at
findc bør starte å søke etter punkter som ligger i nærheten av punktene a og b,
siden et punkt d, som ligger langt unna a og b, vil ha større sjanse for å ha noen
andre punkter i den omskrevne sirkelen til ta,b,d. Med andre ord, man trenger en
rask m̊ate å søke etter punkter basert p̊a geografisk plassering.

Maus løser dette ved å partisjonere planet inn i rektangler (bokser) slik at hvert
rektangel vil gjennomsnittlig inneholde et bestemt antall punkter. P̊a figur 6.1
er en mulig inndeling av P . Variabelen RC (rows/columns) inneholder antall
bokskolonner/boksrader. For å beregne boksstørrelsene m̊a man finne maksimums-
og minimumsverdier i x- og y-retning og plassere punkter i bokser. Siden
punktkoordinatene lagres som heltall, benyttes radix-sortering for å sortere bokser
først p̊a y-koordinater og deretter for x-koordinater i hver y-rad. Sorteringen
fullføres ved ett pass i y-retning og ett pass i x-retning. Som Maus p̊apeker i
artikkelen, gjøres radix-sortering for n elementer med k sifre i kjøretid O(kn).

x

y

0 1 2

0

1

RC − 1

RC − 1

Figur 6.1: En mulig inndeling av P i bokser. Figuren er basert p̊a en
tilsvarende figur i [21].
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N̊ar findc leter etter punkter, søker den i de nærmeste boksene først. Finner ikke
findc et punktet c der som oppfyller kravene for at trekant ta,b,c er en Delaunay-
trekant, søker findc videre i bokser lengre unna. Slik trenger findc bare å inspisere
en liten submengde av alle punktene inni den konvekse innhyllningen.

6.3 Den konvekse innhyllningen

Boksene brukes ikke bare i findc-steget i Delaunay-trianguleringen, de brukes ogs̊a
til å finne den konvekse innhyllningen. Algoritmen (subrutinen cohull) baserer
seg p̊a den observasjonen at det punktet som ligger lengst unna en linje som g̊ar
gjennom mengden av alle punktene P , ligger p̊a den konvekse innhyllningen.

cohull velger initialt to punkter som man vet ligger p̊a den konvekse innhyllningen.
Derfor velges punktene med minste og høyeste x-koordinat. Disse settes til
henholdsvis a og b: a = pmin(x) og b = pmax(x).

Deretter søker cohull “over” linjen ab etter punktet som ligger lengst unna. For
effektivitetens skyld gjøres det søk i boksene lengst unna linjen først. Da kan
cohull la være å søke i bokser som ligger nærmere linjen om man har funnet
et punkt som ligger lengre unna enn noen av punktene i de nærmere boksene
potensielt kan gjøre. Som en konsekvens vil cohull m̊atte sjekke et punkt (eller
bokskoordinatene til en boks) minimum en gang.

N̊ar punktet c som ligger lengst unna ab er funnet, gjøres samme prosedyre om
igjen rekursivt1 for linjene ac og cb. Skulle det ikke finnes et punkt over linjen ab er
a og b naboer p̊a den konvekse innhyllningen, og naboskapet lagres da i mengden
av kanter K.

N̊ar alle punktene som ligger p̊a den konvekse innhyllningen er funnet “over” linjen
for startspunktene a = pmin(x) og b = pmax(x), gjøres det samme “under” denne
linjen. Merk at da skal man finne punktet lengst unna “under” linjen.

For å beskrive linjen som punktene a og b ligger p̊a, brukes likningen for en linje
p̊a den generelle formen:

Ax+By + C = 0

hvor A og B er henholdsvis den negative y-komponenten og den positive x-
komponenten til den normaliserte vektoren ~n som st̊ar normalt p̊a linjen. C
beregnes ved å sette inn et punkt som ligger p̊a linjen, for eksempel a:

C = −Aax −Bay

Hvis man for velger et vilk̊arlig punkt p og setter inn dets koordinater i den
generelle likningen for en linje, vil man f̊a distansen d fra punktet p til linjen.

d = Apx +Bpy + C

1FORTRAN77 støtter ikke rekursjon. Maus har derfor sin egen eksplisitte, statisk allokerte
stakk som han selv h̊andterer i subrutinen cohull for beregning av den konvekse innhyllningen.
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Siden linjen beskrives p̊a den generelle formen, kan samme rutine brukes “over”
og “under” linjen: Over linjen bruker man s0 = a, s1 = b og under byttes a og b
om slik at linjen man skal ha, g̊ar gjennom s0 = b, s1 = a. Konsekvensen er at
fortegnet byttes om p̊a komponentene i ~n, og dermed blir opp ned og ned blir opp.

6.4 Delaunay-triangulering

triang er subrutinen som finner Delaunay-trianguleringen. Den jobber p̊a en array
K av kanter som er funnet og behandlet, og en FIFO-liste F av kanter som er
funnet, men ikke ferdig behandlet. N̊ar triang er ferdig, vil K inneholde alle
kantene i trianguleringen, mens F skal være tom.

Først velger triang en vilk̊arlig kant ka,b p̊a den konvekse innhyllningen som ble
funnet av cohull. Denne kanten brukes i første steg/iterasjon. Kall punktene som
inng̊ar i denne kanten a og b.

Deretter kalles findc. findc leter i boksene over linjen som kanten ka,b ligger
p̊a, etter et punkt c. N̊ar findc returnerer, har den funnet en c slik at a, b og c
utgjør en Delaunay-trekant ta,b,c. Da kalles subrutinen addnr. addnr legger hver
av kantene kb,c og ka,c som ikke allerede finnes, til i K (kanten ka,b finnes alltid fra
før i K). addnr returnerer ogs̊a hvilke av de to kantene som var gamle naboer ved
å oppdatere to globale boolske variabler.

Hvis kb,c ikke fantes i K fra før, vil den legges til i listen F for senere prosessering.
Hvis ka,c ikke fantes i K fra før, settes b til å være lik c, og man kaller findc med
a og den nye b som parametre.

Hvis triang finner en kant ka,c som allerede ligger i K, er søket rundt a ferdig.
Da hentes den første kanten kb,c ut fra F . Den nye a settes til c i kb,c, og den nye
b settes til b i kb,c. Deretter utfører man stegene forklart i de to forrige avsnittene
p̊a nytt.

Hvis findc returnerer en c slik at ka,c finnes i K fra før og listen F er tom, er
trianguleringen ferdig.

Punktet a i triang er et punkt man “spinner rundt” mens man leter etter nye
trekanter (det byttes ikke ut før man henter ut neste kant fra F ). Derfor kalles ofte
a for rotasjonspunktet. Maus nevner det ikke i artikkelen, men teksten “rotation
point” st̊ar nevnt to steder i kildekoden til DTM n̊ar det snakkes om punktet a.

6.5 Detaljer om findc

For å finne ut hvor det skal søkes, beregner Maus en sirkel som g̊ar gjennom a og
b. Alle boksene denne søkesirkelen helt eller delvis inneholder, blir sjekket.
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Den initiale sirkelen er konstruert slik at alle punkter som ligger p̊a omkretsen eller
inni sirkelen, har en vinkel ≥ 60◦ (fordi gjennomsnittsvinkelen for hjørnene i en
trekant er 60◦).

Kriteriene for at et punkt skal bli valgt, er at det ligger over linjen som g̊ar gjennom
a og b (ogs̊a her brukes den generelle likningen), og at vinkelen ∠bca er større enn
vinkelen for alle andre punkter.

I kapittel 5 ble det stadfestet at for et punkt c′ som ligger utenfor den omskrevne
sirkelen til en trekant ta,b,c, vil alltid ∠bc′a < ∠bca. Derfor, om findc finner et
punkt innenfor søkesirkelen som oppfyller kriteriene, er det unødvendig å søke
utenfor sirkelen etter andre, “bedre” punkter — det finnes ingen.

N̊ar man har søkt gjennom alle boksene som en søkesirkel helt eller delvis dekker,
sjekkes det om findc har funnet et nytt punkt eller om det m̊a søkes p̊a nytt. Det
er tre mulige utfall:

• Ingen punkter er funnet som oppfyller kriteriene. Da dobles søkesirkelens
areal, og det gjøres et nytt søk kun i de nye boksene som søkesirkelen helt
eller delvis dekker.

a

b

c2

c1

c3

O
O’

Figur 6.2: findc søker over linjen som a og b ligger p̊a etter en ny c.
Initial søkesirkel er den med solid kant og sentrum i O (konstruert slik
at ∠bca ≤ 60◦). Den finner ingen punkter innenfor boksene som sirkelen
helt/delvis dekker. Derfor øker den sirkelen en gang (sirkel nummer to
er illustrert med streket omkrets og sentrum i O′). Da finner findc tre
punkter; av dem vil c1 bli valgt fordi den har størst vinkel ∠bca.

• Et punkt er funnet i boksene søkesirkelen delvis dekker, men utenfor sirkelen.
Da m̊a søkesirkelen utvides slik at det nye punktet ligger p̊a sirkelens omkrets.
Deretter gjøres et nytt søk kun i de nye boksene som søkesirkelen helt eller
delvis dekker.
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a

b

c2

c1

c3

O
O’

Figur 6.3: findc søker over linjen som a og b ligger p̊a etter en ny
c. Initial søkesirkel er den med solid kant og sentrum i O. Den finner
to punkter innenfor boksene som sirkelen delvis dekker (men utenfor
sirkelen); av dem vil c1 bli valgt fordi den har størst vinkel ∠bca. For å
være sikker p̊a at c1 er det riktige valget, økes sirkelen til å inkludere c1
(sirkel med sentrum O′). Et nytt søk gjøres i nye bokser sirkelen dekker,
men siden sirkelen ikke dekker noen nye bokser, returneres c1.

• Et punkt er funnet innenfor (eller p̊a omkretsen til) søkesirkelen. Da
returnerer findc dette punktet som den nye c.

I løpet av et findc-kall sjekkes punktene i hver boks maks en gang. N̊ar man øker
søkesirkelen og gjør et nytt søk, hopper man over boksene som man har sjekket
tidligere. Det kan man gjøre fordi man beregner vinkelen til alle punkter som ligger
over linjen (som a og b ligger p̊a), n̊ar man søker gjennom boksene (selv om de
ligger utenfor sirkelen).

I det kosirkulære tilfellet vil findc prøve å finne en trekant slik at ∠abc er størst
mulig. Dette gir ikke unike trekanter: Avhengig av hvor triang starter, vil man f̊a
forskjellig diagonaler/trianguleringer der man har kosirkularitet.

P̊a figur 6.4 vises to mulig diagonaler for det kosirkulære tilfellet. Hvis man søker
over linjen som p1 og p2 ligger p̊a, vil man trekke diagonalen som vist p̊a figur
6.4b, siden ∠p1p2p3 gir en vinkel 90◦. (Man vil ogs̊a trekke samme diagonal om det
søkes over kanten som p3 og p4 ligger p̊a.)

Om man søker over kanten som p2 og p3 ligger p̊a (eller som p4 og p1 ligger p̊a),
vil man trekke diagonalen som vist p̊a figur 6.4a.

I DTM har ikke valget av diagonal noen betydning fordi implementasjonen er
sekvensiell, og man vil alltid møte det kosirkulære tilfellet fra kun en innfallsvinkel.
N̊ar man først har trukket diagonalen og søker over den, vil man ikke møte
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problematikken med kosirkularitet:

Hvis man, som p̊a figur 6.4b, har søkt over linjen som p1 og p2 ligger p̊a og funnet
ut at man skal trekke diagonal fra p1 til p3, vil neste søk g̊a over linjen som p1
og p3 ligger p̊a. Da vil ikke p2 taes med i beregningene, siden den ligger under
linjen p1 og p3 ligger p̊a. Det fører til at man ikke trenger å tenke p̊a kosirkularitet
(hovedsaklig fordi man allerede i forrige søk valgte diagonalen).

p1

p2

p3

p4

(a) Et mulig valg av diagonal.

p1

p2

p3

p4

(b) Et annet valg av diagonal.

Figur 6.4: To mulige trianguleringer i det tilfellet hvor 4 punkter ligger
p̊a randen i samme omskrevet sirkel.
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Kapittel 7

Valg av datamodell til
oversettelsen

Begreper som er sentrale n̊ar man skal representere trianguleringer, er punkter,
kanter og trekanter. Men man m̊a ikke lagre alle tre for at en triangulering skal
kunne rekonstrueres. Dessuten er det slik at jo mer som lagres, desto større plass
tar datamodellen i minnet eller p̊a disk.

En konvensjon for datamodeller er at naboer til et punkt og punktene i en trekant
alltid er sortert og lagret mot klokken. Det er samme vei som vinkler er m̊alt i
enhetssirkelen.

Nedenfor har jeg beskrevet noen mulige datamodeller. Jeg har sett p̊a fordeler og
ulemper med dem. Til slutt har jeg konkludert med et valg og begrunnet det. Jeg
har satt to kriterier:

• Lavt plassbehov

• Godt egnet til triang (enkel nabotesting)

7.1 Størrelser p̊a typer i Java

For å beregne plassbehovet til datamodeller, m̊a man først vite hvor mye plass hver
primitive type, referanse og objekt bruker. Jeg baserer meg p̊a tall jeg har funnet
for Java HotSpot Virtual Machine, som er den “offisielle” virtuelle maskinen som
kan lastes ned fra Sun (n̊a Oracle).

I JLS (Java Language Specification) [17, kap 4.2] er plassbehovet for primitive typer
beskrevet. Heltallstypene byte, short, int og long er henholdsvis av størrelse 1,
2, 4 og 8 B. Tegn, char, i Java bruker 2 B. Flyttallstypene float og double best̊ar
av 4 og 8 B. Størrelsen til boolean er ikke spesifisert i JLS, men bruker opp til 1 B
ifølge [5, 3].
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Referanser bruker enten 4 eller 8 B, det kommer an p̊a om HotSpot JVMen er 32-
bit eller 64-bit [1]. Referanser er det eneste som har forskjellig størrelse p̊a 32-bit
og 64-bit p̊a HotSpot JVM.

Objekter i Java har en header p̊a 8 B [2]. De første fire av disse bytene inneholder
statusinformasjon for GC (Garbage Collector) og hash-koden for objektet. De fire
neste bytene er en referanse til objektets klasse. Arrayer er ogs̊a objekter i Java. De
har en header p̊a 12 B per objekt [5, 3]. De ekstra 4 bytene inneholder størrelsen
til arrayen.

I HotSpot JVM vil alltid objekter oppta en multiplum av 8 B [3]. Derfor lønner
det seg å fylle opp de siste 8 bytene.

7.2 Datamodeller

Jeg benytter meg av en overordnet klasse Triangulation. Den inneholder en
liste av alle punktene i trianguleringene. Denne listen kan være en array eller
boksstrukturen fra DTM. Her følger fire alternative datamodeller.

7.2.1 Punkter med naboliste

Denne datamodellen er hovedsakelig lik datamodellen i DTM, men her er den
beskrevet objektorientert. I stedet for å lagre punktkoordinater i to arrayer, lagres
koordinater i punktobjekter. I tillegg har hvert punktobjekt en referanse til en
array av sine naboer.

Kodesnutt 7.1 viser en mulig implementasjon for denne datamodellen. Merk at
klassen (Triangulation) bare har en array av punktene. Punktene har selv sine
egne nabo-arrayer.

Kode 7.1: Punkter med lister av naboer.

1 class Triangulation {

2 Point [] points;

3 }

4 class Point {

5 final double x, y;

6 Point [] neighbours;

7 int numNeighbours;

8 }

For algoritmen som brukes i DTM, er denne datamodellen ypperlig siden triang
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baserer neste handling p̊a hvilke punkter (i en trekant ta,b,c) som var naboer fra
før.

Skal man tegne opp datamodellen til skjerm eller skrive den til fil, m̊a man iterere
gjennom punktene og tegne en kant hvis og bare hvis kanten ikke har vært tegnet
opp tidligere. Hvis man ikke sjekker om en kant har blitt tegnet/skrevet tidligere,
vil kanten bli tegnet to ganger. Det er fordi en kant er lagret i to punkter. Trekanter
vil bli tegnet opp tre ganger (siden tre punkter inng̊ar i en trekant), med mindre
man holder styr p̊a hvilke punkter man har besøkt.

Dette kan løses p̊a minst to m̊ater. (i) Hvert objekt kan ha en boolsk variabel,
visited, som settes n̊ar man har besøkt et punkt. Man tegner en kant/trekant
om ingen av punktene i kanten/trekanten tidligere har vært besøkt. (ii) Eventuelt
kan man ha en ID for hvert punkt (eller en form for sortering). Da kan man for
eksempel tegne opp en kant for to punkter a og b hvis a.ID < b.ID.

7.2.2 Punkter med trekantliste

Her lagrer punktene en liste av trekantene de inng̊ar i. Fordi det lagres trekanter
(hvilket medfører en assosiasjon mellom tre punkter), m̊a vi innføre en ny klasse,
Triangle, som representerer denne assosiasjonen.

Trekantene, som vist p̊a kodesnutt 7.2, har referanser til punktene i dem. I
Triangulation kan det lønne seg å ha b̊ade en liste av punktene og trekantene.
Punktene trenger man for trianguleringsalgoritmen. Trekantlisten gjør det enkelt
å tegne/skrive trianguleringen til skjerm/fil.

Kode 7.2: Punkter med lister av trekanter.

1 class Triangulation {

2 Point [] points;

3 Triangle [] triangles; // muligens ha en liste av trekanter
4 }

5 class Point {

6 final double x, y;

7 Triangle [] triangles;

8 int numTriangles;

9 }

10 class Triangle {

11 Point pointA, pointB, pointC;

12 }

Denne datamodellen passer d̊arlig til triang fordi den baserer seg p̊a naboskap
mellom punkter. Siden datamodellen ikke lagrer naboskap, blir “kanttestene” i
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triang tyngre å implementere; man m̊a søke gjennom trekanter for å finne ut om
to punkter er naboer.

Med denne datamodellen er det ikke mulig å representere den konvekse
innhyllningen, med mindre datamodellen utvides til å lagre kanter.

Et form̊al som en slik datamodell passer bedre til, er å representere et ferdig
triangulert objekt som ikke skal oppdateres mer. Da vil man antageligvis ikke
trenge en liste av trekanter for hvert punkt, men bare en liste av trekanter i
Triangulation. (Derfor vil ogs̊a plassbehovet være omtrent halvert.)

7.2.3 Punkter med nabo- og trekantliste

Her beskrives en datamodell som er en kombinasjon av de to foreg̊aende. Punktene
har b̊ade en nabo- og en trekantliste. Derfor er den noe redundant: Å ha begge
listene lagret i hvert punkt er ikke nødvendig for triang eller for å kunne tegne
kanter/trekanter.

Kode 7.3: Punkter med liste av naboer og trekanter.

1 class Triangulation {

2 Point [] points;

3 Triangle [] triangles; // muligens ha en liste av trekanter
4 }

5 class Point {

6 final double x, y;

7 Point [] neighbours;

8 int numNeighbours;

9 Triangle [] triangles;

10 int numTriangles;

11 }

12 class Triangle {

13 Point pointA, pointB, pointC;

14 }

7.2.4 Halvkantdatastrukturen (half-edge)

Halvkantdatastrukturen [27, kap 2.7], [13] ser p̊a hver kant i trianguleringen som
to rettede kanter. Siden en kant best̊ar av to punkter a og b, vil vi ha en halvkant
fra a til b og en halvkant fra b til a. To halvkanter som felles utgjør en kant,
kalles søskenkanter. Hver halvkant hører alltid til en trekant: for en ytterkant (p̊a
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den konvekse innhyllningen) vil halvkanten som vender ut av trianguleringen, ikke
eksistere. Dette er illustrert p̊a figur 7.1.

Figur 7.1: Illustrasjon av en halvkantdatastruktur.

Man kan selvfølgelig argumentere for at datamodellene i seksjonene 7.2.1 og 7.2.3
ogs̊a lagrer kanter p̊a denne m̊aten. Det er fors̊avidt korrekt, men de datamodellene
lagrer ikke halvkanter som objekter — det gjør denne datamodellen.

Kodesnutt 7.4 beskriver denne datamodellen. I tillegg til de foreg̊aende
datamodellene er det lagt til en klasse for halvkanter. Halvkanter har referanser
til start- og endepunktet sitt, samt referanser til trekanten den tilhører og til
søskenkanten sin. Punkter har en array av halvkanter i stedet for sine nabopunkter
direkte. Ogs̊a trekantobjekter lagrer referanser til halvkantene som inng̊ar i
trekanten.

Kode 7.4: Halvkantstrukturen.

1 class Triangulation {

2 Point [] points;

3 Triangle [] triangles; // muligens ha en liste av trekanter
4 }

5 class Point {

6 final double x, y;

7 HalfEdge [] edges;

8 int numEdges;

9 Triangle [] triangles;

10 int numTriangles;

11 }

12 class HalfEdge {

13 Point from, to;

14 HalfEdge sibling;

15 Triangle triangle;

16 }

17 class Triangle {

18 Point pointA, pointB, pointC;

19 HalfEdge edgeA, edgeB, edgeC;

20 }
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I forhold til datamodellen i seksjon 7.2.1 m̊a man opprette omtrent fem-og-en-halv
ganger s̊a mange objekter. Den første datamodellen trenger 2 objekter per punkt
(1 for punktobjektet, og 1 array for naboene). Halvkantdatastruktuen trenger 11
objekter per punkt (1 for punktobjektet, 2 for arrayene av halvkanter og trekanter,
6 for halvkantene og 2 for trekantene).

De mange objektene som trengs per punkt, gjør at vedlikehold og oppdatering av
halvkantdatastrukturen kan være en tung og vanskelig operasjon.

