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Abstract

Improvement of software library for the parallel
programming model Chunks and Tasks

Deeb El Harbiti

Chunks and Tasks is a programming model based on the C ++ programming language.
This programming model is used for electronic structure calculations, among other
things.
The purpose of this project is to improve the CHT-MPI software library for Chunks
and tasks, so that calculations of matrix-matrix multiplications are performed more
efficiently than they do with the existing software library. The software library is
based on the work stealing method, which is a method the software library for
Chunks and Tasks uses for the distribution of the calculation work. The considered
way to improve the software library is by modifying the work stealing method in a
way that makes the distribution of calculation work happen in a more efficient way ,
which will lead to calculations performed faster than before.
Two different modifications of the work stealing method were tested and it led to
two new methods, Method 1 and Method 2, which distributed the calculation work
differently. Method 1 did not give results that were compatible with the theory, since
the calculation time with this method was much longer than the previous method. 
The results for method 2 were compatible with the theory for the method. Method 2
distributed the calculation work more efficiently than before which decreased the
amount of data sent during the calculations, which led to a shorter calculation time
than with the previous method.  This method made an improvement of the software
library for the programming model Chunks and Tasks.
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Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet 
 
Målet med projektet är att förbättra mjukvarubiblioteket för programmeringsmodellen Chunks 

and Tasks. Chunks and Tasks används bland annat vid elektronstrukturberäkningar. En viktig 

del i sådana beräkningar är matris-matris-multiplikation av glesa matriser med från början 

okänt gleshetsmönster, vilket kan parallelliseras på ett bra sätt med Chunks and Tasks. 

Mjukvarubiblioteket för programmeringsmodellen är bland annat baserat på ”work stealing” – 

metoden som är en metod mjukvarubiblioteket använder för fördelning av beräkningsarbetet. 

Genom att testa olika modifieringar av denna metod, ska man försöka få metoden att fördela 

beräkningsarbetet på ett sådant sätt att beräkningarna av olika matris-matrismultiplikationer 

utförs snabbare än vad de gör med den existerande metoden.  

 

I projektet utförs två olika modifieringar av programmeringsmodellen. 

Efter att ha utfört olika testberäkningar med respektive metod kunde man konstatera att den 

ena metoden bara var en försämring av den redan existerande. Den andra metoden visade sig 

däremot vara effektivare och gav en kortare beräkningstid än vad den existerande metoden 

gett. Med detta kunde man dra slutsatsen att en förbättring av mjukvarubiblioteket för 

programmeringsmodellen Chunks and Tasks hade skett. 
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1. Introduktion  

 

1.1 Bakgrund 

Som en teknisk fysiker har man bl.a. stött på Schrödingers ekvation och har behövt finna 

någon lösning för den. Man kan även ha behövt utföra andra komplicerade beräkningar, som 

t.ex. elektronstrukturberäkningar. Vad dessa har gemensamt är att lösningarna till 

ekvationerna och beräkningarna som behöver göras kan bli för komplicerade och för stora 

för att göras för hand. Därför använder man oftast olika program för att lösa den typen av 

problem. Det är datorprogram som använder olika programspråk som kan användas för 

bland annat matematiska och tekniska beräkningar.  

För att underlätta det ytterligare att analyseras och beräkna olika komplicerade problem i 

dessa datorprogram så kan man använda sig av en programmeringsmodell. En sådan 

programmeringsmodell är Chunks and Tasks[1].  

 

1.1.1 Chunks and Tasks 

Chunks and Tasks-modellen är en programmeringsmodell baserad på programspråket C++.  

Det är en programmeringsmodell för parallell-programmering där ett program formuleras i 

termer av "tasks", väldefinierade deluppgifter och de data-objekt ("chunks") som behövs 

som input till tasks. Det gör parallell-programmeringen enklare då ingen explicit avsändning 

av meddelanden eller synkroniserings-anrop behövs. Programmeraren behöver inte 

tillhandahålla någon data-distribution. Chunks and Tasks används bl.a. i program för 

approximativa metoder för lösningar av Schrödingerekvationen för elektronerna i molekyler. 

En viktig del i sådana beräkningar är matris-matris-multiplikation av glesa matriser med från 

början okänt gleshetsmönster, vilket kan parallelliseras på ett bra sätt med Chunks and 

Tasks. 