7.3 Valg av datamodell til oversettelsen

Jeg bruker den første datamodellen (tilsvarende DTM, seksjon 7.2.1) fordi den
lagrer nabolister — hvilket triang baserer seg p̊a.

Datamodellen fra seksjon 7.2.2 er utelukket fordi den, i sin n̊aværende form,
ikke kan representere den konvekse innhyllningen. Som tidligere nevnt, gjør den
nabotesting i triang vanskelig. Datamodellen fra seksjon 7.2.3 ble forkastet
fordi man trenger ikke å lagre b̊ade kanter og trekanter for å rekonstruere en
triangulering. Halvkantdatastrukturen er unødvendig redundant.

Tabell 7.1 viser et overslag av plassbehovet for datamodellene. Plassbehovet er
regnet ut basert p̊a størrelser p̊a typer i Java, slik som forklart i seksjon 7.1. For
enkelhetens skyld har jeg abstrahert vekk boksinndelingen av punktene i planet, og
jeg har gjort en antagelse om at det er f̊a punkter p̊a den konvekse innhyllningen.
Jeg har derfor regnet p̊a plassbehovet som om alle punktene skulle være interne.

Tabell 7.1: Plassbehov per punkt for datamodellene i 32-bits og 64-bits
JVM.

Datamodell Størrelse (i byte)

32-bit JVM 64-bit JVM

Punkter med naboliste 76 B 112 B
Punkter med trekantliste 132 B 192 B
Punkter med nabo- og trekantliste 180 B 264 B
Halvkantdatastrukturen 336 B 552 B

Tallene fra tabell 7.1 viser at datamodellen jeg bruker, ogs̊a er den med minst
plassbehov. Det reduserer minnebehovet betraktelig n̊ar punktmengden er stor.
Selv den nest minste datamodellen trenger omtrent 3/4 mer minne enn den valgte
datamodellen. Halvkantdatastrukturen trenger nesten 4,5 ganger mer minne.
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Kapittel 8

Oversettelse av DTM
(sekvensiell)

8.1 Java kontra FORTRAN77

Siden en liten del av oppgaven min er å oversette noen tusen linjer fra FORTRAN77
til Java, synes jeg at en kort seksjon med forskjeller p̊a FORTRAN77 og Java passer
godt. Jeg kan ikke FORTRAN— jeg har hverken programmert i det eller kompilert
et FORTRAN-program (ikke engang DTM).

FORTRAN77 har subrutiner og funksjoner. Førstnevnte har ikke returverdi, men
sistnevnte har alltid. Java har metoder.

Fra et kompilatorteknisk synspunkt er Java og FORTRAN77 vidt forskjellige. En
scanner for FORTRAN77 m̊a i hvert fall se én linje fremover (ny linje separerer
setninger i FORTRAN77), fordi FORTRAN77 er kontekstsensitivt, mellomrom er
ignorert og spr̊aket har ingen reserverte ord [20, s.47]. Man kan alts̊a opprette
variabler som heter IF, THEN, ELSE og s̊a videre. Siden mellomrom er ignorert, har
det ingen betydning om du skriver “M Y V A R = 1 . 0” eller “MYVAR=1.0”. DTM
best̊ar heldigvis av pen kode, s̊a å lese DTM-koden var ikke vanskelig.

Java, til forskjell fra FORTRAN, har reserverte ord, og mellomrom brukes som
separasjonstegn. Men er Java kontekstsensitivt? Jo, det er et par tilfeller. Med
version 1.5 fikk Java støtte for generics. For eksempel List-interfacet i Java bruker
generics:

List <Point> list = new LinkedList<Point>();

Tegnene < og > brukes her for å angi typen i generics, men brukes ogs̊a som“mindre
enn” og “større enn” i logiske uttrykk.

FORTRAN77 har hundre prosent statisk minneh̊andtering [20, s.349]. Alle
globale variabler og lokale variabler i subrutiner/funksjoner er statisk allokert.
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FORTRAN77 har derfor naturligvis ingen stakk og er ikke objektorientert. Dette
medfører at FORTRAN77 ikke støtter rekursjon. Som nevnt tidligere, har cohull
en egen statisk allokert array som brukes som stakk. Java har en heap hvor minne
kan allokeres dynamisk til objekter som lages, og hver tr̊ad har sin egen stakk for
metodekall og deres lokale variabler.

I tillegg bruker DTM flere COMMON-omr̊ader med opptil flere titalls variabler.
COMMON-omr̊ader er omr̊ader for globale variabler. For at de skal være synlige i
en funksjon eller subrutine, m̊a COMMON-omr̊adene inkluderes øverst i dem. Java
skjuler heller variabler ved hjelp av innkapsling i klasser og aksessmodifikatorer.
I DTM er det flere tilfeller hvor mange globale variabler brukes og modifiseres i
flere subrutiner/funksjoner p̊a m̊ater som sees p̊a som d̊arlig programmeringsskikk
i objektorienterte spr̊ak.

8.2 Oversikt av stadiene i min implementasjon

I oversettelsen har jeg delt trianguleringen inn i flere stadier. Implementasjonen
utfører stadiene i samme rekkefølge som vist nedenfor. Hvert stadium m̊a være
helt ferdig med prosessering før man kan g̊a over til neste.

1. Innsetting av punkter.

2. “Boksing” av punkter.

3. Beregning av den konvekse innhyllningen (cohull).

4. Beregning av Delaunay-trianguleringen (triang med hjelpemetodene findc
og addnr). triang-steget sorterer ogs̊a naboer for alle punkter.

5. Ferdig triangulert.

Stadiene 2 og 3 vil kunne flyte noe i hverandre fordi jeg har to mulige m̊ater å
beregne den konvekse innhyllningen p̊a. Den første m̊aten er slik det gjøres i DTM
— å finne punktene i mengden P som sammen utgjør den konvekse innhyllningen.
Den andre m̊aten er å legge til punkter p̊a omkretsen av et rektangel rett utenfor
de minste og største x- og y-koordinatene for punktene i P (heretter referert til
som addboundary).

Sistnevnte m̊ate å lage den konvekse innhyllningen p̊a m̊a gjøres rett før “boksing”,
slik at de nye punktene ikke blir liggende utenfor boksstrukturen.

8.3 Punkter og boksinndeling

I DTM lagres punktkoordinater med heltallsverdier, mens i oversettelsen lagres de
med dobbelpresisjons flyttall. I DTM brukes riktignok flyttall i findc og cohull
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for å beregne radius av søkesirkelen, vinkler og koeffisienter i linjer.

Flyttall som lagres i standarden IEEE 754 har avrundingsfeil [16]. Skal man gjøre
sammenlikninger m̊a man derfor ta med en feilmargin. Av den grunn har jeg
skrevet en klasse Cmp med statiske metoder for operasjonene eq (lik), ne (ikke
lik), gt (større enn), ge (større eller lik), lt (mindre enn) og le (mindre eller
lik). Cmp sammenlikner med en konfigurerbar ε-verdi; større enn er for eksempel
implementert slik som p̊a kodesnutt 8.1.

Kode 8.1: Implementasjon av Cmp.gt().

1 boolean gt (double a, double b, double epsilon) {

2 return (a - b) > epsilon;

3 }

Jeg bruker Cmp i mine implementasjoner av findc og cohull.

For boksinndeling i DTM gjør Maus en radix-sortering. Han sorterer først p̊a y-
verdier, og for hver stripe med like y-verdier, sorterer han p̊a x-verdier. Deretter
settes box[x][y] til å peke p̊a indeks til første element for etterfølgende punkter
i punktarrayen som utgjør boks (x, y).

Jeg har implementert en objektorientert versjon, hvor hver boks er et objekt med
en array av punkter (se kodesnutt 8.2).

Kode 8.2: Klassen Box.

1 class Box {

2 Point [] points;

3 int numPoints;

4 }

For å gjøre “boksing” m̊a man først vite antall bokser i x- og y-retning og
størrelsen p̊a disse. Jeg beregner en variabel RC (rows/columns) i konstruktøren
til Triangulation, klassen som implementerer Delaunay-triangulering, basert p̊a
et brukerbestemt gjennomsnittlig antall punkter per boks. For å beregne RC m̊a
man vite, i tillegg til antall punkter per boks, hvor mange punkter trianguleringen
best̊ar av.

Som i kodesnutt 8.3 finner jeg kvadratroten av antall punkter i punktmengden og
kvadratroten antall punkter per boks, for å finne antall punkter i hver retning i en
boks. Deretter dividerer jeg roten av antall punkter i punktmengden p̊a roten av
antall punkter per boks for å f̊a antall bokser per dimensjon. For å unng̊a problemer
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Kode 8.3: Beregning av RC.

1 RC = (int) Math.round(Math.sqrt(NUM_POINTS) / Math.sqrt(POINTS_PER_BOX));

2 if (RC <= 0) RC = 1;

med sm̊a datasett m̊a man passe p̊a at RC alltid er 1 eller større. Det er alltid like
mange bokser i x- og y-retning.

For å finne grensene mellom boksene m̊a man vite den største og minste
koordinaten i b̊ade x- og y-retning. I første stadium puttes punkter inn i
Triangulation. Hvert punkt som settes inn i Triangulation, sjekkes i det
øyeblikket det puttes inn mot de fire mulige største/minste verdiene.

I konstruktøren til klassen Point fjernes alle desimaler lavere enn de fem første for
punktkoordinatene. For eksempel hvis x-koordinaten til et punkt er 1,23456789,
fjernes alt etter sifferet 6. Det gjøres en avrunding slik at tallet vil bli 1,23457.
Jeg har valgt å begrense antall desimaler for å sikre en minsteavstand mellom
punktene. Etterfølgende beregninger i implementasjonen avhenger av at punktene
har en slik minsteavstand mellom hverandre (for eksempel vinkelberegninger).
Avrundingen eliminerer ogs̊a de aller mest spisse vinklene fordi punktene ikke
kan være posisjonert “veldig nærme” hverandre.

N̊ar alle punkter er lagt til, g̊ar Triangulation over til neste stadium. Da utføres
“boksing”. Siden Triangulation n̊a inneholder alle punkter, har Triangulation
allerede beregnet største/minste verdier og har RC. Da kan boksstørrelsene beregnes
og Box-objekter opprettes. Deretter plasseres alle punkter inn i en boks basert p̊a
sin geografiske posisjon.

Etter punktene er plassert i bokser, sjekkes det for duplikater. Definisjonen
p̊a duplikater er to eller flere punkter med nøyaktig samme koordinater. Alle
duplikater fjernes og størrelsen p̊a punktmengden, |P |, oppdateres tilsvarende.
Å fjerne duplikater g̊ar ganske fort fordi man trenger bare å teste punkter mot
hverandre innenfor hver boks (siden jeg har fjernet lave desimaler). Det trengs
bare å teste punkt med indeks i mot alle punkter med indeks > i. Siden bare
fem desimaler er beholdt for punktkoordinatene, kan man bruke Cmp-klassen med
feilmargin 10−6 for duplikattesting.

I stadium én, n̊ar punkter settes inn i Triangulation, puttes punkter i en
endimensjonal array. N̊ar punktene er plassert i bokser, fjernes denne (arrayen
settes til null). Innsetting av punkter og beregning av største/minste verdi gjøres
i et gjennomløp, “boksing” gjøres i et annet. Til slutt gjøres en duplikatfjerning
(som er nær lineær i tid). Derfor plasseres punkter i bokser i Triangulation i
lineær tid, O(3n), for n punkter.
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8.4 Beregning av den konvekse innhyllningen

8.4.1 Oversettelse av cohull

Oversettelsen av cohull er lik implementasjonen i DTM med tanke p̊a algoritmen.
Som i DTM søker jeg innenfra punktmengden ved å finne den linjen ab som g̊ar
gjennom punktene a og b.

Selve søket etter et nytt punkt “over” linjen ab gjøres utenfra og inn ved å søke
i bokser lengst vekk fra linjen først. Søket i en boks over linjen ab stopper hvis
det finnes et punkt i boksen som ligger en boksdiagonal nærmere ab enn det hittil
oppdagede punktet lengst unna linjen, pmaks. Derfor vil enkelte punkter aldri bli
inspisert hvis de ligger nære linjen som xmin og xmaks ligger p̊a, men hver enkelt
boks m̊a bli inspisert minst én gang.

Siden jeg implementerer cohull i Java, har jeg støtte for rekursjon og trenger
derfor ikke å vedlikeholde min egen eksplisitte stakk.

Alle punkter opprettes som interne punkter (punkter som ikke ligger p̊a den
konvekse innhyllningen). N̊ar cohull finner et nytt punkt, c, p̊a den konvekse
innhyllningen “over” linjen ab, settes c til å være et ytterpunkt (BOUNDARY). Dette
gjøres før de rekursive kallene cohull(a,c) og cohull(c,b).

N̊ar cohull ikke finner noe punkt “over” linjen ab, vet man at a og b er naboer p̊a
den konvekse innhyllningen. Da legges punktene til i hverandres nabolister. Siden
nabopunkter skal lagres mot klokken, sorteres punktene i det de legges inn: b er
alltid første nabo til a (siden kanten g̊ar fra a til b, derav linje ab). Derfor vil alltid
b legges til først i nabolisten til a, og a vil alltid bli lagt til sist i b. Rett etter
cohull er utført, vil det maksimalt være to naboer i hvert punkt, og alle punktene
med naboer vil være ytterpunkter.

8.4.2 Alternativ cohull-implementasjon: addboundary

Fordelen med å benytte addboundary fremfor cohull er at for store datasett
kan den være raskere. For å beregne den konvekse innhyllningen m̊a man søke
gjennom datastrukturen, spesielt de ytterste boksene vil bli inspisert flere ganger.
addboundary trenger bare å vite hvor mange punkter den skal legge til i x- og y-
retning. Dessuten m̊a addboundary vite xmin, xmaks, ymin og ymaks for å vite hvor
den skal plassere kanten. De fire verdiene ble oppdatert mens punkter ble satt inn
i Triangulation.

Som vist p̊a figur 8.1, opprettes de nye punktene som danner den konvekse
innhyllningen rundt punktene i den originale punktmengden. Samtidig oppdaterer
addboundary naboskapet mellom ytterpunktene (siden etterfølgende punkter langs
randen opprettes etter hverandre).
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Figur 8.1: To mulig m̊ater å lage en konveks innhyllning.

Punktene xmin og ymin oppdateres til pmin fra figur 8.1b. Punktene xmaks og ymaks

settes lik pmax.

Antall punkter som skal genereres av addboundary, er justerbart, men er n̊a satt
slik at det vil dannes to ytterpunkter horisontalt og vertikalt i de ytre boksene.
De ekstra punktene starter utenfor minste og største koordinatverdi med 1/4 av
boksstørrelsen i x- og y-retning. Slik garanteres det at alle de originale punktene
vil ligge godt innenfor.

Basert p̊a boksstørrelsen vil man f̊a et variabelt antall punkter p̊a den konvekse
innhyllningen. For å finne antall nye punkter kan man utføre setningene i kodesnutt
8.4. Antall punkter i én retning, numPointsXY, finner man ved å multiplisere antall
ekstra punkter man vil legge til per boks med RC.

For å finner totalt antall nye punkter, newPointsOnBoundary, multipliserer man
numPointsXY med 4 og deretter trekke fra 4. Man m̊a trekke fra 4 fordi
hjørnepunktene er med i to sider (slik som punktene pmin og pmax p̊a figur 8.1b).

Kode 8.4: Beregning av antall nye ytterpunkter i addboundary

1 // antall nye ytterpunkter per boks
2 double addBoundaryPointsPerBox = 2.0;

3 // beregner antall ytterpunkter i en retning
4 int numPointsXY = (int) Math.ceil(addBoundaryPointsPerBox * RC);

5 // totalt antall nye ytterpunkter
6 int newPointsOnBoundary = 4 * numPointsXY - 4;

Man m̊a ogs̊a finne avstanden, xDiff og yDiff, mellom de nye punktene som skal
legges til p̊a den konvekse innhyllningen. Fordi ytterpunktene skal starte 1/4 av
boksstørrelsen utenfor det minste og største punktet, m̊a man beregne avstanden
mellom de nye største og minste punktene. Deretter dividerer man denne avstanden
p̊a antall punkter i hver retning. Dette er vist i kodesnutt 8.5.
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Kode 8.5: Beregning av avstand mellom nye ytterpunkter i x- og y-
retning.

1 // antall ytterpunkter i en retning (beregnet tidligere)
2 int numPointsXY;

3 // distanse mellom minste og største koordinat
4 double tempX = (maxX.x - minX.x) + 2 * (0.25 * boxWidth);

5 double tempY = (maxY.y - minY.y) + 2 * (0.25 * boxHeight);

6 // avstand mellom punkter p̊a innhyllningen
7 double xDiff = tempX / numPointsXY;

8 double yDiff = tempY / numPointsXY;

8.4.3 Sammenlikning av cohull og addboundary

Et motargument for å benytte addboundary er at den forandrer mengden av
punkter, P , og man f̊ar en triangulering av en annen, ny punktmengde.

Internt i trianguleringen vil man f̊a dannet de samme trekantene. Det kan
forklares ved at inne i trianguleringen er punktmengden uforandret og grunnet
sirkelkriteriet, vil den dermed danne de samme trekantene i begge tilfeller. Langs
randen til trianguleringen vil trekantene derimot være forskjellige.

Jeg tenkte ikke å implementere addboundary i begynnelsen. Mens jeg oversatte
DTM, genererte jeg tilfeldige punkter innenfor et rektangulært omr̊ade og beregnet
den konvekse innhyllningen av disse mengdene. Det som slo meg, er at det er
(med punktgeneratoren) stort sett bare et f̊atall punkter som utgjør den konvekse
innhyllningen.

Om jeg genererte to hundre punkter eller en million punkter, ville det ikke bli mer
enn rundt 30–40 punkter p̊a den konvekse innhyllningen. Deriblant l̊a de fleste
ytterpunkter i de fire hjørnene av dette omr̊adet. Langs sidene p̊a det rektangulære
omr̊adet l̊a det f̊a punkter, og enkelte ytterkanter kunne derfor bli veldig lange. Vi
f̊ar dermed langstrakte trekanter ytterst i trianguleringen.

findc søker over en kant ab innenfor en søkesirkel etter et punkt c. Søkesirkelen
settes først til å søke etter punkter slik at ∠bca ≤ 60◦. Hvis kanten ab er lang i
forhold til resten av kantene i trianguleringen, vil findc m̊atte søke gjennom en
stor del av punktmengden.

De store enkeltsøkene kan være merkbare p̊a kjøretiden til triang n̊ar
punktmengden er stor. Om man har lagt til ekstra punkter langs randen som ikke
ligger s̊a langt fra hverandre, vil alle søkesirklene stort sett være sm̊a og stadium
4 (triang) vil kunne fullføre p̊a kortere tid.
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8.5 Oversettelse av findc

Jeg har implementert to varianter av findc. Begge fungerer p̊a samme m̊ate
som findc i DTM (tegner opp en søkesirkel og sjekker boksene søkesirkelen g̊ar
gjennom). Den første varianten kaller jeg oldfindc fordi den er mest lik DTM-
implementasjonen av findc. Den andre varianten kaller jeg myfindc fordi jeg velger
hvilke punkter som skal sjekkes p̊a en litt annen m̊ate enn i oldfindc.

I tillegg har jeg forsøkt å bruke tre forskjellige vinkelmål.

8.5.1 findc-variantene

oldfindc

Denne varianten har som m̊al å inspisere et punkt høyst en gang. Det gjøres som
i DTM (jfr. seksjon 6.5):

N̊ar man sjekker punktene i en boks, m̊ales vinklene til alle punktene som er over
linjen som a og b ligger p̊a. Selv for punktene som ligger utenfor søkesirkelen, m̊ales
vinkelen (s̊a lenge de ligger i bokser som søkesirkelen dekker helt/delvis). N̊ar man
har sjekket alle punktene i en boks, settes den til “besøkt”, og man vil ikke åpne
den mer i løpet av det gjeldende oldfindc-kallet.

myfindc

Denne varianten vil kunne inspisere punkter opp til flere ganger. I motsetning til
oldfindc, m̊a et punkt være innenfor søkesirkelen (og ikke bare i en boks som
søkesirkelen dekker delvis) for at vinkelen til det punktet skal m̊ales.

Det fører til at n̊ar man har fullført et søk for den aktuelle søkesirkel og funnet et
punkt, vet man at det punktet ligger innenfor sirkelen. N̊ar man ikke har funnet
noe punkt, vet man at det ikke er noen punkter innenfor søkesirkelen. Derfor dobles
arealet til søkesirkelen, og man søker p̊a nytt.

Dette fører til at alle punktene i boksene man besøkte med de forrige søkesirklene,
m̊a inspiseres p̊a nytt.

8.5.2 Vinkelm̊al

Felles for alle vinkelmål som brukes i findc, er at de trenger bare å gi vinkler i
intervalet (0◦, 180◦).
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(1) DTM: Minus cotangens (− cot)

Minus cotangens er vinkelmålet som brukes i DTM, og vi har at:

∠c1 > ∠c2 ⇒ − cot(c1) > − cot(c2)

− cot-vinkelmålet deler inn trekanten i to rettvinklede trekanter for s̊a å beregne
hver av vinklene α og β, som vist p̊a figur 8.2, for s̊a å addere dem.

Det gjøres flere divisjoner, hvilket medfører at det m̊a testes om sider i de to
rettvinklede trekantene er lik 0 flere ganger. I tillegg konvergerer cot mot ∞ n̊ar
vinkelen nærmer seg 0◦ og 180◦. Derfor m̊a det ogs̊a gjøres tester om vinklen det
testes p̊a n̊a er nærme 0◦ eller 180◦.