Chunks and Tasks-modellen har ett existerande mjukvarubibliotek baserat på MPI och ”work 

stealing”. Där MPI står för Message Passing Interface och är ett system för portabel 

förflyttning av meddelanden för parallell-programmering. Work stealing är en metod 

mjukvarubiblioteket för Chunks and Tasks använder för att fördela beräkningsarbetet. Work 

stealing innebär att var och en av arbetarna (beräkningsnoder/datorer i ett parallelldator-

kluster) som deltar i beräkningen "stjäl" tasks från någon annan arbetare, vald slumpvis, när 

arbetaren inte har några egna tasks att köra. På så sätt fördelas arbetet dynamiskt, den som 

får slut på tasks stjäl från någon som har tasks.  
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1.2 Syfte  
Syftet med detta projekt är att undersöka ifall det går att förbättra implementationen av det 

existerande mjukvarubiblioteket för Chunks and Tasks-modellen som var baserat på MPI och 

"work stealing". När man utför en beräkning, är det alltid till en fördel ju snabbare 

beräkningen utförs, samtidigt som den är korrekt. Därför ska det i detta projekt undersökas 

ifall man kan förbättra implementationen av Chunks and Tasks-biblioteket på så sätt att den 

utför olika beräkningar på en kortare tid än vad den tidigare gjort. Beräkningarna som utförs 

är olika matris-matris-multiplikationer för några olika storlekar på kvadratiska matriser(nxn-

matriser). Funkar det att utföra dessa matris-matris-multiplikationer snabbare så kommer 

man även kunna tillämpa detta på t.ex. lösningar för Schrödingerekvationen för elektronerna 

i molekyler.  

 

1.3 Metod 
För att förbättra implementationen av det existerande mjukvarubiblioteket så att 

beräkningarna går snabbare, testas olika modifieringar i kodningen till work stealing-

metoden. Tanken med dessa modifieringar är att få mängden data som behöver skickas 

mellan beräkningsnoderna att minska. I den existerande kodningen till work-stealing 

metoden sker arbetsfördelningen på så sätt att var och en av arbetarna ”stjäl” tasks från en 

annan arbetare, vald slumpvis.  

 

1.3.1 Metod 1 

Första modifieringen i work stealing-metoden som görs, för att få metoden att bli 

effektivare, är att kodningen till metoden skrivs om så att arbetarna jobbar i grupper och i 

första hand stjäl tasks från arbetarna i den egna gruppen, och bara med en lägre sannolikhet 

stjäl från någon arbetare utanför den egna gruppen. Detta bör ge en bättre data-lokalitet, så 

att mindre mängder data (chunk-objekt) behöver skickas mellan beräkningsnoderna, vilket 

bör göra att beräkningen går snabbare. Tanken med att dela in arbetarna i grupper är att 

man försöker öka chanserna för att de inom samma grupp jobbar med relaterade saker, t ex 

med beräkningar av samma del av resultatmatrisen och då borde chansen vara större att de 

redan har data som behövs, så att inte lika mycket data behöver hämtas. Ett enkelt exempel 

på en gruppindelning, som används i denna modifiering, är att bara ha två grupper, en grupp 

för arbetare med udda nummer och en annan grupp för dem med jämna nummer. 

Arbetarna kommer sedan att med en sannolikhet på 80 procent att stjäla från den egna 

gruppen och med en sannolikhet på 20 procent att stjäla från dem i den andra gruppen. 

Här nedan kan man se ett litet utdrag för hur kodningen för metod 1 kunde se ut: 
int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

rank_to_steal_from = randInt; 

 if(my_rank % 2 == 0){ 

            int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

            int rank_to_steal_from = randInt; 
 if( rank_to_steal_from >=(int)(n_workers-(n_workers*0.2))){ 

             int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

             rank_to_steal_from = randInt; 

        if (rank_to_steal_from % 2 != 0) 

             rank_to_steal_from--; 



   

5 
 

        } 

      else {      

           int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

           rank_to_steal_from = randInt; 

           if(rank_to_steal_from %2 == 0 && rank_to_steal_from > 0) 

                rank_to_steal_from--; 

           else if(rank_to_steal_from %2 == 0 && rank_to_steal_from < 2){ 

                rank_to_steal_from++; 

             } 

         }  

} 
else{ 

           int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

           int rank_to_steal_from = randInt; 

          if( rank_to_steal_from >= (int)(n_workers-(n_workers*0.2))){ 

                int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

                rank_to_steal_from=randInt;  

                if (rank_to_steal_from % 2 == 0 && rank_to_steal_from > 0 ) 

                      rank_to_steal_from--; 

                else if(rank_to_steal_from % 2 == 0 && rank_to_steal_from < 2){ 

                      rank_to_steal_from++; 

                    } 

              } 

          else { 

                     int randInt = (int)((n_workers-1) * ( (double)rand() / RAND_MAX )); 

                     int rank_to_steal_from = randInt; 

                     if(rank_to_steal_from %2 != 0); 

                         rank_to_steal_from--;  

                    } 

} 

1.3.2 Metod 2 

En annan modifiering i work stealing-metoden som kan leda till att metoden blir effektivare 

är att se till att en task inte stjäls förrän det gått en viss tid. Detta bör leda till att de tasks 

som redan finns fördelas på ett bättre sätt mellan arbetarna. Den tid som ska passeras innan 

en task stjäls igen kan varieras och genom flera testkörningar för olika tider kan man se ifall 

det finns en tid då work stealing-metoden blir som effektivast. Tanken med denna 

modifiering är att den ska få arbetarna att stjäla de tasks som ligger högre upp i task-trädet. 