Disse“spesialtilfellene”(fare for 0-divisjon og∞) gjør at implementasjonen til− cot
inneholder mange tester. Testene fører til at dette er det tregeste vinkelmålet.

a

b

c

α
β

Figur 8.2: Minus cotangens, − cot(α + β).

(2) Prikkproduktet

Et alternativt vinkelmål er å beregne prikkproduktet av ~ca og ~cb,

cosα =
~ca · ~cb

| ~ca||~cb|

Prikkproduktet er det raskeste vinkelmålet av de tre, men den har en svakhet.
Problemet med prikkproduktet er at resultatet ligger i intervalet mellom 1 og -1.
N̊ar vinkler er nærme 0◦ eller 180◦, vil sm̊a forandringer i vinkelen gi langt mindre
forandringer i cosinus-verdien til vinkelen. Dette gjør at prikkproduktet kan gi
unøyaktige vinkelmålinger for spisse vinkler.
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(3) Beregning av omskrevne sirkler

Et tredje alternativ, som egentlig ikke er et vinkelmål, er å beregne den omskrevne
sirkelen for de tre punktene a, b og c. Dette er vist p̊a figur 8.3. Vinkelmålet gjøres
ved å finne koeffisientene til midtnormalene for hver av linjestykkene ab og bc p̊a
den generelle formen. Hvis formelen:

Ax+By + C = 0

beskriver linjen som punktene a og b ligger p̊a, spesifiserer

−Bx+ Ay +D = 0

linjen som er midtnormalen til linjestykket ab. D er beregnet ved å sette inn
koordinatene til midtpunktet m for linjestykkene inn i følgende formel:

D = Bmx − Amy

N̊ar man har beregnet midtnormalene for linjestykkene ab (1) og bc (2),

−B1x+ A1y +D1 = 0

−B2x+ A2y +D2 = 0

kan man, ved å løse likningssettet, beregne punktet hvor midtnormalene krysser,

x =
A2D1 −D2A1

A2B1 −B2A1

y =
B2D1 −D2B1

A2B1 −B2A1

Punktet der midtnormalene krysser, er sentrum i den omskrevne sirkelen for de
tre punktene a, b og c. Denne formelen vil gi divisjon p̊a 0 dersom ab og bc er
parallelle. Det impliserer forøvrig at a, b og c ligger p̊a en rett linje og har derfor
ingen omskrevet sirkel. Det m̊a derfor sjekkes om c ligger over linjen som punktene
a og b ligger p̊a. Dette gjøres alltid før man sjekker vinkler i findc.

Til å sammenlikne “vinkler” kan man bruke radiusen til den omskrevne sirkelen,
men det er ikke noe godt valg. Grunnen er at n̊ar ∠bca er 90◦, vil sirkelen være p̊a
sitt minste (da er sentrum i sirkelen midtpunktet p̊a linjestykket ab). Blir ∠bca
større enn 90◦, vil sirkelsentrumet bevege seg “under” linjestykket ab. Dermed
m̊a man teste om vinkelen er over eller under ab og sette tilsvarende fortegn
p̊a radiusen. Dette fører til at man ikke vil f̊a en kontinuerlig funksjon og gjør
ε-sammenlikning vanskelig n̊ar ∠bca er rundt 90◦.
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Derfor m̊ales i stedet avstanden fra sirkelsentrumet til linjestykket ab. Det medfører
at større vinkel gir mindre “avstand til ab” (“avstanden” vil være negativ n̊ar
sirkelsentrumet er under ab).

a

b

c

d
s

Figur 8.3: “Omskrevne sirkel”-m̊al. Avstanden d brukes til sammen-
likning.

8.5.3 Kosirkularitet

For den sekvensielle implementasjonen av findc bruker jeg samme metode som i
DTM: N̊ar ∠bc1a = ∠bc2a, testes vinklene ∠abci. Punktet c som gir størst vinkel
∠abci, blir valgt som ny cmaks.

8.5.4 Valg av findc-variant og vinkelm̊al

Ved første øyekast virker det som om oldfindc er overlegen myfindc fordi den
trenger bare å inspisere hvert punkt en gang i løpet av findc-kallet. Det viser seg
faktisk å være motsatt.

myfindc tester alltid om et punkt er innenfor søkesirkelen. Dette gjøres ved å
beregne avstanden fra sirkelsentrumet til punktet som testes ved å bruke Pytagoras
sats. For hastighetens skyld testes den kvadrerte avstanden slik at man slipper å
ta kvadratroten (som ogs̊a gjør at man slipper å miste nøyaktighet). oldfindc
beregner vinkelen med en gang. Å beregne en vinkel er en tyngre oppgave enn å
sjekke om punktet er innenfor en sirkel.

Jeg har gjort tester med min triang-implementasjon hvor jeg først har brukt
oldfindc og deretter myfindc p̊a tre punktmengder av forskjellig størrelser.
Vinkelmålet jeg bruker i testene, er “omskrevet sirkel”-m̊alet. Tidene fra kjøringene
er plassert i tabell 8.1.
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Tabell 8.1: Tid av triang med bruk av myfindc og oldfindc.
Tallene i parentes i første kolonne er antall punkter p̊a den konvekse
innhyllningen.

Punkter Tid (boksstr. 5) Tid (boksstr. 20)

oldfindc myfindc oldfindc myfindc

100 000 (33) 0,9 s 0,4 s 0,9 s 0,5 s
500 000 (32) 8,0 s 1,7 s 7,0 s 2,1 s
1 000 000 (38) 21,0 s 3,4 s 15,6 s 4,0 s

Det er tydelig at myfindc g̊ar langt raskere enn oldfindc, og at tiden til myfindc
øker lineært. oldfindc sjekker hvert punkt færre ganger enn myfindc, men gjør
tyngre tester hver gang — hvilket ikke ser ut til å lønne seg. Derfor bruker jeg
myfindc som findc-implementasjon.

Det er ogs̊a interessant å merke seg at oldfindc g̊ar litt raskere for økte
boksstørrelser, mens det er motsatt for myfindc. Det har med å gjøre at man
ser p̊a punktene i en boks om gangen, og at oldfindc sjekker et punkt maks en
gang per findc-kall. myfindc, p̊a den andre siden, m̊a åpne opp de samme boksene
flere ganger.

Som vinkelmål har jeg valgt å bruke “omskrevet sirkel”-m̊alet. Grunnen er at det
viser seg å gi mest nøyaktige m̊alinger av “vinkler”.

Minus cotangens gir d̊arligst nøyaktighet, antageligvis grunnet mange beregninger
og mye testing for å unng̊a divisjon med 0. Det hender at prikkproduktet bommer
i det kosirkulære tilfellet og for veldig spisse vinkler. “Omskrevet sirkel”-m̊alet gir
vanligvis ingen feil, men det har hendt at en eller annen trekant har blitt feiltrukket
n̊ar jeg har brukt det.

Alle vinkelmålene og begge findc-variantene er implementert i kildekoden, men
metodene som implementerer de variantene som ikke brukes, blir ikke kalt noe sted
i koden.

8.6 Oversettelse av triang og addnr

Jeg oversatte triang uten å basere meg for mye p̊a originalimplementasjonen.
Det var fordi jeg først implementerte en trianguleringsalgoritme som ogs̊a lagret
trekanter. Da jeg senere skrev om algoritmen til kun å lagre kanter, baserte jeg
meg p̊a min egen “trekantversjon”. Her vil jeg bare forklare implementasjonen som
ikke lagrer trekanter.

Riktignok ble fremgangsm̊aten til triang mye av den samme som i DTM. Til
forskjell gjør jeg nabotesting p̊a en annen m̊ate. Denne nabotestingen kan minne
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litt om halvkantdatastrukturen.

8.6.1 Overblikk av stegene i triang

Jeg har laget pseudokode for triang p̊a kodesnutt 8.6. Hver iterasjon i triang
(søking etter en ny c) starter med å utføre findc (linje 9) for en gitt kant ab.
Deretter kalles addnr (linje 10) med de tre punktene, a, b og c, som parametre.

I DTM la addnr til naboskap hvis det ikke fantes fra før og satte to globale, boolske
variabler, OLDNBC og OLDNAC. Den førstnevnte settes til true n̊ar b og c er naboer
fra før, og den andre settes til true n̊ar c og a er naboer fra før.

Jeg vil ikke sette globale variabler fra en metode som ikke har noe med
trianguleringen som en helhet å gjøre. Derfor returnerer jeg to boolske verdier
fra addnr. Dette kan gjøres p̊a flere m̊ater, men jeg valgte å returnere en int med
enkelte bit satt, og i klassen Triangulation har jeg konstante, statiske, private
variabler med masker for hver av bit’ene. I pseudokoden heter disse BIT_OLD_NB_BC
og BIT_OLD_NB_CA.

N̊ar addnr har returnert, sjekkes det om bit’et er satt som sier om kanten bc
tidligere er funnet. Hvis kanten ikke er funnet, legges den i FIFO-listen av ikke-
ferdigbehandlede kanter, F , med punktene i motsatt rekkefølge (som cb og ikke
som bc).

Deretter sjekkes det om bit’et til kanten ca er satt. Er ikke bit’et satt, skal man
fortsette å rotere rundt a. Derfor settes b til å være lik punktet c som ble funnet i
gjeldende iterasjon.

N̊ar bit’et er satt, finnes kanten ca, og man stopper å rotere rundt a. Da hentes
en ny kant cb ut fra F for behandling. (I pseudokoden gjøres det en spesiell sjekk
idet man henter ut et nytt rotasjonspunkt (!a.neighboursContain(b)). Hvorfor
denne testen gjøres, er forklart i detalj i de neste seksjonene.)

N̊ar F er tom, er trianguleringen ferdig. Da sorteres naboene til hver av punktene
før triang returnerer.

8.6.2 Tolkning av naboskap og rettede kanter i triang

Alle punkter har sine egne lister av naboer, hvilket medfører at alle kanter lagres
to ganger. Anta for eksempel at vi har to punkter a og b som er naboer. Da er b
nabo til a og a er nabo til b. Derfor kan man, som i halvkantdatastrukturen, se p̊a
en kant som to rettede kanter. Dette er illustrert p̊a figur 8.4a.

Jeg vil herved bruke notasjonen ab i betydningen “det g̊ar en rettet kant fra a til
b” eller “a har b som nabo”. At den rettede kanten ab eksisterer, impliserer ikke at
ba finnes (og vice versa) under eksekvering av triang. N̊ar triang er ferdig, vil
ab ⇔ ba. Det er verdt å merke seg at selv om nabolister lagres p̊a samme m̊ate i
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Kode 8.6: Pseudokode for triang.

1 void triang() {

2 // rotasjonspunktet a med et punkt b for startskanten, og listen F
3 Point a, b;

4 List<Edge> F;

5 a, b = findInitialEdge(); // finn en ytterkant å starte p̊a
6

7 while (true) // g̊a i løkke s̊a lenge det er flere trekanter å finne
8 {

9 Point c = findc(a, b);

10 int oldNeighbours = addnr(a, b, c);

11

12 // hvis bc IKKE er gamle naboer; legg cb t i l i F
13 if ((oldNeighbours & BIT_OLD_NB_BC) == 0)

14 F.insertEdge(c, b);

15

16 // hvis ca ER gamle naboer; finn nytt rotasjonspunkt
17 if ((oldNeighbours & BIT_OLD_NB_CA) != 0) {

18 // loop t i l nytt rotasjonspunkt/ny kant er funnet
19 boolean found = false;
20 while (F.size() > 0 && !found) {

21 a, b = F.removeEdge();

22 if (!a.neighboursContain(b)) found = true;
23 }

24 if (!found) break; // F er tom => triang ferdig
25 } else {

26 b = c; // ca er IKKE gamle naboer; fortsett rotasjonen
27 }

28 }

29

30 sortNeighbours(); // sorter naboer for punktene i trianguleringen
31 }

DTM som jeg gjør, tolkes ikke en kant som to rettede kanter (i DTM). Derfor vil
ab ⇔ ba ogs̊a gjelde under eksekvering av triang i DTM.

Konvensjonen for punkter i trekanter, som for naboer rundt et punkt, er at de lagres
mot klokken. Dette gjør jeg ogs̊a, og det er illustrert p̊a figur 8.4b: Trekanten ta,b,c
best̊ar av tre punkter a, b og c, hvor bare de rettede kanter ab, bc og ca tilhører
trekanten.

En kant er delt mellom to trekanter. Hver av de rettede kantene vil dermed høre til
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a

b

ab
ba

(a) En kant mellom a og
b som to rettede kanter.
Kant ab g̊ar fra a til b, og
ba g̊ar fra b til a.

a b

c

ab

bcca

(b) Rettede kanter i en trekant.
Merk at retningen p̊a kantene er
mot klokken.

Figur 8.4: Rettede kanter i en kant og rettede kanter i en trekant.

hver sin trekant, og de rettede kantene som utgjør en felles kant, vil g̊a i motsatt
retning av hverandre. Dette er illustrert p̊a figur 8.5.

Figur 8.5: Illustrasjon av rettede naboskap. Hvert punkt har en liste
av sine naboer. Siden en kant er delt mellom to punkter, g̊ar det en
kant hver vei. Kantene lagres mot klokken internt i hver trekant.

Merk at figur 8.5 ikke illustrerer en halvkantstruktur, siden alle halvkanter (i en
halvkantstruktur) er med i en trekant [27]. P̊a figur 8.5 vises ogs̊a rettede kanter
som “peker utover” p̊a den konvekse innhyllningen (og dermed er de ikke medlem
i noen trekanter). Hadde figuren illustrert en halvkantstruktur, ville de ikke vært
med.

8.6.3 Hvordan naboskap sjekkes i addnr

Før triang starter, vil den konvekse innhyllningen være beregnet. cohull

(og addboundary) legger til rettede kanter i begge retninger p̊a den konvekse
innhyllningen.

N̊ar findc har returnert et nytt punkt c over linjen som punktene a og b ligger p̊a,
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sjekker addnr om punktene er naboer fra før.

I min implementasjon trenger bare addnr å sjekke naboskap mellom punktene ab,
bc og ca som p̊a figur 8.4b i forrige seksjon. De rettede kantene som ikke finnes,
legges til i nabolisten til de respektive punktene. (Og dersom bc og/eller ca fantes
fra før, settes bit’ene i den returnerte verdien.)

Om naboskapet legges til mot klokken for alle trekanter under trianguleringspros-
essen, vil alle rettede kanter være lagt n̊ar triang er ferdig siden interne kanter er
delt mellom to trekanter. For hver trekant en kant inng̊ar i, vil addnr legge til én
rettet kant. P̊a den konvekse innhylningen er kanter bare med i én trekant. Men
der er allerede alle rettede kanter lagt til før triang startet.

8.6.4 Effektivisering av triang

Merk: Denne seksjonen inneholder svært detaljerte beskrivelser av to tester som
gjøres i triang.

Om addnr bare sjekker naboskap mot klokken, og alle kanter hentes ukritisk
ut av F i triang, vil man finne omtrent dobbelt s̊a mange trekanter som det
finnes i trianguleringen. De ekstra trekantene er ikke gale, men de er duplikater.
At trekanter blir funnet flere ganger, har ingen betydning for resultatet av
trianguleringen (fordi alle rettede kanter blir sjekket før de eventuelt legges til
i addnr). Det som er merkbart, er kjøretiden til while-løkken i triang — den
dobles.

For hver iterasjon til while-løkken i triang kan høyst én trekant oppdages. Hvis
antall iterasjoner i triang tilsvarer antall trekanter i trianguleringen, vil alle
trekanter bli funnet en og bare en gang.

Jeg har telt antall iterasjoner løkken i triang bruker for et utvalg punktmengder,
og resultatet er plassert i tabell 8.2. Hvis man ser p̊a forholdet mellom antall
trekanter i trianguleringene og antall iterasjoner i triang, er det omtrent lik 2.

Ved å gjøre to enkle og lite kostbare tester, senkes antall iterasjoner til å bli likt
antall trekanter i trianguleringen. Jeg starter med å fortelle hvilke tester det er, og
deretter begrunner jeg dem. Testene er:

1. N̊ar en trekant skal legges til i addnr; sjekk den rettede kanten ca ogs̊a i
motsatt retning, ac, og sett bit’et BIT_OLD_NB_CA om ac finnes. (Testen for
ac har ingen betydning for om kanten ca skal legges til eller ikke.)

2. I triang; n̊ar en rettet kant hentes ut av F , velg bare en rettet kant som ikke
tidligere er registrert. (Det vil si at dersom a0b0 hentes fra F , og a0 har b0 i
sin naboliste, forkastes kanten. Da hentes neste kant fra F i stedet, og samme
test gjøres for den ogs̊a. Slik fortsetter det til man har funnet en kant anbn
hvor an ikke har bn i sin naboliste. Da vil det nye rotasjonepunktet a = an,
og b = bn.)
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Tabell 8.2: Antall iterasjoner i triang uten effektiv avskjæring.
Tallene i parentes i første kolonne er antall av punktene som er
ytterpunkter.

Punkter Trekanter Iterasjoner

1 000 (16) 1 982 3 950
10 000 (23) 1 9975 39 929
100 000 (31) 199 967 399 905
1 000 000 (35) 1 999 963 3 999 893

For å forklare hvorfor testene over fungerer, vil jeg g̊a gjennom et eksempel av
en triangulering. Eksempelet foretar seg bare i et utsnitt av en punktmengde.
Figur 8.6 illustrerer dette utsnittet. De fire punktene med tre kanter nederst p̊a
figuren, er en del av den konvekse innhyllningen, og de fem øverste punktene er
interne. Trianguleringsprosessen starter med a1 som rotasjonspunkt, og dermed er
den initiale kanten findc skal søke over a1b1.

a1 b1

Figur 8.6: Utsnitt av punktmengde hvor en del av den konvekse
innhyllningen kan sees nederst. Alle naboskap p̊a den konvekse innhyll-
ningen er allerede lagret begge veier. triang starter trianguleringen
over kant a1b1.

triang roterer rundt punktet a1 for å finne tre nye trekanter T1, T2 og T3, som
vist p̊a figur 8.7.

N̊ar trekant T1 blir funnet, legger addnr til de to rettede kantene b1a2 og a2a1.
Siden b1a2 ikke er gamle naboer, legges a2b1 inn i F (legg merke til at rekkefølgen
p̊a kantene er snudd). Siden hverken den rettede kanten a2a1 eller a1a2 finnes fra
før, fortsetter triang å søke over kanten a1a2, hvor trekant T2 blir funnet. For T2

legger addnr til alle de tre rettede kantene (a1a2, a2a3 og a3a1). Siden a2a3 ikke
finnes fra før, legges a3a2 inn i F . Deretter søkes det over a1a3, og T3 blir funnet.
N̊a legger addnr til to kanter; a1a3 og a3a4 (kanten a4a1 finnes fra før (p̊a den
konvekse innhyllningen) og vil derfor ikke registreres).
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a1 b1

a2
a3

a4
T1

T2
T3

Figur 8.7: Trianguleringen er ferdig rundt rotasjonspunktet a1.
Kantene a2b1, a3a2 og a4a3 er lagt inn i F . Søket rundt a1 vil stoppe
n̊ar a4 er funnet som “ny c” over kanten a1a3. Grunnen er at a4 har a1
i sin naboliste. a1 fant trekantene T1, T2 og T3.

Etter T3 er funnet, vil den første kanten i F hentes ut, hvilket er a2b1. Som vist p̊a
figur 8.8 blir a2 det neste rotasjonspunktet.

a1 b1

a2
a3

a4
T1

T2
T3

Figur 8.8: N̊ar søket rundt a1 er ferdig, hentes en ny kant ut av F .
Det er kant a2b1. a2 er det nye rotasjonspunktet.

P̊a samme m̊ate som tidligere finner triang trekantene T4, T5, T6 og T7 og
registrerer de rettede kantene i disse. For hver av trekantene vil triang forøvrig
legge inn fire ekstra rettede kanter i F . Disse kantene er ikke interessante for dette
eksempelet, og jeg har derfor latt være å navngi dem.

N̊ar T7 er funnet, vil den første ekstra testen som jeg har foresl̊att, inntreffe: N̊ar
addnr skal registrere naboskapet, vil den legge til alle de tre rettede kantene i T7.
Likevel vil BIT_OLD_NB_CA bli satt, fordi a3a2 fantes fra før (a2a3 ble lagt til n̊ar
trekant T2 ble opprettet).

Hadde ikke a3a2 blitt testet i addnr, ville ikke BIT_OLD_NB_CA blitt satt. Derfor
ville a2 gjort en rotasjon for mye og funnet T2 p̊a ny (da ville rotasjonen stoppet
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a1 b1

a2a3

a4
T1

T2
T3

T4

T5

T6

T7

Figur 8.9: Trianguleringen er ferdig rundt rotasjonspunktet a2. a2 fant
trekantene T4, T5, T6 og T7. Rotasjonen stoppet etter at trekant T7 var
funnet, fordi a2 hadde a3 i sin naboliste. Derfor søkes det ikke “over”
kant a2a3, og trekant T2 vil ikke bli funnet to ganger.

fordi a1a2 fantes fra før). Dette ville ikke ført til dobbelregistrering av rettede
kanter fordi alle kanter testes før de legges til, men det hindrer ikke det faktum at
å finne T2 to ganger er unødvendig.

Etter T7 er funnet, stopper rotasjonen grunnet den første ekstra testen. Da vil
neste rettede kant hentes ut av F . Det viser seg å være a3a2. Her kommer den
andre ekstra testen inn i bildet.

a1 b1

a2a3

a4
T1

T2
T3

T4

T5

T6

T7

Figur 8.10: Søket rundt a2 er ferdig. Først hentes a3a2 ut, men siden
a3 har a2 i sin naboliste, er trekanten over kanten a3a2 funnet. Derfor
forkastes a3a2, og neste kant i F hentes ut i stedet. Det er kant a4a3.

Hvis man bruker a3 som nytt rotasjonspunkt og leter over kanten a3a2, vil man
finne en trekant T7 som allerede eksisterer. Hvis man, som i test 2, sjekker om
a3 har a2 i sin naboliste n̊ar a3a2 hentes ut av F , vil man oppdage at trekant T7

eksisterer (grunnet at a3a2 tilhører T7). Derfor unng̊ar man et relativt dyrt findc-
kall, og man henter heller ut neste kant fra F . I dette eksempelet vil det være
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kanten a4a3, som ikke tilhører noen trekant. Den vil derfor brukes i neste iterasjon
(illustrert p̊a figur 8.10).

8.6.5 Sammenlikning med kanttesting i DTM

I DTM vil man merke om et rotasjonspunkt har kommet til en eksisterende trekant
ved å se p̊a kanten ca i en vilk̊arlig retning (fordi alle kantene lagres i begge
retninger med en gang de blir registrert). Derfor vil den første ekstra testen (sjekke
ca ogs̊a i retning ac) ikke være nødvendig/av betydning i DTM. Den andre ekstra
testen derimot, er av større interesse å vurdere.

I DTM kan ikke test nummer 2 gjøres n̊ar en kant hentes ut fra F fordi alle kantene
er lagret i begge retninger, hvilket medfører at alle kanter som ligger i F , vil være
lagret fra før.

Det gjøres en annen test i DTM: Si at en ny kant anybny skal hentes ut fra F .
Da testes det om any = cgammel ∧ bny = agammel. Hvis testen er sann, forkastes
anybny og neste kant velges i stedet (uten en tilsvarende test). For å knytte dette
til eksempelet over, vil testen i DTM unng̊a at T7 blir funnet p̊a nytt n̊ar a3a2
hentes ut av F . Problemet er at testen i DTM bare fungerer n̊ar akkurat dét er
tilfelle.

Hvis man skal gjenbruke triang-algoritmen i en parallell implementasjon, ønsker
man å kunne teste om en rettet kant som hentes ut fra F , tilhører en trekant
denne tr̊aden eller en annen tr̊ad allerede har registrert. I sømmene hvor en eller
flere tr̊ader møtes, vil det hende at en tr̊ad registrerer de rettede kantene i en
trekant mens en av disse kantene ligger i F til en annen tr̊ad (om hver tr̊ad har
sin F ).

Bruker man testen i DTM, vil man ikke kunne oppdage at det er lagt til en trekant
over en kant som hentes ut av F . Det vil test 2 i min triang oppdage. Er det mange
tr̊ader i trianguleringen kan dette skje ofte, hvilket kan medføre at et høyt antall
trekanter blir funnet flere ganger.

8.6.6 Sammenlikning av antall iterasjoner i triang

I denne seksjonen tester jeg hvor mange iterasjoner man sparer p̊a å ta med hver
av de to testene beskrevet over. I tabell 8.3 vises antall iterasjoner med og uten
begge testene. Tabellene 8.4 og 8.5 viser antall ekstra iterasjoner man f̊ar dersom
man skrur av en av testene.

Det optimale vil være å finne hver trekant én og bare én gang. Det medfører at man
ønsker å ha like mange iterasjoner i triang som det er trekanter i trianguleringen.

Resultatene for å skru av begge testene viser, som tidligere sagt, at man f̊ar omtrent
dobbelt s̊a mange iterasjoner. Det interessante er at det konvergerer mot dobbelt
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s̊a mange iterasjoner som forventede trekanter n̊ar punktmengden blir større. Det
kommer antageligvis av at det er færre ytterpunkter i forhold til interne punkter i
punktmengdene.

Resultatene for test 1 viser at man f̊ar omtrent 1/3 ekstra iterasjoner ved ikke
å benytte seg av den (i forhold til å ha like mange iterasjoner som trekanter
i trianguleringen). Hvis man ikke bruker test 2, f̊ar man omtrent 2/3 ekstra
iterasjoner. Ogs̊a for disse tabellene konvergerer antallet ekstra iterasjoner mot
henholdsvis 1/3 og 2/3, antageligvis av samme grunn som nevnt i forrige avsnitt.

Man kan, ut fra resultatene i tabell 8.4, lese at det blir valgt cirka 1/3 s̊a mange
rotasjonspunkter som trekanter. Siden det er omtrent dobbelt s̊a mange trekanter
som punkter i enhver ferdig Delaunay-triangulering, kan man konkludere med at
rundt 2/3 av punktene i mengden vil være rotasjonspunkter. Videre ser man ogs̊a
at cirka 2/3 av kantene som hentes ut av F , forkastes fordi trekanten de tilhører
allerede er funnet og registrert.

8.6.7 Sortering av naboskap

Først etter at trianguleringen er ferdig, sorteres naboene til alle punktene. Jeg
sorterer listene basert p̊a vinkelen mellom den første naboen i listen og alle andre
slik som illustrert p̊a figur 8.11. Det betyr at det første punktet i nabolisten aldri
vil bli flyttet p̊a under sorteringen.

Grunnen til det er at den første naboen til ethvert punkt p̊a den konvekse
innhyllningen er den “høyrehendte” naboen til det punktet (og den naboen ligger
ogs̊a p̊a den konvekse innhyllningen). Det betyr at hvis man følger den første
naboen til alle ytterpunktene, vil man følge den konvekse innhyllningen i motsatt
retning av klokken.

a

b1

b2
b3

b4

b5

b6 b7

Figur 8.11: Et punkt a med sine naboer b1, b2, b3, ..., b7.

For å sortere nabolistene m̊aler jeg vinkelen med prikkproduktet:
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Tabell 8.3: Resultater med og uten begge testene. (Tallene under
“Ekstra iterasjoner” viser hvor mange ekstra iterasjoner man f̊ar ved
ikke å benytte begge testene i forhold til å bruke dem.)

Punkter Trekanter Iterasjoner Ekstra iterasjoner

T1=p̊a,T2=p̊a T1=av,T2=av Antall Prosent

100 (11) 187 187 365 178 95,2 %
10 000 (22) 19976 19976 39932 19956 99,9 %
100 000 (21) 199977 199977 399935 199958 100,0 %
1 000 000 (35) 1999963 1999963 3999893 1999930 100,0 %

Tabell 8.4: Resultater uten bruk av test 1 (men med test 2).

Punkter Trekanter Iterasjoner Ekstra iterasjoner

T1=av, T2=p̊a Antall Prosent

100 (11) 187 248 61 32,6 %
10 000 (22) 19976 26551 6575 32,9 %
100 000 (21) 199977 266081 66104 33,1 %
1 000 000 (35) 1999963 2662259 662296 33,1 %

Tabell 8.5: Resultater uten bruk av test 2 (men med test 1).

Punkter Trekanter Iterasjoner Ekstra iterasjoner

T1=p̊a, T2=av Antall Prosent

100 (11) 187 304 117 62,6 %
10 000 (22) 19976 33357 13381 67,0 %
100 000 (21) 199977 333831 133854 66,9 %
1 000 000 (35) 1999963 3337597 1337634 66,9 %
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cosα =
~A · ~B

| ~A|| ~B|

Jeg m̊aler vinkelen mellom vektorene ~ab1 og ~abi|i ∈ (2, 3, .., n), hvor n er antall
naboer et punkt har. Problemet med dotproduktet er at den bare returnerer et
tall mellom 1 (0◦) og −1 (180◦). Derfor finner jeg linjen som ~ab1 ligger p̊a (som
forklart i kapittelet om DTM). Deretter sjekkes alle punkter bi om de er over eller
under linjen. Er bi under linjen, vil verdien til bi ligge mellom −1 og −3.

For å gjøre sortingen mer intuitiv snur jeg fortegnet, slik at større vinkler har større
verdi. Derfor vil vinkel 0◦ = −1 og vinkel 360◦ = 3.

Vinklene mellom kantene til naboene lagres i en array hvor hver vinkel ligger p̊a
samme indeks i som naboen bi ligger p̊a. Selve sorteringen gjøres ved hjelp av
innstikksortering [26]. Sorteringskriteriet er vinklene i den midlertidige arrayen.
N̊ar elementer flyttes p̊a, flyttes de b̊ade i “vinkelarrayen” og i “naboarrayen”.
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Kapittel 9

Parallell implementasjon av
Delaunay-triangulering i Java

Jeg har parallellisert Delaunay-triangulering i to varianter i Java. Variantene
har til felles at de først starter et brukerbestemt antall tr̊ader. Tr̊adene starter
trianguleringsprosessen fra forskjellige ytterkanter. Disse startskantene settes s̊a
langt unna hverandre som mulig for å unng̊a forsinkelser grunnet synkronisering.

Det er hovedsaklig én egenskap som skiller variantene fra hverandre. Den første
varianten vil “sl̊ass” med alle andre tr̊ader om å finne og registrere trekanter først.
Det vil si at det er ingen grense for i hvilke deler av domenet en tr̊ad kan triangulere.
I variant nummer to har jeg forholdsinndelt domenet i omr̊ader som best̊ar av en
eller flere bokser. En tr̊ad f̊ar bare lov til å registrere trekanter som ligger innenfor
en av boksene den har f̊att tildelt.

Sistnevnte variant er et forsøk p̊a å garantere at ingen tr̊ader blir innesperret tidlig.
Da vil de innesperrede tr̊adene stoppe opp, og det fører til en skjev arbeidsfordeling
mellom tr̊adene.

Ulempen ved å dele inn domenet i slike omr̊ader er at man m̊a ha et ekstra sett
med regler for hvordan trekanter kan registreres. For eksempel kan en trekant ligge
p̊a tverst av flere omr̊ader. Dessuten m̊a man lage nye regler i triang for n̊ar
rotasjonspunkter skal skiftes ut, og for n̊ar en kant skal legges inn i F .

I tillegg m̊a man ha en findc-implementasjon som gir like trekanter, selv i det
kosirkulære tilfellet.

9.1 findc for parallellisering

findc, som implementert i DTM, vil gi forskjellige trekanter i det kosirkulære
tilfellet basert p̊a hvilken kant man søker over. Grunnen er at n̊ar DTM finner
to trekanter hvor ∠bc1a = ∠bc2a, vil trekanten med størst ∠abci velges. I tillegg
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gjøres en naboskapstest i det kosirkulære tilfellet i findc.

Naboskapstest vil jeg unng̊a fordi det krever synkronisering (l̊asing) av nabolistene
til punktene som skal testes — jeg ønsker å ha en synkroniseringsfri findc. Det kan
oppn̊as ved å bare aksessere punktkoordinatene i hvert punkt (siden punktmengden
er endelig, og punktenes posisjon er konstant i løpet av trianguleringsprosessen).

Jeg har selv prøvd flere m̊ater å løse kosirkularitet p̊a forskjellige m̊ater, men uten
at de har fungert i alle tilfeller. Mine forsøk har basert seg p̊a, i likhet med DTM-
implementasjonen, å sjekke vinkel ∠abc n̊ar man har flere vinkler ∠bca som er like.
Til forskjell fra DTM-implementasjonen, finner jeg minste eller største ∠abc basert
p̊a vinkelen mellom kanten ab og x-aksen (i flere varianter). Det fantes alltid et
tilfelle hvor fire punkter ikke ga like trekanter.

Det viser seg at Dyken og Floater har løst dette problemet [12]. De velger en
metode hvor man prøver å finne den diagonalen som har minst vinkel med en
forh̊andsbestemt linje. Det kan skje at to diagonaler har samme vinkel med den
forh̊andsbestemte linjen. Derfor har man ogs̊a en ekstra, alternativ linje som man
m̊aler vinkelen til i stedet. Et mulig valg av to slike linjer er vist p̊a figur 9.1.
I artikkelen bevises det at den alternative linjen ikke m̊a være parallell eller st̊a
normalt p̊a den første linjen. Det er fordi den minste vinkelen vil da være lik den
alternative linjen.

linje 1

linje 2

Figur 9.1: To mulige foretrukne valg av diagonal.

Som det foresl̊as i artikkelen, ser jeg p̊a diagonalene som urettede vektorer.
I praksis betyr det at man ser p̊a den minste vinkelen mellom diagonalene
og de forh̊andsbestemte linjene. Den minste vinkelen velger jeg ved å finne
absoluttverdien av prikkproduktet for vektorene som g̊ar parallellt med den
foretrukne linjen og den mulige diagonalen. Da vil resultatet av prikkproduktet
være et tall mellom 1 og 0. Det tilsvarer vinklene mellom 0◦ og 90◦.

Jeg bruker linjene som henholdsvis er parallelle med vektorene

(

1
0

)

og

(

1
1

)

. Det

er de samme linjene som vist p̊a figur 9.1.

findc trenger ingen andre omskrivninger for å kunne brukes i en parallell
implementasjon.
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9.2 Synkronisering

I en parallell implementasjon er det en nødvendighet å kunne l̊ase datastrukturen
for å kunne gjøre oppdateringer p̊a den. Spørsm̊alet er hvordan l̊asene skal settes.

Man kan ha én global l̊as som m̊a holdes av en tr̊ad for å kunne lese og/eller
oppdatere en naboliste for en eller flere punkter. En slik løsning er veldig enkel
å bruke ettersom det er bare én l̊as som m̊a holdes. Ulempen er at tr̊adene vil
bruke mye tid p̊a å vente p̊a den ene l̊asen. Med en slik implementasjon gjøres alle
oppdateringer i nabolistene i trianguleringen helt sekvensielt.

Det er helt klart mulighet til forbedring: N̊ar man oppdaterer trianguleringen,
gjøres en oppdatering lokalt p̊a tre punkter a, b og c om gangen. Derfor kan man
gjøre det stikk motsatte; å sette l̊as p̊a individuelle punkter. Om punktmengden
er stor, vil sjansen for at to tr̊ader prøver å l̊ase samme punkt(er), være lav.

Ulempen med å ha s̊a høy “oppløsning” av l̊aser er at l̊aser i Java er objekter (av
klassen ReentrantLock). Det fører til noe overhead i plassbehov grunnet l̊asene
og ekstra prosesseringstid med å opprette alle l̊asene. Dessuten er det overdrevent
å ha like mange l̊aser som punkter. Jeg har derfor landet p̊a en løsning imellom.

Min løsning er å sette l̊aser p̊a boksniv̊a: Skal man oppdatere et punkt, m̊a man
eie l̊asen til boksen punktet ligger i. Om bokstørrelsen er liten og punktmengden
er stor, kan dette ogs̊a gi mange l̊aser. En forbedring kan eventuelt være å ha en
l̊as p̊a deling mellom flere bokser om punktmengden er stor.

N̊ar man setter l̊aser p̊a boksniv̊a (og p̊a punktniv̊a), m̊a det settes flere l̊aser for
å gjøre en oppdatering. Da er det viktig å sette l̊asene i en bestemt rekkefølge for
å unng̊a vrangl̊as.

Jeg finner boksene de tre punktene a, b og c ligger i. Disse sorteres synkende, først
p̊a y-indeks og s̊a p̊a x-indeks (om de har lik y-indeks). Deretter l̊ases boksene
i den sorterte rekkefølgen. Hver boks l̊ases maks en gang til tross for at Javas
l̊asimplementasjon, ReentrantLock, kan sette samme l̊as flere ganger for en tr̊ad
(da m̊a l̊asen frigjøres like mange ganger).

Grunnen til at jeg har valg å sortere p̊a y-indeks først, har noe med m̊aten jeg
fordeler punktmengden i parallelliseringsvariant nummer 2. Om verdiene sorteres
økende eller synkende har ingen betydning.

9.2.1 Klassen ParallelBox

Siden jeg l̊aser p̊a boksniv̊a, har jeg laget en subklasse, ParallelBox, av Box. En
forenklet versjon av denne klassen kan sees p̊a kodesnutt 9.1.

Subklassen har en l̊as. I tillegg har den to heltall x og y som tilsvarer indeksen i
Triangulation.box[][]. x og y leses i parallell variant nummer 2 (hvor domenet
er forh̊andsinndelt) for å sjekke om“denne boksen” er innenfor det tildelte omr̊adet
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Kode 9.1: Klassen ParallelBox.

1 class ParallelBox extends Box {

2 private int x, y;

3 private ReentrantLock updateLock;

4

5 public void acquireUpdateLock() {

6 updateLock.lock();

7 }

8 public void releaseUpdateLock() {

9 updateLock.unlock();

10 }

11 public boolean isInLocalArea(int xMin, int xMax, int yMin, int yMax) {

12 return (x >= xMin && x <= xMax && y >= yMin && y <= yMax);

13 }

14 }

til en tr̊ad.

ParallelBox overskriver ogs̊a compareTo fra klassen Object. compareTo kalles n̊ar
man skal finne rekkefølgen boksene l̊ases i.

9.2.2 Hvor settes l̊asene?

Hver iterasjon i triang starter med et kall p̊a findc. Siden findc kun aksesserer
data som ikke forandrer seg i løpet av trianguleringsprosessen, trenger den ingen
l̊asing/synkronisering.

L̊asene m̊a settes før addnr kalles. addnr er metoden hvor nabotesting og
oppdatering av nabolisten i hovedsak gjøres.

Etter addnr har returnert, sjekkes det om kanten cb skal legges inn i listen av
uh̊andterte kanter, F . Hver tr̊ad har sin F . Testen om cb var naboer fra før, gjøres
ved å se p̊a returverdien fra addnr. Dette steget trenger derfor ingen synkronisering.

Deretter velges neste kant ab som det skal søkes over. I tilfellet hvor rotasjonen
rundt a ikke er ferdig, trengs det ingen synkronisering. Hvis kanten ac eksisterer
fra før og man m̊a hente en ny a fra F , gjøres det nabotesting av kantene som
hentes ut fra F . De testene krever at l̊aser er satt, men ikke de samme l̊asene som
ble satt tidligere. Her m̊a det settes en ny l̊as for hver enkel nabotesting.

Man m̊a derfor l̊ase addnr-metodekallet, og man kan frigjøre l̊asene med en gang
etter addnr er kalt. N̊ar man henter ut en kant fra F , trenger man bare å l̊ase
det ene punktet, a, fordi det sjekkes bare om b er inneholdt i a sin naboliste. P̊a
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kodesnutt 9.2 vises pseudokode for dette.

Kode 9.2: Pseudokode for parallell triang (variant 1).

1 void concurrent_triang() {

2 Point a, b;

3 List<Edge> F;

4

5 while (true)
6 {

7 Point c = findc(a, b);

8

9 ACQUIRE_LOCKS(a, b, c);

10 int oldNeighbours = addnr(a, b, c);

11 RELEASE_LOCKS(a, b, c);

12

13 // hvis bc IKKE er gamle naboer; legg cb t i l i F
14 if ((oldNeighbours & BIT_OLD_NB_BC) == 0)

15 F.insertEdge(c, b);

16

17 // hvis ca ER gamle naboer; finn nytt rotasjonspunkt
18 if ((oldNeighbours & BIT_OLD_NB_CA) != 0) {

19 boolean found = false;
20 while (F.size() > 0 && !found) {

21 a, b = F.removeEdge();

22 ACQUIRE_SINGLE_LOCK(a);

23 if (!a.neighboursContain(b)) found = true;
24 RELEASE_SINGLE_LOCK(a);

25 }

26 if (!found) break; // F er tom => triang ferdig
27 } else {

28 b = c; // ca er IKKE gamle naboer; fortsett rotasjonen
29 }

30 }

31 }

9.3 Parallell variant 1:“Fritt frem for alle tr̊ader”

Før selve trianguleringen starter, m̊a det bestemmes hvilken kant hver tr̊ad skal
starte p̊a. Det er ønskelig å starte tr̊adene s̊a langt unna hverandre som mulig for
å unng̊a at de forstyrrer hverandre tidlig.
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Variant 1 starter derfor en tr̊ad for hver “numBoundaryPoints / NUM_THREADS”
kant p̊a den konvekse innhyllningen. Den første tr̊aden vil start p̊a den første
kanten til pmin.

De etterfølgende tr̊adene starter like mange kanter bortenfor og etter hverandre
som nevnt i regnestykket ovenfor. For eksempel, hvis det er 16 ytterpunkter og 4
tr̊ader, starter tr̊ad 1 p̊a ytterkant 0, tr̊ad 2 p̊a ytterkant 4, tr̊ad 3 p̊a ytterkant 8,
og s̊a videre. N̊ar startskantene er valgt, slippes tr̊adene løs.

Den parallelle triang-implementasjonen (variant 1) er nesten helt lik den
sekvensielle. Forskjellen er at den parallelle implementasjonen setter l̊aser slik som
vist p̊a kodesnutt 9.2. Dette kan jeg gjøre grunnet argumentasjonen om de rettede
kantene i seksjon 8.6.5 (forrige kapittel).

N̊ar triang er ferdig, sorteres nabolistene for hver punkt som forklart i seksjon
8.6.7. Sorteringen parallelliseres ved at hver tr̊ad sorterer kantene til punktene i
gitte bokser. Det fungerer slik: hver tr̊ad har f̊att en indeks blant 0, 1, 2, ..., n− 1,
hvor n er antall tr̊ader. N̊ar naboene sorteres, sorterer tr̊aden med indeks i naboene
for punktene i boksene i, i + n, i + 2n, i + 3n, ..., og s̊a videre. Dette er vist p̊a
kodesnutt 9.3.

Mellom triang og nabosorteringen m̊a det synkroniseres slik at ingen tr̊ader starter
å sortere nabolister før alle de andre tr̊adene er ferdig med triang. For denne
synkroniseringen bruker jeg barrierer. Barriereimplementasjonen jeg benytter, er
Javas standardimplementasjon p̊a barrierer, CyclicBarrier.

For å signalisere til hovedtr̊aden at alle tr̊adene er ferdige med b̊ade triang og
nabosorteringen, teller tr̊adene ned en latch og stopper. En latch (i Java) er en
synkroniseringsprimitiv hvor en eller flere tr̊ader venter p̊a latchen (p̊a samme
m̊ate som ved en barriere). Forskjellen er at de ventende tr̊adene teller ikke ned
latchen. Atomisk nedtelling gjøres av andre tr̊ader (som bare passerer latchen uten
å synkronisere). Latchklassen som benyttes, CountDownLatch, er ogs̊a fra Javas
standardbibliotek. Hovedtr̊aden venter hele tiden p̊a at alle“trianguleringstr̊adene”
skal ha talt ned latchen. Og n̊ar hovedtr̊aden v̊akner fra å vente p̊a latchen, rydder
den opp alle de oppstartede tr̊adene før den returnerer.

Kode 9.3: Arbeidsfordeling ved parallell sortering av nabolister.

1 for (int i = this.threadIndex; i < RC*RC; i += NUM_THREADS) {

2 for (Point p : box[i / RC][i % RC]) {

3 p.sortNeighbours();

4 }

5 }
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9.4 Parallell variant 2: Forh̊andsinndeling av

domenet

9.4.1 Fordeling av boksene

Før triang starter, m̊a hver tr̊ad f̊a tildelt bokser som de skal finne trekanter i.
Siden alle tr̊ader trenger en kant p̊a den konvekse innhyllningen å starte p̊a, m̊a
alle tr̊adene ha minst en av de ytterste boksene.

Om man beregner den konvekse innhyllningen med cohull, er det ikke garantert
at alle de ytterste boksene har et eller flere punkter som ligger p̊a den konvekse
innhyllningen. (I neste kapittel beskrives et teorem gjør det mulig å starte et annet
sted enn p̊a den konvekse innhyllningen. N̊ar denne varianten ble implementert,
var jeg ikke klar over dette teoremet.)

P̊a figurene 9.2a og 9.2b vises to inndelinger av samme punktmengde. I det første
tilfellet (figur 9.2a) f̊ar alle de fire tr̊adene tildelt minst et punkt som ligger p̊a
den konvekse innhyllningen. I det andre tilfellet (figur 9.2b) f̊ar ikke tr̊adene 2 og
5 noen punkter som ligger p̊a den konvekse innhyllningen i sine omr̊ader. Disse
tr̊adene vet derfor ikke hvor de skal starte å triangulere.

Siden man ikke kan garantere at alle tr̊adene f̊ar en startskant n̊ar man bruker
cohull, kreves det at addboundary benyttes for denne parallelle varianten.
Husk at addboundary legger til to punkter i hver av de ytterste boksene (tre i
hjørneboksene). P̊a figurene 9.2c og 9.2d vises de to samme inndelingene som p̊a
figurene 9.2a og 9.2b. Forskjellen her er at selv i tilfellet med 8 tr̊ader (figur 9.2d)
har alle tr̊adene minst en startskant.

For at alle tr̊adene skal ha en startskant, deles boksene maks en gang p̊a langs.
Om man for eksempel starter 8 tr̊ader, vil boksene derfor fordeles slik som p̊a figur
9.2d.

For at tr̊adene skal vite hvilke bokser de har f̊att tildelt, har hver tr̊ad fire
heltallsvariable som vist p̊a kodesnutt 9.4. De inneholder de laveste og høyeste
indeksene til boksene “denne tr̊aden” har f̊att tildelt.

P̊a samme m̊ate som i variant 1 prøver man å starte p̊a den ytterkanten lengst vekk
fra de andre tr̊adene (fordi tr̊adene m̊a fortsatt sette l̊aser for å teste naboskap
og oppdatere nabolister). Dette gjøres ved at hver tr̊ad velger den midterste
ytterkanten i sine bokser (eller den som er “mest mulig” i midten).

9.4.2 triang for variant 2

Her beskrives reglene for n̊ar en tr̊ad kan registrere en trekant (det vil si, de rettede
kantene i en trekant).
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(a) Boksinndeling for
4 tr̊ader med cohull.

0 1 2 3

4 5 6 7

(b) Boksinndeling
for 8 tr̊ader med
cohull.

0 1

2 3

(c) Boksinndeling for
4 tr̊ader med ad-

dboundary.

0 1 2 3

4 5 6 7

(d) Boksinndeling
for 8 tr̊ader med
addboundary.

Figur 9.2: To mulige boksinndelinger. Tallene over og under boksene
er indeksen til tr̊aden som jobber innenfor de boksene. P̊a figur 9.2b f̊ar
ikke tr̊adene 2 og 5 noen startkant. Siden den konvekse innhyllningen er
beregnet ved hjelp av addboundary, f̊ar alle tr̊adene minst en startskant
p̊a figur 9.2d.
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Kode 9.4: Arbeidsfordeling ved parallell sortering av nabolister.

1 class DelaunayRunnable implements Runnable {

2 int threadIndex;

3 int xMin, xMax;

4 int yMin, yMax;

5

6 public void run() {

7 /∗ . . . triang og nabosortering . . . ∗/
8 }

9 }

N̊ar alle punktene i en trekant ligger innenfor omr̊adet til en tr̊ad, kan trekanten
registreres av den gitte tr̊aden. Dersom punktene i en trekant er fordelt over
omr̊adet til to eller flere tr̊ader, kan trekanten bare registreres dersom det
leksikografiske største punktet er innenfor omr̊adet til den aktuelle tr̊aden.

Det leksikografiske største punktet er det punktet med størst y-verdi (og hvis y-
verdien er lik for to eller flere punkter, velges punktet med størst x-verdi av disse).
Det er samme sortering som brukes for å bestemme rekkefølgen bokser skal l̊ases
i.

Dette er forøvrig grunnen til av boksene maks deles horisontalt maks en gang n̊ar
de fordeles mellom tr̊adene. Siden punktene med størst y-verdi m̊a være innenfor
det lokale omr̊adet til tr̊aden som skal registere den, har jeg valgt høye, langstrakte
omr̊ader som p̊a figur 9.2d. De nederste boksene (nummerert 0-3 p̊a figuren) vil
derfor registrere noe færre trekanter enn de øverste boksene n̊ar punktene er nær
uniformt fordelt utover domenet.

Implementasjonsdetaljer

Etter hvert kall p̊a findc gjøres det tre tester. Resultatene fra disse testene brukes
senere. Testene, som vist p̊a kodesnutt 9.5, sjekker om punktene b og c er i de
lokale boksene for en gitt tr̊ad. I tillegg testes det om c er lik bstart. bstart settes til
nye b n̊ar en kant hentes ut av F .

I addnr gjøres det en test om det største punktet er innenfor det lokale omr̊adet.
Bare n̊ar det største punktet er innenfor, registeres naboskapene. I begge tilfeller
settes bitene til resultatverdien.

N̊ar man leter etter trekanter p̊a grensen mellom to tr̊adomr̊ader, m̊a det gjøres
noen ekstra triks. Hvis man stopper å rotere rundt et rotasjonspunkt s̊a fort findc
returnerer et punkt som ligger utenfor det lokale omr̊adet, hender det ofte at ikke
alle de rettede kantene blir registert her.
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Kode 9.5: Ekstra tester rett etter findc i triang.

1 ...

2 Point c = findc(a, b);

3

4 boolean bInside = getBox(b).isInLocalArea(xMin, xMax, yMin, yMax);

5 boolean cInside = getBox(c).isInLocalArea(xMin, xMax, yMin, yMax);

6 boolean cIsOldB = (c == bStart);

7

8 ACQUIRE_LOCKS(a, b, c);

9 int oldNeighbours = addnr(a, b, c);

10 RELEASE_LOCKS(a, b, c);

11 ...

Derfor m̊a man fortsette å rotere rundt et rotasjonspunkt s̊a lenge b og/eller c er
utenfor de lokale omr̊adene. Det fører til at ikke alle trekanter som blir funnet her,
blir registrert. I tillegg m̊a den første c som blir funnet utenfor de lokale boksene
(i en rotasjon), ogs̊a kunne bli et rotasjonspunkt for en tr̊ad.

tr̊ad 1

tr̊ad 2

a
b1

b2/c1

b3

b4

(a) Rotasjon rundt a uten-
for det lokale omr̊adet for
tr̊ad 1.

tr̊ad 1

tr̊ad 2a

b1

b2/c1

b3
b4

(b) Rotasjon rundt a uten-
for det lokale omr̊adet for
tr̊ad 1, hvor til og med a er
utenfor.

Figur 9.3: Eksempler p̊a rotasjoner som g̊ar utenfor de lokale boksene
for tr̊ad 1. De stripete strekene viser trekanter som ikke vil bli lagret
av tr̊ad 1 fordi det største punktet i trekantene er utenfor de lokale
boksene til tr̊ad 1.

Figur 9.3 illusterer hvordan dette gjøres. I eksempelet vises det hvordan tr̊ad 1 (den
nederste tr̊aden) roterer rundt to rotasjonspunkter. a p̊a figur 9.3a er innenfor det
lokale omr̊adet til tr̊ad 1. Rotasjonen m̊a g̊a ut av det lokale omr̊adet og komme
inn i omr̊adet igjen p̊a andre siden.

Punktet markert som b2/c1 p̊a figur 9.3a vil ogs̊a bli lagt inn i F og valgt som et
senere rotasjonspunkt. Rotasjonen rundt dette punktet er vist p̊a figur 9.3b. Merk
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at det første punktet som blir funnet utenfor det lokale omr̊adet her ogs̊a legges
inn i F .

Ingen av trekantene som blir funnet p̊a illustrasjonene p̊a figur 9.3 vil bli registrert,
siden alle de“største”punktene i trekantene er utenfor det lokale omr̊adet til tr̊ad 1.
Om man hadde snudd hele figur 9.3a opp ned, ville alle trekantene blitt registrert.
Grunnen er at da ville a vært innenfor det lokale omr̊adet til den øverste tr̊aden.

N̊ar en kant skal legges inn i F m̊a det, grunnet argumentasjonen over, i tillegg
testes om (i) c er innenfor det lokale omr̊adet, eller (ii) om b er innenfor og c
ikke er innenfor. Hvis en av de øvrige testene er sanne, settes kanten cb inn i F .
Dette er vist p̊a kodesnutt 9.7.

Kode 9.6: Innsetting av kant i F for parallell variant 2.

1 if ((oldNeighbours & BIT_OLD_NB_BC) == 0) {

2 if (cInside || (bInside && !cInside)) {

3 F.insertEdge(c, b);

4 }

5 }

N̊ar man velger neste b, og c er utenfor boksene, trengs det ekstra logikk for at
rotasjonen skal fungere slik som p̊a figur 9.3. Den første if-testen sjekker om et
punkt er utenfor boksene. Grunnen til at det i tillegg testes om !c.isBoundary(),
er for å unng̊a å velge en kant som peker ut av den konvekse innhyllningen som
inputkant til neste findc-kall.

Kode 9.7: Innsetting av kant i F for parallell variant 2.

1 if (!cIsOldB && !cInside && !c.isBoundary()) {

2 b = c;

3 } else if (cIsOldB || ((oldNeighbours & BIT_OLD_NB_CA) == 0)) {

4 // hent neste kant fra F
5 ...

6 // i til legg , sett bStart = b
7 bStart = b;

8 } else {

9 b = c;

10 }
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9.4.3 Nabosortering og synkronisering

Hver tr̊ad sorterer naboene til punktene i de boksene den har f̊att tildelt, i stedet
for slik det blir gjort i variant 1.

Synkronisering mellom triang og nabosortering, samt signalisering til hovedtr̊aden
om at hjelpetr̊adene er ferdige med trianguleringen, gjøres p̊a samme m̊ate som
for variant 1.
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Kapittel 10

Delaunay-triangulering p̊a CUDA

Jeg har implementert Delaunay-triangulering for CUDA. CUDA-implementasjonen
er ganske annerledes fra Java-implementasjonene for CPU. Den baserer seg p̊a en
egenskap ved Delaunay-trianguleringer som ikke tidligere er nevnt. I tillegg baserer
arkitekturen seg p̊a massetr̊ading, noe som åpner for andre m̊ater å gjøre søk p̊a
(for eksempel i findc).

CUDA-implementasjonen kalles fra Java via Java Native Interface (JNI). JNI
gjør det mulig å kalle C-funksjoner fra Java. C-koden m̊a kompileres til
biblioteksfiler (DLL-filer p̊a Windows). Man m̊a laste inn biblioteksfilene, ved
å bruke System.loadLibrary(), før man kaller metoder som er deklarert med
nøkkelordet native.

10.1 Ny egenskap for Delaunay-kanter

Mens jeg implementerte med Delaunay-triangulering i Java, la jeg merke til
en egenskap ved Delaunay-trianguleringer. For alle punkter i en Delaunay-
triangulering er det nærmeste punktet alltid en Delaunay-nabo. Dermed kan
man starte å trianguleringere p̊a hvilket som helst punkt i trianguleringen. I de
tidligere Java-implementasjonene derimot, m̊a alle tr̊adene starte p̊a en kant p̊a
den konvekse innhyllningen (fordi jeg ikke var klar over dette).

Denne egenskapen er beskrevet i detalj i en artikkel [22] som er å finne som vedlegg.

10.2 Datastruktur i C

Siden C ikke er objektorientert, m̊a det brukes en annen datamodell i C og
CUDA. Denne datamodellen lagrer fortsatt punkter og deres nabolister. Mens
datamodellen i Java baserer seg p̊a referanser mellom objekter, er datastrukturen
i C indeksbasert (benytter seg av arrayer, og indekser i denne).

93



10.2.1 Boksinndeling og punktkoordinater

Punktene lagres i en array. For hvert punkt lagres kun posisjonen som et
koordinatpar (x, y). Grunnet manglende støtte for dobbelpresisjon p̊a eldre CUDA-
kort og ikke støtte for fullhastighets dobbelpresisjon før neste generasjon [7] (kjent
under kodenavn Fermi), lagres koordinatene som float.

N̊ar punktene blir kopiert fra Java-datastrukturen til datastrukturen i C, kopieries
punktene boks for boks. Det fører til at alle punktene i en boks blir liggende etter
hverandre i punktarrayen.

Boksstrukturen er en todimensjonal array med indekser til punktarrayen. For hver
boks lagres indeksen til det første punktet i boksen i punktarrayen, samt størrelsen
p̊a boksen. P̊a figur 10.1a er en illustrasjon av datastrukturen (i implementasjonen
vil box og points allokeres dynamisk).

Kode 10.1: Bokser og punkter i CUDA.

1 typedef struct {

2 int index;

3 int size;

4 } box_t;

5

6 typedef struct {

7 float x;

8 float y;

9 } point_t;

10

11 box_t box[RC][RC];

12 point_t points[NUM_POINTS];

For å gjøre det lettere å arbeide med disse datastrukturene i en større CUDA-
kjerne, lastes b̊ade punktene og boksene opp i teksturminnet. Teksturminnet
er konstant og cachet i en transparent cache, hvilket passer bra siden
hverken punktmengden eller boksinndelingen forandres i løpet av kjøretiden til
trianguleringen.

10.2.2 Nabolister

Nabolisten ser tilsvarende ut som bokser/punkter (se figur 10.1b). Den best̊ar av to
endimensjonale arrayer. Den første arrayen, points_nr, har like mange elementer
som punkter. Hvert element i points_nr har en indeks til den første naboen til
punktet. I tillegg lagres det hvor mange naboer den har.
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Den andre arrayen, nr_list, lagrer nabolistene. Hver nabo lagres med indeksen i
points og points_nr. For sikkerhets skyld er størrelsen p̊a nr_list 20 % større
enn forventede antall kanter multiplisert med 2 (grunnet naboskap lagres begge
veier for hver kant).

Kode 10.2: Bokser og punkter i CUDA.

1 typedef struct {

2 int index;

3 int num_nb;

4 } point_nr_t;

5

6 point_t points_nr[NUM_POINTS];

7 int nr_list[(int) ((NUM_EDGES * 2) * 1.2f)];

Nabolistene er tomme til å starte med. Den konvekse innhyllningen blir beregnet p̊a
CPUen, men den kopieres til CUDA-kortet som en liste av punkter. Etterfølgende
punkter i listen er naboer p̊a den konvekse innhyllningen.

box[][] points[]

(a) Bokser og punk-
ter.

points nr[] nr list[]

(b) Nabolisten.

Figur 10.1: Illustrasjon av datastrukturen i C. (Merk: Boksstrukturen
er egentlig todimensjonal, men det kommer ikke frem p̊a figur 10.1a.)

10.2.3 Parametre til kjernene

Parametre til kjernene lastes opp i konstant minne. Det er nærmere 20 parametre
som skal overføres. Det er flere grunner til at parametrene lastes opp i konstant
minne. (i) Det konstant minnet er cachet. (ii) Hvis parametrene ikke var lastet
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opp i det konstante minnet, ville alle parametrene blitt kopiert til hver enkelt tr̊ad.
Siden det kan startes opp mange millioner tr̊ader, spares det tid og plass ved å ha
lagret parametrene kun p̊a et sted.

10.2.4 Data per tr̊adblokk

Under trianguleringen trengs det lokale variabler som er delt mellom tr̊adene i
samme tr̊adblokk. Disse er plassert i det delte minnet.

10.3 Fra Java til C

Stegene til og med beregning av den konvekse innhyllningen gjøres p̊a CPUen. Det
er bare triang (inklusivt nabosortering) som gjøres i CUDA.

C-koden for CPU best̊ar hovedsaklig i å hente ut de variablene som trengs fra Java-
datamodellen (ved hjelp av JNI-kall). I tillegg m̊a det dynamisk allokeres minne
b̊ade p̊a CUDA-kortet og i hovedminnet.

For å hente ut verdien fra et felt i et objekt i Java, m̊a man først finne
klassebeskrivelsen til objektet. Deretter m̊a man finne IDen til feltet (i klassen)
som man ønsker å hente ut. Basert p̊a klassebeskrivelsen og felt-IDen kan man
hente ut verdien fra et objekt.

Kodesnutt 10.3 viser eksempelkode for å hente ut posisjonen (x, y) av klassen
Point. P̊a linje 7 hentes klassebeskrivelsen ut. P̊a linje 11 og 12 hentes felt-
IDene for x og y. Den siste parameteren, “D”, er feltbeskrivelsen. Mer detaljer om
feltbeskrivelser er å finne i [18, kap. 4.1.2 og 4.2.2]. Feltbeskrivelser er nødvendig
å ha med, blant annet fordi metoder støtter overloading i Java. Først p̊a linje 15
og 16 kan koordinatene kopieres ut.

N̊ar CUDA-kjernen er ferdig utført, m̊a nabolistene oppdateres i Java-modellen.
Deretter frigjøres all minne som er brukt b̊ade i C og p̊a CUDA-kortet før JNI-
kallet returnerer.

10.3.1 Sammenlikning av antall kodelinjer

Java-koden for triang med alle hjelpemetodene (slik som findc, addnr med flere)
ligger p̊a 600–700 linjer (900–1000 for de parallelle implementasjonene).

CUDA-kjernen, triang_kernel, med hjelpefunksjoner er p̊a 1300–1400 linjer.
CPU-koden i C (med minneallokering, JNI-kall og kode for å administrere
CUDA-kjernene) er p̊a 800–900 linjer. I tillegg trengs det 200–250 linjer med
typedeklarasjoner for datamodellen i C.
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Kode 10.3: Kopierer koordinatene fra et objekt av klassen Point.

1 void get_point_coords(JNIEnv *env, jobject point_obj, point_t * point_c)

2 {

3 jclass cls;

4 jfieldID fid_x, fid_y;

5

6 // finner klassebeskrivelsen (class descriptor)
7 cls = (*env)->FindClass(env, "triang/model/Point");

8

9 // finner IDene t i l koordinatfeltene i Point
10 // ”x” = navnet t i l feltet , ”D” = typen (double)
11 fid_x = (*env)->GetFieldID(env, cls, "x", "D");

12 fid_y = (*env)->GetFieldID(env, cls, "y", "D");

13

14 // kopier koordinatene fra Point−objektet
15 point_c->x = (float) (*env)->GetDoubleField(env, point_obj, fid_x);

16 point_c->y = (float) (*env)->GetDoubleField(env, point_obj, fid_y);

17 }

10.4 Algoritme

10.4.1 triang_kernel

Det følgende gjøres for alle punktene i punktmengden.

Siden man kan finne minst en Delaunay-nabo for alle punkter, starter
triang_kernel med å finne nærmeste nabo for punktet, a, som skal undersøkes.

Dersom punktet ligger p̊a den konvekse innhyllningen, har det allerede to naboer.
Om man tenker seg at punkter “ser innover”, velges den “høyre” naboen som b. Det
er fordi naboene til ethvert punkt skal lagres mot klokken, og da er den “høyre”
naboen alltid den første i nabolisten (som nabo b1 p̊a figur 10.2a).

Dersom punktet er et internt punkt, gjøres et søk for å finne den nærmeste naboen
(p̊a figur 10.2b er b1 nærmeste nabo).

Det første nabopunktet legges inn i en lokal kopi av nabolisten til a (den motsatte
rettede kanten lagres ikke), enten punktet er et internt punkt eller ligger p̊a den
konvekse innhyllningen.

N̊a som man har en startskant, kan man starte å rotere rundt a. Som tidligere,
inneholder hver iterasjon i rotasjonen et kall p̊a findc. Alle c som returneres av
findc, legges inn i nabolisten a (fremdeles lagres naboskapet bare den ene veien),
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før b settes lik c og man starter neste iterasjon i triang_kernel.

Slik fortsetter triang_kernel til findc returnerer punktet som enten (i) er den
første (og nærmeste) naboen hvis a er et internt punkt, eller (ii) er den “venstre”
naboen hvis a ligger p̊a den konvekse innhyllningen.

Den lokale nabolisten for gjeldende punkt, a, vil n̊a være komplett og den vil være
sortert. Listen settes s̊a inn i den globale nabolisten før man kan si seg ferdig med
gjeldende punkt.

a

b1
b2

b3

b4

(a) P̊a den konvekse
innhyllningen (b1 og
b4 ligger p̊a innhyll-
ningen).

a

b1

b2

b3

b4

b5

b6

(b) For interne punkter (b1
er nærmeste nabo).

Figur 10.2: triang i CUDA. P̊a den konvekse innhyllningen starter
man p̊a naboen“mest til høyre”og stopper p̊a naboen“mest til venstre”.
For interne punkter starter og stopper man p̊a den nærmeste naboen.
Start- og stoppnaboer er illustrert med solide kanter, mens de andre
naboene er illustrert med prikkete kanter. Naboskap registreres bare
for rotasjonspunktet a n̊ar en ny kant blir funnet. Dette gjøres for alle
punktene i punktmengden.

10.4.2 Fordeler og ulemper

Denne algoritmen m̊a gjøre mer enn de tidligere algoritmene. Grunnen er at den
m̊a finne hver trekant tre ganger (en gang per punkt): Den bygger nabolisten for
hvert punkt, men lagrer bare punktene i den ene listen om gangen. Det byr p̊a
fordeler og ulemper.

Den viktigste fordelen er at algoritmen kan parallelliseres til hvert punkt. Har
man et stort antall prosessorkjerner tilgjengelig, kan man la hver kjerne finne alle
naboene til en liten mengde punkter.

Selv om man m̊a kalle findc tre ganger s̊a mye, vil nabolisten være sortert n̊ar
triang_kernel er ferdig med et punkt. Derfor krever ikke algoritmen fullt tre
ganger s̊a mye arbeid.

Det at nabolisten er lagret i en lokal kopi som kopieres til den globale
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nabolistestrukturen først n̊ar den er ferdig, byr p̊a en stor fordel.

Fordelen er at man trenger ingen synkronisering for å gjøre oppdateringer p̊a den
lokalt. Det trengs bare synkronisering n̊ar man skal kopiere den ferdige nabolisten
for et punkt til den globale nabolisten.

En ulempe, i min CUDA-implementasjon, er at den lokale nabolisten er lagret i
det delte minnet. Det delte minnet har ikke dynamisk minneallokering. All minne
man trenger, m̊a være allokert p̊a forh̊and.

10.5 Implementasjonsdetaljer

10.5.1 Hvordan triang parallelliseres

Hver tr̊adblokk har 128 tr̊ader og finner naboene for 128 punkter. Tallet 128 er
valgt fordi da startes det opp en tr̊ad per punkt i punktmengden. En forenkling
jeg har gjort, er å sette en maksstørrelse p̊a bokser til 128. Har man “boksert”
punktmengden slik at en eller flere bokser har mer enn 128 punkter i seg, m̊a
“boksing”-steget gjøres p̊a nytt med mindre bokser.

Det maksimale antall naboer som et punkt kan lagre, er 49. Har punktet lagret
50 naboer, ansees nabolisten som ugyldig. 49 naboer er mer enn nok for de fleste
punktmengder. Nabolisten vil, med høy sannsynlighet, være gal n̊ar den er større
enn 15–20. Worst-case fordeling av punkter for Delaunay-triangulering er et punkt
i sentrum av en sirkel, og alle de resterende punktene liggende p̊a omkretsen til
denne sirkelen. Da vil det midterste punktet ha alle de andre punktene som naboer.
For en slik punktmengde vil CUDA-implementasjonen alltid gi feil resultat n̊ar det
er mer enn 49 punkter p̊a omkresten av sirkelen.

Selv om det startes opp 128 tr̊ader, vil ikke hver tr̊ad jobbe p̊a hvert sitt punkt.
Derimot vil alle tr̊adene jobbe sammen for å finne neste nabo for samme punkt i
parallell.

Alle søk parallelliseres. B̊ade “nærmeste nabo”-søk og sirkelsøk i findc. Som i
CPU-implementasjonene søkes det i en og en boks om gangen, men punktene i
hver boks sjekkes i parallell. For eksempel, “nærmeste nabo”-søk gjøres ved at opp
til 128 tr̊ader beregner avstanden mellom rotasjonspunktet, a, og punkt nummer
i i en boks om gangen. Siden det er maks 128 punkter i hver boks, gjøres dette i
konstant tid. N̊ar alle avstandene er regnet ut, finner man det nærmeste punktet
ved et søk blant de beregnede avstandene. Dette søket gjøres parallellt i log2(n)
tid. (For findc m̊a søket gjøres flere ganger for å oppdage/utelukke kosirkularitet.)

Jeg skriver “opp til 128 tr̊ader” i forrige avsnitt fordi det kan bare sjekkes like
mange punkter som det befinner seg i gjeldende boks om gangen. Har en boks
bare 70 punkter, m̊a de 58 siste tr̊adene i tr̊adblokken vente uten å gjøre noe nytte
for seg. Det lønner seg derfor å ha mest mulig oppunder 128 punkter i hver enkel
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boks.

N̊ar nabolisten for et punkt er ferdig og skal skrives til den globale nabolisten
nr_list, m̊a man først allokere minne i nr_list til de nye naboene. Det gjøres
ved at man oppdaterer en variabel i det globale minnet, nr_allocated, som
inneholder hvor mye av nr_list som er brukt. Siden oppdateringen m̊a gjøres
i en atomisk operasjon benyttes biblioteksfunksjonen atomicAdd. atomicAdd har
en peker til en minnelokasjon og en heltallsverdi som parameter, og den returnerer
den gamle verdien som l̊a i minnelokasjonen etter den har oppdatert verdien.
Jeg kaller atomicAdd med størrelsen p̊a nabolisten for det gjeldende punktet som
parameter, og returverdien spesifiserer hvilken indeks jeg kan starte å skrive den
lokale nabolisten til i nr_list.

10.5.2 Arbeidsfordeling

N̊ar findc kalles, er det mange variable som m̊a beregnes. Problemet med disse
beregningene er at de ikke kan parallelliseres i noen særlig grad. Derfor m̊a disse
variablene initialiseres i et f̊atall tr̊ader. Jeg initialiserer dem i to tr̊ader (som ligger
i to forskjellige varper).

CUDA gir høyest ytelse n̊ar alle de 32 tr̊adene i en varp gjør noe vesentlig. Dessuten
har hver kjerne en mye lavere klokkehastighet enn en CPU (typisk 500-700 MHz).
Derfor vil de første kodelinjene i findc g̊a betraktelig tregere p̊a CUDA enn p̊a en
CPU.

Etter at 128 tr̊ader har beregnet hver sine vinkler i findc, samt funnet den
største av disse, m̊a testen og oppdateringen av n̊aværende maksvinkel gjøres i
en tr̊ad. Derfor st̊ar tr̊adene for det meste og venter mens maksvinkelen testes. I
det kosirkulære tilfellet gjøres all vinkelberegning i en tr̊ad. Kosirkulære trekanter
pleier ikke å dukke opp ofte, s̊a dette har ikke s̊a mye å si. Dette gjelder med
mindre alle punktene ligger i et rutenett.

Etter man har gjort et søk med en søkesirkel i findc, m̊a man eventuelt øke denne
hvis ingen punkter ble funnet innenfor sirkelen. Dette inneholder ogs̊a en god del
beregninger og m̊a gjøres i kun en tr̊ad.

Samlet sett, er det faktisk bare beregningen av vinkler (og finne den største av
de nylig beregnede vinklene) som parallelliseres i findc. Jeg har ingen nøyaktige
m̊alinger for hvor mye tid de forskjellige beregningen bruker i findc (for CUDA-
implementasjonen). Likevel antar jeg at det bare er en tr̊ad som kjører mesteparten
av tiden.

Like fullt lønner det seg ikke å la hver tr̊ad jobbe p̊a hvert sitt punkt. Det er
fordi 32 etterfølgende tr̊ader i en varp kan utføre instruksjoner i parallell hvis og
bare hvis de utfører en identisk instruksjon. Om tr̊adene i en varp forgrener seg
forskjellig (hvilket ganske garantert kommer til å skje hvis de jobber p̊a hvert sitt
punkt), vil ikke tr̊adene utføre de samme instruksjonene. Derfor vil tr̊adene i en
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varp m̊atte utføre instruksjoner etter hverandre/sekvensielt.

10.5.3 Mønster for parallellisering

Man m̊a f̊a med seg alle tr̊adene inn i alle løkker (og løkker i løkker). Det er likevel
ikke ønskelig at alle tr̊adene skal gjøre alle beregningene i løkken. En grunn kan
være at bare en variabel skal oppdateres (for eksempel en tellevariabel), og denne
trenger ikke å oppdateres av 128 tr̊ader (som tilsvarer 128 leseoperasjon og 128
skriveoperasjoner i samme bøtte).

P̊a kodesnutt 10.4 vises et mønster jeg bruker for at bare en tr̊ad skal oppdatere
en variabel, som senere leses av alle tr̊adene.

Kode 10.4: Programmeringsmønster i CUDA for å “f̊a med” en bunke
tr̊ader i en løkke hvor deler av løkken m̊a utføres av bare en tr̊ad.

1 __shared__ int doIterate = TRUE;

2

3 while (doIterate)

4 {

5 __syncthreads(); // BARRIERE
6

7 /∗ gjør en beregning i parallell ( f . eks. vinkelberegning) ∗/
8

9 __syncthreads(); // BARRIERE
10

11 /∗ hovedtr̊aden (her brukes id=0) sjekker om løkken er ferdig ∗/
12 if (threadIdx.x == 0)

13 {

14 if (/∗ sjekk om vi er ferdige ∗/)
15 doIterate = FALSE; // ferdig !
16 else
17 doIterate = TRUE; // trenger enda en iterasjon . . .
18 }

19

20 __syncthreads(); // BARRIERE
21 }

doIterate er en boolsk verdi som bestemmer om tr̊adene er ferdig med iterasjonen
eller om den m̊a gjøres enda en gang. N̊ar tr̊adene kommer inn i løkken, gjøres en
beregning i parallell (linje 7). Det trengs ikke nødvendigvis å synkroniseres før
denne beregningen. Etter beregningen m̊a det synkroniseres for at alle tr̊adene,
med sikkerhet, skal være ferdig med beregningen sin.
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Deretter gjøres det en sjekk (linje 14) om “vi er ferdige med å iterere n̊a”. Denne
sjekken m̊a gjøres i kun en tr̊ad. I eksempelet vil den oppdatere doIterate. Etter
den ene tr̊aden har gjort disse beregningene alene, m̊a det ogs̊a synkroniseres.
Hadde den siste synkroniseringen ikke vært der, kunne noen tr̊ader utført testen i
while (linje 3) før eller imens den ene tr̊aden oppdaterer doIterate.

Den ytterste løkken i findc (løkken som sjekker om vi har funnet en ny c eller om
søkesirkelen m̊a økes) følger dette mønsteret.

10.5.4 Svakheter/problemer med implementasjonenen

Gir ikke riktig naboer

Mens CPU-implementasjonen s̊a godt som alltid gir riktig resultat, gir CUDA-
implementasjonen feil for omtrent 1/1000 av punktene. Det hender b̊ade at naboer
ikke blir registrert og at det blir registrert feil naboer. I tillegg hender det, særlig
for store punktermengder, at punkter ikke finner stoppunktet og finner 50 naboer
(hvor langt over flertallet ikke er gyldige).

Jeg antar hovedproblemet ligger i at jeg bruker float til alle flyttallsoperasjoner.
Avrundingsfeil fører til at vinkler ikke blir m̊alt nøyaktig nok til sammenlikning,
og derfor blir feil naboer valgt og registrert.

Det har ogs̊a hendt at boksen som det gjeldende rotasjonspunktet ligger i, har blitt
feilberegnet. Denne boksen er nødvendig for det første steget i triang_kernel,
hvor man finner nærmeste nabo (og da søkes det først i samme boks som
rotasjonspunktet ligger i).

Begrensning i CUDA: 2,5 sekunder

Det viser seg at kjernekall som startes opp i CUDA, blir kansellert om de
ikke er ferdige etter 2,5 sekunder. Jeg forstod dette først n̊ar jeg jobbet med
Delaunay-triangulering for CUDA. Første versjon av implementasjonen gjorde hele
trianguleringen i et kjernekall. Dette fungerer for sm̊a punktmengder, men for
større mengder vil kjernekallene bruke lengre tid enn 2,5 sekunder. Derfor m̊atte
jeg skrive om kjernen til å gjøre trianguleringen stykkevis.

Det er forøvrig ikke noe problem, siden algoritmen enkelt kan dele ut et
forh̊andsbestemt antall punkter til hver tr̊adblokk. Ved å endre startsparametrene
til kjernen, kan man la den finne naboer for en submengde av punktene om gangen.

Selv om denne submengden gjøres liten, hender det at enkelte punkter g̊ar i
spinn og finner feil naboer. N̊ar det skjer, kan det ta lang tid før kjernen stopper
(grunnet mange og store søk). Da kan det skje at et av kjernekallene tar mer enn
2,5 sekunder. Hvis det skjer, og triang_kernel kanselleres, velger jeg den enkle
løsningen og gir opp trianguleringen.
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Kapittel 11

Tester av
Delaunay-implementasjonene

I dette kapittelet har jeg samlet tester av implementasjonene. Felles for alle testene
er at innlesing/generering av punkter ikke er tatt med i tiden. Grunnen til dette
er, for eksempel, at innlesing av punkter kan gjøres ved å lese punktkoordinater
fra fil. Disker er s̊apass trege per dags dato at de utgjør flaskehalsen.

I tillegg er alle testresultater gjennomsnittsverdien av 10 testkjøringer. Hver av
testkjøringene er kjørt med forskjellig seed til punktgeneratoren.

11.1 Testmaskiner

Sammenlikningen av Delaunay-implementasjonene p̊a CPU har jeg kjørt p̊a to
maskiner. Den ene er en tokjerners bærbar maskin, mens den andre er en
firekjerners stasjonær maskin. Testene som sammenlikner boksstørrelser og de
to variantene av den konvekse innhyllningen kjøres bare sekvensielt p̊a den ene
maskinen (QuadCore).

DualCore
Intel Core 2 Duo P9500 (2,53 GHz, 6 MB L2 cache) med 4 GB DDR3 RAM.
Windows 7 32-bit med 32-bit JVM.

QuadCore
Intel Core 2 Quad Q9550 (2,83 GHz, 12 MB L2 cache) med 4 GB DDR3
RAM. Windows 7 64-bit med 64-bit JVM.

For CUDA-implementasjonen av Delaunay-triangulering har jeg brukt to forskjel-
lige skjermkort i GT200-serien. Begge er installert i firekjerners stasjonære maskin-
er. (GTX260 er i maskinen QuadCore over. GTX 285 er i en maskin med tilsvarende
hardware, men med litt tregere prosessor; Core 2 Quad Q9400.)
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GTX260
NVIDIA GeForce GTX 260 (216 kjerner @ 625 MHz) med 896 MB DDR3
RAM.

GTX285
NVIDIA GeForce GTX 285 (240 kjerner @ 648 MHz) med 1 GB DDR3
RAM.

GTX 260 koster mellom 1400–1700 kroner og ansees som et middelklassekort, mens
GTX 285 er toppmodellen i GT200-serien og koster mellom 3200–4500 kroner.

11.2 Tester: Boksstørrelser

Gjennomsnittlig antall punkter per boks under trianguleringsprosessen er
justerbar. Jeg har kjørt tester for å se virkningen av å forandre boksstørrelsen.
Alle testene er kjørt 10 ganger med forh̊andstrukne seeds til en punktgenerator (1
million punkter trukket). Gjennomsnittstiden for hvert steg i trianguleringen samt
den samlede tiden har s̊a blitt regnet ut. Resultatene er å finne i tabell 11.1.

Tabell 11.1: Innvirkning av boksstørrelser. JVMen er startet opp uten
ekstra innstillinger.

Boksstørrelse Tider

“Boksing” cohull triang Totalt

5 0,78 s 0,15 s 4,22 s 5,15 s
10 0,83 s 0,13 s 4,49 s 5,47 s
15 0,34 s 0,56 s 4,65 s 5,56 s
20 0,29 s 0,46 s 5,15 s 5,90 s
25 0,29 s 0,13 s 5,88 s 6,30 s
30 0,29 s 0,13 s 6,24 s 6,67 s

50 0,31 s 0,13 s 7,75 s 8,20 s
100 0,36 s 0,13 s 11,50 s 12,00 s
250 0,73 s 0,13 s 24,61 s 25,47 s

Det viser seg at mindre boksstørrelser gir raskere utførelse av triang. Til gjengjeld
bruker de første to stegene noe mer tid.

Grunnen til det sistnevnte er antageligvis at det trengs å lages flere objekter
n̊ar boksstørrelsen er liten. For boksstørrelsene 5–20 ser vi store utslag i de to
første kolonnene. Jeg vil anta at dette kommer av JVMen m̊a allokere minne for
heapen fordi de ekstra boksobjektene krever mer minne. Standard initial størrelse
p̊a heapen er 32 MB. Jeg har derfor kjørt testen p̊a nytt med boksstørrelsene 5–20.
Da satt jeg initial heapstørrelse til 256 MB. Resultatene er plassert i tabell 11.2.
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Tabell 11.2: Betydningen av boksstørrelser som tabell 11.1, men med
økt initial heapstørrelse (n̊a: 256 MB inital heapstørrelse).

Boksstørrelse Tider

“Boksing” cohull triang Totalt

5 0,33 s 0,15 s 3,94 s 4,43 s
10 0,30 s 0,14 s 4,26 s 4,69 s
15 0,29 s 0,13 s 4,60 s 5,03 s
20 0,29 s 0,13 s 4,99 s 5,41 s

Det er tydelig at økt initial heapstørrelse gir økt hastighet (for da slipper JVMen
å bruke tid p̊a å allokere mer minne underveis).

Likevel er det ikke nødvendigvis ønskelig å ha sm̊a boksstørrelser. N̊ar
punktmengden blir stor, kan boksobjektene oppta mye plass. For eksempel, å ha
boksstørrelser p̊a 5 gir omtrent 4 ganger s̊a mange boksobjekter som boksstørrelser
p̊a 20. Det skal sies at punkter og nabolistene trenger langt mer plass enn
boksstrukturen.

Dessuten kan sm̊a boksstørrelser føre til at de to første stegene tar lengre tid. Disse
stegene er ikke parallellisert i denne oppgaven, men det er triang. Har man tilgang
p̊a en flerkjerneprosessor, kan det lønne seg å gjøre de “sekvensielle” stegene minst
mulig tidkrevende og heller la steget som er parallellisert bli mer regnetungt.

For CPU-implementasjonene ville jeg ha brukt boksstørrelser i intervalet 5–20
for den sekvensielle implementasjonen (som er brukt ovenfor). For parallelle
implementasjoner ville jeg ha brukt boksstørrelser rundt 15–30 og kanskje litt
høyere. Det er ikke bare fordi triang er parallellisert, men ogs̊a fordi boksobjektene
i en parallell implementasjon er utvidet til blant annet å ha l̊aser.

Tabell 11.3: Betydning av boksstørrelser for sm̊a trianguleringer (25
000 punkter).

Boksstørrelse Tider

“Boksing” cohull triang Totalt

5 0,02 s 0,01 s 0,17 s 0,20 s
15 0,02 s 0,01 s 0,18 s 0,22 s
25 0,02 s 0,01 s 0,21 s 0,24 s
50 0,02 s 0,01 s 0,25 s 0,29 s
100 0,02 s 0,01 s 0,34 s 0,38 s

Tidene for boksstørrelsene i tabellene 11.1 og 11.2 er m̊alt for trianguleringen
best̊aende av 1 million punkter. For mindre punktmenger vil trianguleringspros-
essen utføres veldig fort, og da er ikke boksstørrelsen like betydningsfull, men den
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relative tidsforskjellen viser seg å være nesten lik. I tabell 11.3 vises resultater med
en punktmengde som er 1/40 av størrelsen (25 000 punkter). Tidsforskjellen mel-
lom boksstørrelser p̊a 5 og 25 er p̊a 16–17 % (35–40 millisekunder), mens samme
tidsforskjell for 1 000 000 punkter er ∼ 22 % (1,15 sekunder).

11.3 Sammenlikning av cohull og addboundary

Her sammenlikner jeg tidsforbruk ved bruk av cohull og addboundary. Jeg bruker
boksstørrelser p̊a 20. Jeg ignorerer tiden “boksing”-steget tar for disse testene og
sammenlikner heller hva valget av konvekse innhyllningsmetode har å si for triang.
triang som brukes her er sekvensiell. I tillegg har jeg økt den initiale heapen for
at heapallokering ikke skal bruke ekstra tid. Tidene er plassert i tabell 11.4.

Tabell 11.4: Tidsforbruk med cohull og addboundary.

Punkter Tider cohull Tider addboundary

cohull triang Totalt addbound triang Totalt

10 000 0,01 s 0,11 s 0,12 s 0,0005 s 0,11 s 0,11 s
50 000 0,02 s 0,33 s 0,35 s 0,0006 s 0,28 s 0,28 s
100 000 0,03 s 0,55 s 0,59 s 0,0007 s 0,50 s 0,50 s
500 000 0,08 s 2,59 s 2,67 s 0,0010 s 2,35 s 2,35 s
1 000 000 0,13 s 4,97 s 5,11 s 0,0012 s 4,68 s 4,68 s
5 000 000 0,57 s 21,64 s 23,21 s 0,0021 s 22,21 s 22,22 s

Trianguleringsprosessen g̊ar litt og bare litt raskere ved å legge til ekstra
kantpunkter. For sm̊a punktmengder (≤ 50000) er det snakk om 60–70
millisekunder. Det er ikke mye å spare p̊a å legge til de ekstra punktene, med
mindre det skal gjøres mange trianguleringer etter hverandre for et stort antall
punktmengder.

For trianguleringer av størrelsesorden 1 000 000 punkter, sparer man rundt 0,4
sekunder p̊a triang-steget. Det tilsvarer rundt 8,5 %. Totalt blir dette litt mindre
fordi “boksing”-steget bruker cirka 0,3 sekunder for 1 000 000 punkter (se tabell
11.1, rad med boksstørrelse 20). I disse testene gikk det bare 4 % raskere for 5 000
000 punkter.

triang blir bare 4–12 % raskere med addboundary. addboundary gir derfor ikke s̊a
stor innvirkning p̊a triang som jeg først antok. Det har alts̊a ikke stor betydning
om det gjøres noen ekstra store søk i findc grunnet lange ytterkanter. Jeg synes
forøvrig det er et godt resultat, for da finnes det ingen god grunn til å “ødelegge”
punktmengder ved å legge til ekstra punkter i dem.
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11.4 Tidsbruk i findc

Jeg har m̊alt hvor stor del av tiden som brukes i findc av triang siden findc er
et ganske regnetungt søk. Nabosortering er en del av triang, men den gjøres etter
alle naboene er funnet og kan nesten ansees som et eget steg. Den er derfor ikke
med i beregningene her.

Basert p̊a tiden fra tabell 11.5, viser det seg at findc eksekverer omtrent i 5/6 av
tiden til triang.

Tabell 11.5: Tidsforbruk av findc i triang for den sekvensielle
implementasjonen. Boksstørrelse 20 med cohull.

Punkter Tider

triang findc % i findc

500 000 2,39 s 2,04 s 85 %
1 000 000 4,81 s 4,11 s 85 %
2 500 000 11,79 s 10,21 s 87 %

11.5 Tester: Parallell- og sekvensiell Delaunay-

triangulering i Java

Her gjør jeg tester for Java-implementasjonene. Jeg sammenlikner b̊ade den sekven-
sielle mot de parallelle implementasjonene, og de parallelle implementasjonene seg
i mellom.

11.5.1 Parallell (variant 1 — åpen) vs. parallell (variant 2
— inndeling)

Problemet med en sammenlikning av de to parallelle implementasjonene er
at variant 2 (forh̊andsinndeling av punktmengden) krever at addboundary er
benyttet. Variant 1 fungerer med begge metodene for å beregne den konvekse
innhyllningen. Jeg sjekker likevel tider b̊ade for cohull og addboundary med
variant 1, mens variant 2 f̊ar jeg bare testet med addboundary. Resultatene fra
en rekke testkjøringer er plassert i tabell 11.6.

Ikke overraskende er addboundary raskere enn cohull for variant 1 for alle
punktmengdestørrelser (den er ogs̊a s̊avidt raskere for 100 000 punkter hvis man ser
p̊a flere enn en desimal; 0,31 sekunder mot 0,27 sekunder). For 5 000 000 punkter
viste det seg at addboundary gikk 2,4 sekunder raskere. Det tilsvarer 20 % kortere
tid. Dette er et overraskende resultat i forhold til tallene fra seksjon 11.3. Der
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var hastighetsøkningen lavest for 5 000 000 punkter. Dette viser at fordelingen av
punktene i punktmengdene har mye å si.

Tabell 11.6: Sammenlikning av de parallelle implementasjonene p̊a
QuadCore. Boksstørrelse 20. 4 tr̊ader. Heapstørrelse satt til 4GB
(JVMen brukte omtrent 2,8 GB p̊a det meste for 10 000 000 punkter).

Punkter Tider cohull Tider addboundary

Par-1-̊apen Par-1-̊apen Par-2-inndelt

100 000 0,3 s 0,3 s 0,4 s
250 000 0,6 s 0,5 s 0,6 s
500 000 1,1 s 1,0 s 1,1 s
1 000 000 1,9 s 1,8 s 2,0 s
2 500 000 5,0 s 4,5 s 4,9 s
5 000 000 11,9 s 9,5 s 10,7 s
10 000 000 21,1 s 20,7 s 22,4 s

Variant 2 bruker alltid lengre tid enn variant 1 med addboundary. Det er fordi
variant 2 m̊a sjekke de samme punktene flere ganger langs grensene mellom
inndelingene av de lokale tr̊adomr̊adene for å være sikker p̊a at alle rettede kanter
blir registrert. Testene viser at den bruker 8–12 % lengre tid enn variant 1 (med
addboundary) p̊a grunn av dette.

Hvis man ser p̊a variant 1 med cohull og variant 2, er det ingen klar versjon
som g̊ar raskere enn den andre. Det er veldig lite som skiller dem. Det kan
komme av følgende: addboundary f̊ar triang til å g̊a litt raskere. Derimot
spises dette forspranget opp i variant 2 fordi den m̊a sjekke de samme punktene
flere ganger langs grensene av inndelingene. Resultatet er at man ikke f̊ar noen
hastighetsøkning.

Hvis man ser p̊a hvor mye eksekveringstiden øker ved økt punktmengdestørrelse,
ser den ut til å være lineær. For de minste punktmengdene (100 000–500 000) er
eksekveringstiden litt raskere enn lineær. Dette kan komme av at de første stegene
gjøres sekvensielt, og at triang ikke tar s̊apass lang tid at den f̊ar like høy speedup
(av parallellisering) som den f̊ar for større punktmengder. Andre grunner kan være
overhead ved å opprette/synkronisere tr̊ader. Tr̊adsynkronisering virker som et
sannsynlig argument siden sm̊a trianguleringer har færre bokser. Det gir større
sjanse for at flere tr̊ader jobber p̊a de samme boksene samtidig.

For større punktmengder (1 000 000–10 000 000) er eksekveringstiden lineær. At 10
000 000 punkter g̊ar 11 ganger s̊a tregt som 1 000 000, kan komme av at de store
datamengdene gjør at cache-misses forekommer i større grad. I s̊a fall medfører
det flere aksesser til hovedminnet, som senker eksekveringstiden noe. Det samme
argumentet kan brukes motsatt vei: For sm̊a punktmengder er eksekveringstiden
raskere enn lineær fordi algoritmen søker i bokser som ligger nær hverandre. Derfor
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blir punkter liggende i cachen s̊a snart de blir aksessert første gangen.

11.5.2 Sekvensiell vs. parallell (variant 1 — åpen)

Her sammenlikner jeg den sekvensielle implementasjonen mot den parallelle. Jeg
har valgt å basere meg p̊a trianguleringer som bruker cohull, og dermed bruker
jeg bare parallell variant 1.

Jeg har kjørt tester b̊ade med 2 og 4 tr̊ader p̊a begge maskinene, og resultatene
fra testene er å finne i tabellene 11.7 og 11.8. Tabellene viser tider for b̊ade sm̊a
og store punktmengder.

Tendensen er at jo større punktmengde man har, desto mer er det å tjene p̊a å
parallellisere. Dette gjelder for begge maskinene, men er mest viktig for QuadCore-
maskinen. Den gir ingen hastighetsøkning for 10 000 punkter (1–2 % er ikke
signifikant).

DualCore-maskinen viser seg å være raskest p̊a mindre punktmengder (< 50 000),
mens QuadCore-maskinen er raskest p̊a større punktmengder. Det gjelder b̊ade
for de sekvensielle og de parallelle testene. Det kan ha med å gjøre at DualCore-
maskinen kjører p̊a et 32-bits miljø, mens QuadCore-maskinenkjører p̊a 64-bits.

P̊a DualCore-maskinen gav “overbooking” av tr̊ader liten effekt. For sm̊a
punktmengder gikk det omtrent like fort, men for større punktmengder kan man
spare 0,1–0,2 sekunder (∼ 5 % speedup). QuadCore-maskinen tjente selvfølgelig
p̊a å ha 4 tr̊ader fremfor 2: n̊ar punktmengden vokste opp til noen hundre tusen
punkter og høyere, n̊adde implementasjonen maks speedup. Omtrent 2,6 ganger
s̊a rask som den sekvensielle tiden er den høyeste hastigheten man fikk. DualCore-
maskinen gir maks opp til 1,75 ganger hastigheten.

Man kan ikke f̊a tilnærmet 2 ganger eller 4 ganger hastigheten siden de første
stegene gjøres sekvensielt (jfr. Amdahls lov [15, kap 11.2]).

Det kunne latt seg gjøre å parallellisere cohull. For eksempel ved å la en tr̊ad
beregne den konvekse innhyllningen “under” linjen, mens en annen tr̊ad tar seg
av den konvekse innhyllningen “over” linjen. Jeg har hatt tanken i bakhodet, men
har ikke fokusert p̊a å parallellisere den fordi den g̊ar forholdsvis raskt fra før.
“Boksing”er det sekvensielle steget som bruker mest tid. Siden“boksing” involverer
å lage Box-objekter og fylle inn punkter i disse, kunne man for eksempel latt tr̊ader
opprette boksene radvis. Deretter kan man fylle boksene i parallell p̊a et eller annet
vis.

11.5.3 Sekvensiell vs. parallell triang

Det kan være interessant å se hvor mye raskere selve triang-steget blir av
parallellisering. Jeg har derfor plottet tiden for bare triang for begge maskinene.

109



Tabell 11.7: Speedupfaktor ved parallellisering (2 tr̊ader). Boksstør-
relse 20 med cohull.

Punkter Tider (DualCore) Tider (QuadCore)

Sekv. Par. Speedup Sekv. Par. Speedup

10 000 92 ms 68 ms 35 % 123 ms 121 ms 1–2 %
25 000 195 ms 133 ms 47 % 216 ms 189 ms 14 %
50 000 358 ms 232 ms 54 % 351 ms 271 ms 30 %
100 000 674 ms 426 ms 58 % 587 ms 410 ms 43 %

250 000 1,7 s 1,0 s 70 % 1,4 s 0,9 s 56 %
500 000 3,5 s 2,1 s 69 % 2,8 s 1,7 s 70 %
1 000 000 7,2 s 4,3 s 67 % 5,7 s 3,4 s 68 %
2 500 000 17,8 s 11,1 s 60 % 12,5 s 7,5 s 66 %

Tabell 11.8: Speedupfaktor ved parallellisering (4 tr̊ader). Boksstør-
relse 20 med cohull.

Punkter Tider (DualCore) Tider (QuadCore)

Sekv. Par. Speedup Sekv. Par. Speedup

10 000 92 ms 73 ms 26 % 123 ms 120 ms 1–2 %
25 000 195 ms 145 ms 34 % 216 ms 170 ms 27 %
50 000 358 ms 236 ms 52 % 351 ms 229 ms 53 %
100 000 674 ms 440 ms 53 % 587 ms 319 ms 84 %

250 000 1,7 s 1,0 s 70 % 1,4 s 0,6 s 130 %
500 000 3,5 s 2,0 s 75 % 2,8 s 1,1 s 155 %
1 000 000 7,2 s 4,1 s 76 % 5,7 s 2,2 s 160 %
2 500 000 17,8 s 11,0 s 62 % 12,5 s 4,9 s 155 %
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Resultatene er plassert i tabellene 11.9 og 11.10.

Tabell 11.9: Speedupfaktor av triang-steget. Begge maskinene kjører
like mange tr̊ader som kjerner. Boksstørrelse 20 med cohull. Jeg bruker
parallell variant 1 — åpen.

Punkter Tider DualCore, 2 tr̊ad. Tider QuadCore, 4 tr̊ad.

Sekv. Par. Speedup Sekv. Par. Speedup

100 000 0,63 s 0,37 s 70 % 0,56 s 0,25 s 124 %
500 000 3,31 s 1,87 s 77 % 2.62 s 0,85 s 208 %
1 000 000 6,79 s 3,79 s 79 % 5,23 s 1,76 s 197 %

Tabell 11.10: Speedupfaktor av triang-steget. Begge maskinene
kjører dobbelt s̊a mange tr̊ader som kjerner. Boksstørrelse 20 med
cohull. Jeg bruker parallell variant 1 (̊apen).

Punkter Tider DualCore, 4 tr̊ad. Tider QuadCore, 8 tr̊ad.

Sekv. Par. Speedup Sekv. Par. Speedup

100 000 0,63 s 0,38 s 66 % 0,56 s 0,25 s 124 %
500 000 3,31 s 1,85 s 79 % 2,62 s 0,76 s 245 %
1 000 000 6,79 s 3,70 s 84 % 5,23 s 1,56 s 235 %

QuadCore-maskinen g̊ar opp til 3,45 ganger s̊a raskt for triang, mens DualCore-
maskinen g̊ar opp til 1,85 ganger s̊a raskt. Begge de maksimale speedup-tallene er
m̊alt med “overbooking” av tr̊ader.

Til tross for at det settes mange l̊aser i triang, f̊ar begge maskinene en høy
speedup. Det kan komme av at mesteparten av eksekveringstiden foreg̊ar i findc
(se seksjon 11.4), og at findc er synkroniseringsfri.

11.6 Tester: Delaunay-triangulering i CUDA

Jeg har bare sett p̊a tider for triang-steget i CUDA-implementasjonen. Grunnen
er at dette steget er det eneste steget som er parallellisert for CUDA. Jeg har brukt
boksstørrelser p̊a 64 i alle testene, men det kan gi litt hastighetsøkning med større
bokser. Resultater fra tester p̊a GTX260 og GTX285 er å finne i tabellene 11.11
og 11.12.

Siden CUDA-implementasjonen har en tendens til å finne gale naboer, har jeg tatt
med disse tallene i tabellene.“Fnabo”er antall naboer som er feil, mens“Fpunkt”er
antall punkter som har ugyldige nabolister (det vil si 50 naboer). “Fnabo” er bare
m̊alt ved å sjekke at alle naboskap er lagret begge veier (hvis a har b i nabolisten
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og b har a i nabolisten ansees kanten som gyldig). N̊ar et punkt har funnet 50
naboer, vil disse naboene ikke bli satt inn i datastrukturen i Java. Punktet vil i
stedet bli st̊aende med 0 naboer. Det har innflytelse p̊a “Fnabo”.

Dessuten vil en kjerne gi varierende feil antall naboer p̊a den samme
punktmengden. Feilen pleier ikke å variere med mer enn 1–2. Dette kan komme av
at jeg bruker float, eller at det kan være synkroniseringsproblemer innad i hver
tr̊adblokk. Det sistnevnte er mest sannsynlig fordi triang_kernel er stor og har
mange barrierekall (__syncthreads()). Det er mulig at jeg har oversett en eller
flere nødvendige synkroniseringer.

11.6.1 Resultater

Resultatene i tabell 11.11 og 11.12 taler for seg selv. Hvis man tar med i
regnestykket at CUDA-kortene har 216 og 240 kjerner (selv om de kjører p̊a rundt
600 MHz), synes jeg resultatet er traurig. I tillegg gir CUDA-implementasjonen
mange feil. Å finne feilene og rette dem opp er kostbart. Skulle jeg implementert
et opprettingssteg etter triang_kernel, ville det g̊att enda tregere.

GTX260 har ikke testdata for 1 000 000 punkter fordi enkelte av kjernekallene for
punktmengdene brukte mer enn 2,5 sekunder under testing. P̊a GTX285 brukte
de samme kjernekallene rundt 2,4 sekunder.

Det kommer ikke frem i tabellen, men de kjernekallene som har ugyldige nabolister
(de som finner 50 naboer) er de som bruker lengst tid. Jo større punktmengden er,
desto lengre tid brukes det p̊a å finne disse 50 naboene. Det er antageligvis slike
kjernekall som ble kansellert for 1 000 000 punkter p̊a GTX260.

Et resultat jeg ikke hadde ventet, er at addboundary f̊ar CUDA-implementasjonen
til å g̊a tregere. Med nøyere omtanke er ikke dette overraskende siden algoritmen,
som brukes p̊a CUDA, tjener ikke p̊a å ha ekstra punkter. Det fører bare til at den
m̊a lage nabolister for enda flere punkter.

For å sammenlikne med tider fra CPU-implementasjonene m̊a vi se p̊a tider
for triang. Tidene for triang er plassert i tabell 11.13. Siden triang_kernel

gir ferdig sorterte nabolister (n̊ar den fungerer), inkluderer tidene i tabellen
nabosortering. Jeg har bare testet tider med cohull, men de viser hastigheten
tydelig nok.

For punktmengder opp til 100 000 punkter klarer CUDA-implementasjonen å holde
følge med den sekvsensielle implementasjonen p̊a QuadCore-maskinen. Mellom 250
000 og 1 000 000 punkter øker QuadCore-maskinen forspranget. For 1 000 000
punkter er den parallelle CPU-implementasjonen 15 ganger raskere enn CUDA-
implementasjonen.
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Tabell 11.11: Tider for triang_kernel p̊a GTX260.

Punkter cohull addboundary

Tid Fnabo Fpunkt Tid Fnabo Fpunkt

10 000 0,15 s 2 0,15 s 3
25 000 0,19 s 4 0,20 s 4
50 000 0,30 s 17 0,34 s 13
100 000 0,56 s 50 2 0,70 s 44 2
250 000 1,69 s 186 4 1,92 s 192 3
500 000 5,29 s 522 14 5,22 s 507 9
1 000 000 - ? ? - ? ?

Tabell 11.12: Tider for triang_kernel p̊a GTX285.

Punkter cohull addboundary

Tid Fnabo Fpunkt Tid Fnabo Fpunkt

10 000 0,11 s 2 0,12 s 3
25 000 0,17 s 4 0,18 s 4
50 000 0,27 s 15 0,29 s 12
100 000 0,56 s 48 2 0,63 s 45 2
250 000 1,62 s 189 4 1,79 s 199 3
500 000 4,95 s 519 14 4,92 s 519 9
1 000 000 19,81 s 1657 53 23,03 s 1642 44

Tabell 11.13: Tider for triang inkludert nabosortering p̊a CPU
(QuadCore) med 8 tr̊ader. Variant 1 (̊apen) brukes for de parallelle
tidene.

Punkter Tider triang

Sekvensielt Pararallelt

10 000 0,11 s 0,10 s
25 000 0,20 s 0,14 s
50 000 0,33 s 0,18 s
100 000 0,58 s 0,25 s
250 000 1,30 s 0,44 s
500 000 2,70 s 0,75 s
1 000 000 5,30 s 1,53 s
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11.6.2 Hvorfor d̊arlig ytelse p̊a CUDA?

Hovedproblemet ligger i at, som nevnt i CUDA-kapittelet, det eneste som er
parallellisert i findc, er vinkelberegningene og å finne minste vinkel. N̊ar resten av
findc utføres i en tr̊ad, kan man ikke f̊a like høy ytelse som ved andre problemer
(for eksempel matrisemultiplikasjon). Det hjelper heller ikke at findc kalles rundt
tre ganger s̊a mye i denne algoritmen (siden hver trekant blir funnet tre ganger —
en gang for hver kant).

Hadde det vært mulig å parallellisere findc p̊a en annen m̊ate, slik at alle tr̊adene
i varpene ble benyttet i mye større grad, kunne algoritmen f̊att en betraktelig
speedup. Styrken til CUDA ligger ikke alene i antall kjerner, men ogs̊a at man
klarer å utnytte alle kjernene best mulig.

Å bruke samme algoritme som for CPU-implementasjonen anser jeg ikke
som en mulighet. Først og fremst fordi CPU-algoritmen krever synkronisering.
Synkronisering p̊a tvers av tr̊adblokker er ikke ønskelig fordi det vil bli for
mange kjerner/tr̊ader som prøver å sette l̊aser samtidig, og det ødelegger for
skalerbarheten. Det er heller ingen fulle implementasjoner i biblioteket for l̊aser
(bare atomiske ADD/SUB/CAS). For det andre m̊a kjernen deles opp i flere subkall
for større punktmengder. Det vil gi overhead i å lagre F , samt gjeldende a og b
(trenger ikke c). Dessuten m̊atte det startes opp minst like mange tr̊adblokker som
kjerner for å utnytte alle kjernene. Derfor m̊a vi ogs̊a ha like mange startkanter.
Siden vi har teoremet fra [22] om at nærmeste nabo er en Delaunay-kant, trenger
vi ikke å starte p̊a den konvekse innhyllningen. Likevel løser ikke det problemet
med synkronisering for nabotesting/innsetting av naboer.

Det m̊a ogs̊a nevnes at CUDA-implementasjonen gir ekstra overhead fordi man m̊a
omforme nesten hele datamodellen. Dessuten gjøres det en god del minnekopiering
for de litt større punktmengdene.
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Kapittel 12

Oppsummering

12.1 Konklusjon

I denne oppgaven ble en større algoritme oversatt fra Fortran til Java. Oversettelsen
ble tungt modifisert for å øke hastigheten. Deretter ble algoritmen parallellisert
i to varianter. Til slutt ble algoritmen omskrevet for skalerbarhet og nærmest
synkroniseringsfri parallellisering.

Før Delaunay-triangulering ble introdusert i oppgaven, fikk leseren en kort
innføring i NVIDIAs CUDA-plattform. Det ble gjort et par grunnleggende tester
av operasjoner i CUDA. Resultatene fra disse testene viste at man f̊ar en høy
hastighetsøkning for numeriske operasjoner, slik som matrisemultiplikasjon.

Videre ble det presentert teori for Delaunay-triangulering. Denne teorien ble
anvendt til å oversette og forbedre en eldre implementasjon s̊aledes: (i) Plassering
av punkter i bokser ble gjort p̊a en ny m̊ate. (ii) To implementasjoner av findc

ble testet ut (forskjellig m̊ate å søke gjennom bokser p̊a), og den raskeste ble valgt.
(iii) Flere typer vinkelmål (−cot, prikkproduktet, “omskrevet sirkel”) ble utprøvd
for å finne vinkelmålet med høyest nøyaktighet. (iv) triang ble omskrevet for å
kunne brukes effektivt (med mindre omskrivninger) i en parallell implementasjon.

Det ble gitt et utvalg av objektorienterte datamodeller. Disse ble vurdert for å
finne en best mulig passende modell til Delaunay-triangulering. Det endelig valget
var en kompakt datamodell hvor naboer ble lagret for hvert punkt.

Delaunay-triangulering ble parallellisert i flere varianter. Det medførte at
findc m̊atte omskrives for å finne like trekanter i alle tilfeller. De parallelle
implementasjonene for tradisjonell prosessor fikk hastighetsøkning, men ikke før
punktmengdene bestod av flere hundre punkter. CUDA-implementasjonen gav
ingen forbedring p̊a noen m̊ate.

Det ble vist at Delaunay-triangulering kan parallelliseres i stor grad [22]. Den høyst
skalerbare algoritmen fungerte utilfredsstillende p̊a CUDA. Selv om algoritmen

115



klarer å parallellisere Delaunay-triangulering ned til hvert eneste punkt, hjelper
det lite om man ikke klarer å effektivisere “søkefunksjonen” findc p̊a CUDA.

Det betyr likevel ikke at algoritmen er forkastelig. CUDA-arkitekturen er god
p̊a noen typer oppgaver og mindre god p̊a andre. N̊ar algoritmer krever mye
sekvensielt arbeid (som bare kan utføres i en tr̊ad), og n̊ar algoritmer innebærer
mange forgreninger, ser det ikke ut til at CUDA er riktig plattform.

Teoretisk sett har denne oppgaven gitt ny innsikt i egenskaper ved Delaunay-
triangulering. Det har blant annet bevist at nærmeste nabo til et punkt alltid er
en Delaunay-nabo til punktet i enhver Delaunay-triangulering [22, teorem 1]. Dette
funnet er interessant fordi det kan nyttes til å konstruere nye (og svært parallelle)
algoritmer for Delaunay-triangulering.

12.2 Svakheter

Jeg har ikke parallellisert “boksing” eller cohull. Det er mulig å gjøre dette, men
likevel er det usikkert om man f̊ar noen forbedring med tanke p̊a hastighet. Jeg
antar at det ikke vil lønne seg før man har store punktmengder.

Jeg har ikke argumentert med en teknisk begrunnelse av nøyaktighet for flyttall
(for at det gjøres en avrunding/avkutting av desimaler i punktkoordinater). Heller
ikke for valg av ε-verdier til sammenlikning i cohull og findc.

Det ville vært interessant å bruke teorem 1 i [22] til å lage en implementasjon
tilsvarende triang_kernel for CPU. findc-koden fra Java-implementasjonen kan
gjenbrukes i en slik implementasjon. Da m̊a et nytt søk for å finne nærmeste nabo
implementeres, samt lages en ny triang.

Teorem 1 kunne ogs̊a vært brukt til å lage en implementasjon for CPU som ikke
var avhengig av å starte p̊a den konvekse innhyllningen.

Jeg kunne ha sammenliknet med en implementasjon som ikke benyttet seg av en
boksstruktur for lokalisering. En slik algoritme ville vært O(n2), siden findc m̊atte
lete gjennom hele punktmengden for hvert kall.

Det er mulig å eksportere de ferdig trianguleringene. Formatet er et egendefinert
format (ikke et standardisert format). Jeg har laget et Javascript som kan vise frem
en triangulering p̊a en HTML-side. Javascriptet var ment som et hjelpeverktøy
under implementasjonen. Det gjorde det lett for meg å tegne opp trianguleringer
for å se hvor/om det var feil i trianguleringene.

12.3 Videre arbeid

Alt nevnt under seksjon 12.2 kan ansees som videre arbeid.
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Algoritmen presentert i kapittel 10 kan, for eksempel, fungere utmerket for
tradisjonelle prosessorer med et stort antall kjerner. Den kan ogs̊a passe utmerket
for datamaskiner i nettverk fordi det trengs ingen synkronisering for å oppdatere
nabolisten for hvert punkt. Det gir ogs̊a en utfordring med å distribuere
punktmengden p̊a en mest mulig effektiv m̊ate.

N̊ar punktmengden blir forholdsvis stor, kan JVMen bruke mye minne. For store
trianguleringer kan dette være et problem. Man kan se p̊a m̊ater å komprimere
datastrukturen eller legge deler av den p̊a disk under eksekvering.
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Abstract

In this paper we first prove that for any set points P in the plane,
the closest neighbor b to any point p in P is a proper triangle edge bp
in D(P), the Delaunay triangulation of P. We also generalize this result
and prove that the j’th (second, third, ..) closest neighbors bj to p are
also edges pbj in D(P) if they satisfy simple tests on distances from a
point. Even though we can find many of the edges in D(P) in this way
by looking at close neighbors, we give a three point example showing
that not all edges in D(P) can be found in this way. For a random
dataset we give results from test runs and a model that show that our
method finds on the average 4 edges per point in D(P). Also, we prove
that the Delaunay edges found in this way form a connected graph. We
use these results to outline two parallel algorithms for finding D(P).
Finally, we comment on using these theorems and solving the k’th
closest neighbors problem.

Keywords: Delaunay triangulation, closest neighbor, graph connectiv-
ity, parallel triangulation, k closest neighbors problem.

1 Introduction

Given a set of distinct points P=p1, p2, .., pn in the plane, not all on a single
straight line. A Delaunay triangulation D(P) of P is by definition such
that the circumscribed circle Cijk of any triangle pipjpk in D(P) contains
no point from P in its interior and the points pi, pj and pk from P on its
circumference[1, 5, 8]. This is the empty circumscribing circle property. If
we use the procedure described in [4], D(P) is unique even if we have more
than three points on such circumscribing circles for the triangles in D(P).
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It is also well known [5] that all two points a and b from P that can be
circumscribed by a circle with no points from P in its interior, is an edge
ab in D(P). In this paper we will, when using this property, always consider
such circles Sab that contains a and b on its boundary and ab as its diameter
- i.e. the smallest circumscribing circle for the points a and b.

Triangulated models, preferably using a Delaunay triangulation, are
important in many industrial applications; from interactive games to map-
making and estimating the volume of gas and oil underground deposits. One
of us have made a Delaunay triangulated model for the seabed to calculate
the waves for an experimental wave power plant [3]

2 The closest neighbor theorems

We will first prove theorem T0 where each point p has a unique closest
neighbor b. Then we will remove that assumption and formulate a more
general theorem T1 where we allow more than one closest neighbor to a
point. Finally we formulate and prove a theorem T2 which consider the
k’th closest neighbors to a point a, and have T0 and T1 as special cases.

Theorem T0. Let P be a set of points p1, p2, .. in the plane. Then, for
all points p in P where b in P is the unique closest neighbor to p, the line
segment pb is an edge in the Delaunay triangulation of P.

Proof. The closest point b to p defines a circle Cpb with p as its center, pb
as its radius, b on its perimeter and no point from P in its interior. By
definition, the circle Spb with pb as its diameter is contained in that circle
Cpb and since Spb contains no other point from P in its interior, then pb is
an edge of a triangle in D(P) (fig. 1a)

Theorem T1. Let P be a set of points p1, p2, .. in the plane. Then, for all
points p in P, the line segments pbi, where b1, b2, .. in P are the equal closest
neighbors to p in P, are all edges in the Delaunay triangulation of P.

Proof. The distance to one of the equal closest points bi defines a circle Cpb

with p as its center and pb1(= pb2, i..) as its radius This circle has no point
from P in its interior. By definition the circles Spbi

with pib1, pib2, ... as their
diameters, have all p on their boundaries. These circles are all contained
in the circle Cpb. Since the points bi are all distinct, they are all different
points on the perimeter of circle Cpb. The circles Spbi

then contain no points
from P, nor any of the other points bi in their interior. Then all the line
segments pibi, pibi+1 are edges in the Delaunay triangulation of P. (fig. 1b
on the previous page)

We will now generalize this result to all the k closest neighbors bi(i =
1, 2, .., k) of any point p and find a sufficient condition for anyone of these k
closest neighbors being a Delaunay edge pbi.
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pb

Cpb
Spb

(a) The circle Cpb with no interior points
and pb as radius totally contains the
circle Spb with pb as its diameter.

pbi

bi+1 CpbS

S

pbi+1

pbi

(b) The circle Cpb with no interior
points and pbi = pbi+1 as radius totally
including the circles Spb with pbi and
pbi+1 as their diameters.

Figure 1: Finding circles S with no interior points from P.

Theorem T2. Let P be a set of points p1, p2, .. in the plane. Let bi(i =
1, 2, ..., k) in P be the k closest neighbors to a point p in P. Then pbi is an
edge in the Delaunay triangulation of P if none of the closer neighboring
points bj (j = 1, .., i − 1) are included in the circle Spbi with pbi as its
diameter.

Proof. The circle Spbi with pbi as its diameter is contained in the circle Cpbi.
with pbi as its radius Then the points bj (j = i− 1, i− 2, .., 1) are the only
points from P included in Cpbi because they are closer to p than bi. They
are then the only candidates from P to be included in Spbi. If we find that
none of them are included in Spbi, we have found an empty circle Spbi that
contains p and bi on its circumference. Then pbi is en edge in D(P) (fig 2a
on the following page)

A simple test if a point is included in a circle, is that its distance from
the circle center is smaller than the circle radius (fig 2a on the next page);
or computationally faster: if the squared distance is larger then the squared
circle radius. We also note that T2 is a generalization of T1 with k = 1,
because the closest point b1 has no closer points to test for if they are
included in circle Spb1 with b1p as its diameter.

Theorem T2 does not find all Delaunay edges as demonstrated by (fig. 3a
on the following page). The reason for this is that we do not uses generalized
expanding search circles, but only circles with the two points as its diameter.
In the next section we will however give experimental and theoretical results
that show that 2/3 of all edges can be found by applying T2.
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pbi

bi-1
b4

b1

b2
b3

Spbi

Cpbi

(a)

Figure 2: A sufficient test for pbi is a Delaunay edge, where bi, the i’th
closest neighbor to p, is that the circle with pbi as its diameter contains
none of the i-1 closer neighbors to p.

c

ba
(a)

Figure 3: Example that not all Delaunay edges are found by T2. In the
triangle abc (with ∠c > 90), theorem T2 will from a find ac, from c find ca
and cb,and finally from b find bc. Edge ab is not found.

4



We also note that all edges are usually found twice, once from each
side - from a to b and from b to a. But of course, even if a is one of the
the closest neighbors to b, b need not be one of the the closest neighbors to a.

2.1 Some experimental and theoretical results

Theorem T2 was implemented in two short Java programs to investigate
three properties; 1) How many true Delaunay edges did it discover, 2) Was
it only that the closest neighbors or did further away neighbors contribute
to finding edges; and, finally: 3) How was the frequency of how many of the
edges were found per point — were there a small or large variation.

We tested these three properties with random uniform distribution of
x-values and y-values independently for n = 100, 1000, 10000, 100000 and
500000 and in the first program we tested against all the other n− 1 points
in P, an O(n2) algorithm; In the second program we (only) tested against
the k closest neighbors for each point, an O(n) algorithm (k = 5, 10, 20 and
40) From table 1 we see that T2 determines 4 out of the average 6 neighbors
per point[5].

Avg. edges found per point
n = 100 1000 10 000 100 000 500 000
All neighbors tested: 3,50 3,86 3,96 3,99 4.00
The 5 closest tested: 2,68 2,72 2,71 2,72 2,72
The 10 closest tested: 3,40 3,61 3,66 3,67 3,68
The 20 closest tested: 3,50 3,84 3,93 3,95 3,96
The 40 closest tested: 3,50 3,86 3,96 3,99 4,00

Table 1. Average number of Delaunay edges found by theorem T2 per
point as a function of n, the number points in P on randomly drawn datasets;
and testing all, or only the 5, 10, 20 or 40 closest neighbors.

The reason that the number of edges found increases with n we interpret
as a consequence of the ratio of interior points to points on the convex hull
increases with n. Points on the convex hull have on the average only 4
edges in a full D(P) but interior points have 6 edges, It seems a good idea
to test at least the 40 closest neighbors, but that comes at steep execution
time penalty, testing the 5 closest neighbors does 105000 points per second,
10 closest 65000, and testing the 40 closest neighbors manages only 14000
points per second. Testing all distances took approx.8 hours for 500000
points, or 17 points per second,

We can make a model for the results in tables 1 and 2. If we inspect
fig2, we observe that the area of circle C is 4 times as large as circle S since
C has twice its radius. The number of edges Nk we get if we inspect all k
nearest neighbors is then the sum of the probabilities that for i = 1, 2, .., k
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that the i − 1 nearest neighbors are outside the circle Spbi, which has the
probability (3

4)i−1:

Nk =
k∑

i=1

(
3
4

)i−1 =
1− (3

4)k

1− 3
4

= 4, k →∞ (1)

The test for which of the closest neighbors are found by T2 as Delaunay
edges, we only give results for n = 100, 1000 and 500000 from program 1
where we tested all distances. The results from program 2, testing only the
40 closest distances and for other values of n, are very similar.

% of the i’th nearest neighbor found as edge by T2
i n = 100 n = 1000 n= 500000 Predicted by: (3

4)(i−1)

1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 72.00 75.50 75.00 75.00
3 54.00 55.30 56.13 56.25
4 43.00 43.20 42.29 42.19
5 27.00 30.80 31.71 31.64
6 16.00 23.20 23.85 23.73
7 8.00 15.60 17.72 17.80
8 10.00 11.10 13.29 13.35
9 7.00 8.30 9.91 10.01

10 4.00 6.20 7.50 7.51
11 3.00 5.00 5.55 5.63
.. .. .. .. ..

25 0.10 0.10 0.10
26 0.07 0.08
27 0.05 0.06
28 0.04 0.04
29 0.03 0.03
30 0.02 0.02
31 0.02 0.02

Table 2. The percentage of the i’th closest neighbor bi from a point p
found as a Delaunay edge bip by theorem T2 empirically for n = 100, 1000
and 500000, and compared with the model prediction of (3

4)i−1. Some lines
are left out for obvious reasons.

The reason that more neighbors are found for n = 500000 than for
n = 100 and n = 1000, we also here interpret by a higher proportion of
interior point as compared with points on the convex hull.

If we compare and contrast tables 2 and 3, we see that many of the closer
points are not found as Delaunay edges by T2, but that some far away points
can be included as edges. We also see in table 3 that for a few points, only
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Number of %-age distribution of edges
neighbors found found per point by T2

n = 100 n = 1000 n = 500000
1 1.0006 0.400 0.027
2 16.0000 7.500 4.488
3 32.0000 29.300 28.137
4 35.0000 38.500 39.095
5 15.0000 18.400 21.003
6 1.0000 4.700 6.012
7 1.100 1.085
8 0.100 0.138
9 0.014
10 0.001

Table 3. The distribution of the number of edges found per point in P by
theorem T2 by testing all distances.

one edge is found by T2, i.e. its closest neighbor . We find no easy model
for the results in table 3. The result of finding t edges to a point, t > 1,
from can be the result of many different selections of t − 1 of these edges
from the k’th nearest neighbors, each with different probabilities.

3 The connected graph theorem

We are now able to prove a theorem on the graph formed by T2.

Theorem T3. The undirected graph G constructed by T2 is connected if
we in T2 consider the at least n/2 closest neighbors to all points.

Proof. By contradiction, assume T3 false. Then for some dataset, G can
be partitioned in two (or more) unconnected sub graphs A, B, ,,,. Let A
be the sub graph with the fewest members, say m. Measure the distances
from all points in A to the rest of G (G-A). Name the point in A a with the
shortest distance to a point in G-A. Call that point b. Consider the circle
Sab with ab as diameter. Sab can contain no other point; not c from A since
then cb would be an even shorter distance; and likewise not a point d from
G-A, since then ad would also be shorter than ab. Let A have t members,
at most n/2 by assumption. Then in theorem T2, when looking at the k
closest neighbors from a, then at least as the t’th closest point to a would
have discovered ab as a new Delaunay edge since t < n/2, a contradiction
since then A and some part of G-A then would be connected.

A note on the demand of checking the n/2, closest neighbors. It easy to
construct examples where that is necessary, say two clusters, each with n/2
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points, far apart in the plane. In practice, however, a constant of inspecting
the 20 to 40 closest neighbors should suffice.

4 Two almost full parallel algorithms for Delaunay
triangulation.

The work that inspired these results were attempts to parallelize Delaunay
triangulation on a computer with a multicore CPU (Intel Core 2 Quad
Q9550) with 4 cores and a massive parallel GPU of the SIMT(Single
Instruction Multiple Thread)–type with 240 processing elements (NVIDA
GTX285) [12].

The starting point was an efficient Delaunay triangulation algorithm [3]
from 1984 for a single CPU. The first step in that algorithm was to find the
convex hull. This can be parallelized, but is so fast compared with the rest
of the triangulation, that we didn’t consider it in a first version. As a second
step, all data points were sorted (bucket-sort) into a grid of boxes with an
expected constant, say 4 data points per box (Fig. 4a on the next page).
This speeds up access to all points close to a given point, in the sense that
the number of points we have to test for a certain property, say included
in a circle, is reduced dramatically from n points down to a small, constant
number. This improved the rest of the algorithm from a O(n2) algorithm
to an expected O(n) algorithm. Cached memory has in the last 25 years or
so also increased the need for localized access [10].

The sorting phase is also kept as a sequential step and is not parallelized,
also here because it is much faster than the triangulation. In the current
implementations it is one or two walk through of the dataset (only one if we
have the maximum and minimum x- and y-values before we start).

The rest of the algorithm, the triangulation, is definitely the most time
consuming stage, We made first parallel algorithms for the muliticore CPU.
It was a straight forward exercise with a speedup of 2.6 on 4 cores. Our
second attempt, to parallelize the algorithm on the GPU was, however, not
successfull. The triangulation phase was totally rewritten in C and run on
the CUDA platform with assumed efficient use of the different memories
(shared, global and constant) of the GPU.

Actually, we got a significant speeddown, compared with the sequential
CPU implementation. Our analysis is that this is the result of the many
branching points in the code. If we start a thread for each point in P, find
the closest neighbor, and start calculations of the angles to find the next
edge, code with a lot of tests are executed. If one of these tests branches,
31 other threads that executes the same code on other data are no longer
executed in parallel until the branched code is completed. Basically, the if—
tests almost stop the parallel execution. And since each processing element
is 2-3 times slower than a CPU core, the speeddown was in afterthough not
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surprising — we were not able to follow the SIMT programming paradigm.

y

x

(a)

Figure 4: Bucket sorting of the dataset into boxes such that there is an
expected small, constant number of points per box. This makes search for
the k closest neighbors and a full Delaunay search for neighbors for each
point local, an expected constant time operation - i.e. O(1) per point.

.
We can then sketch two parallel algorithms, efficient for multicore CPUs,

based on T1 or T2. This would be unique Dalaunay triangulations now the
co circular case has been given a solution [4].

Algorithm 1 (steps 3.4 performed in parallel) based on T1:

1. Sort data points into a grid of boxes as in fig, 4.

2. Find the convex hull of P.

3. For each point pi, find a closest neighbor bi, and hence a Delaunay
edge pibi.

4. With pibi as a starting edge, find the other edges (and hence triangles)
for point pi counter clockwise round pi, using an ’ordinary’ Delaunay
triangulation algorithm.

Algorithm 2 (steps 3-4 performed in parallel) based on T2:

1. Sort data points P into a grid of boxes as in fig 4.

2. Find the convex hull of P.

3. For each point pi, find as many edges from pi using theorem T2.
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4. Use a Delaunay triangulation algorithm for constraint Delaunay
triangulation [7, 6, 8] to find the (on the average two) edges not found
by T2,

5. Sort the points fond counter clockwise round pi.

p b2Cpb2

b1

b3

(a) The Circle Cpb2 with p1 as an interior point
in Spb2 , well removed from pb2. Then pb2 is a
Delaunay edge.

p b2Cpb2
b1

b3

(b) The Circle Cpb2 with p1 as an interior
point in Spb2 , close to pb2. Then pb2 is
not a Delaunay edge.

Figure 5: The Delaunay triangulation of the four points p, b1, b2, b3 - testing
if the second closest neighbor b2 to p forms a Delaunay edge pb2.

5 A comment on theorem T2 and the k’th nearest
neighbor problem

Theorem T2 gives a sufficient condition for determining if the i’th closest
neighbor to a point p is a Delaunay edge pbi - i.e. that all closer neighbors
to p are outside the circle with Spbi

with pbi as its diameter. What happens
if one of the points is inside that circle, can the line pbi still be a Delaunay
edge? In figures 5a and 5b, we look at the simple case of two sets of four
points where the only difference is that we have moved b1 closer to the line
pb2 in fig5b. We see that in one of the cases, pb2 is a Delaunay edge, and in
the other case it is not. We conclude then that the test in T2 is a sufficient,
but not a necessary condition for pbi to be a Delaunay edge,

Delaunay triangulations have been used for solving the k’th closest
neighbor problem [2, 9, 11] to all or a subset of the points in P, while we
here are doing the opposite. We can now see that all points are connected
to their closest neighbor by theorem T1, but that fig5b illustrates that any
of the k closer neighbors, k > 1, are not necessarily represented by an edge
in D(P).
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6 Conclusions and futher work

This paper introduces new properties of Delaunay triangulations and then a
simpler way of finding many of the Delaunay edges. Then we have identified
a legal starting point for a parallel triangulation at any point in a dataset by
finding one or more of its closest neighbor(s). We will work futher with the
multicore CPU algorithm to parallelize all its parts - it is currently doing 1
million triangles per second.
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