Denna metod bygger på att man har en hierarki av tasks. Allt börjar med en task som i sin tur 

skapar flera nya tasks och så vidare, till slut blir det ett träd av tasks. För att beräkningen ska 

fungera så effektivt som möjligt, är det bäst om arbetarna delar upp tasksen mellan sig på en 

hög nivå i ”trädet”. Det vill säga att fördelningen sker nära första tasken. Detta bör leda till 

att beräkningstiden och mängden data, antalet meddelanden som skickats mellan arbetarna, 

minskar jämfört med den ursprungliga metoden. 

Här nedan är ett litet utdrag från kodningen av metod 2, där man låter en viss tid passera 

innan en task stjäls, så kunde det se ut: 
double time_since_task_received = cht::get_wall_seconds() - task_received_time; 

const double min_time_to_allow_stealing = 0.01;  

 if(time_since_task_received < min_time_to_allow_stealing) 

 taskInfoToSteal = NULL; 

 

För att kunna undersöka ifall modifieringarna i work stealing-metoden har haft någon effekt 

på programmeringsmodellen så utförs testkörningar av parallell-beräkningar på datorcentret 

UPPMAX. Resultatet av testkörningarna sammanställs sedan i grafer för att analyseras.  
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1.3.3 Cygwin 

Som det nämndes tidigare så är Chunks and Tasks-modellen baserad på 

programmeringsspråket C++. För att kunna använda sig av denna programmeringsmodell 

och bl.a. kunna modifiera work-stealing metoden, måste datorn bland annat ha någon 

kompilator, projekthanterare, texteditor etc. som kan hantera program baserade på C++. Ett 

exempel på en kompilator och en projekthanterare som kan hantera detta 

programmeringsspråk är klassiska standard-kompilatorn GCC, och den lika klassika 

projekthanteraren ”make”. Dessa finns på alla Linuxsystem. Men har du en dator med 

Windowssystem så har du inte bl.a. kompilatorn GCC och make.  I detta projekt användes en 

dator med Windowssytemet och för att kunna skapa den Linuxmiljö som behövs för att 

kunna hantera C++-program så används Cygwin. Det är ett programbibliotek för 

Windowssystemen som utjämnar skillnaderna mellan Linux – och Windowssystem då man 

med Cygwin får en terminal med Linuxmiljö där man bl.a. har GCC, make, nano(texteditor) 

etc. Ändringarna i kodningen till work-stealing metoden görs i Cygwin-terminalen med hjälp 

av texteditorn nano. När testberäkningar sedan ska köras för att se om förändringarna i 

koden gett någon effekt så används terminalen för att koppla upp till datorcentret UPPMAX. 

 

1.3.4 Uppmax 

Beräkningstiden beror inte endast på hur effektiv work stealing-metoden är, även storleken 

på matriserna och antalet MPI-processer(arbetare) man använder sig av har en inverkan. Ju 

större matriser man utför beräkningar på desto längre tid tar det och ju fler MPI-processer 

man använder sig av desto snabbare sker beräkningarna. Men man kan inte heller använda 

sig av hur många MPI-processer som helst. Alla datorer har ett visst antal. Datorn som 

användes till detta projekt hade endast 4 processorkärnor, vilket ledde till att 

beräkningstiden vid beräkning av stora matriser blev för lång. För att slippa den långa 

beräkningstiden så används Uppmax datorcenter vid beräkningarna av 

matrismultiplikationerna då det finns betyligt fler kärnor där. I detta projekt används 20 

arbetare vid varje testkörning. Antalet hålls konstant så att förändringarna av 

beräkningstiderna endast beror på work stealing-metoden. Beräkningarna sker på tre olika 

matrisstorlekar för att undersöka hur bra work stealing fungerar för både små och stora 

matrismultiplikationsberäkningar. 

För att koppla sig till Uppmax måste ett konto skapas och kontot måste kopplas till något 

projekt. I detta fall fanns projektet om Chunks and Tasks. Det finns olika beräkningskluster 

på Uppmax och de fungerar på olika sätt. Olika kommandon används beroende på vilket 

konto man valt att skapa och körningarna sker på olika sätt. I detta projekt användes 

beräkningsklustret tintin som består av 160 beräkningsnoder där varje beräkningsnod är en 

dator med 16 processorkärnor. I detta projekt användes 2 beräkningsnoder vid 

testkörningarna som utfördes. Av den ena beräkningsnoden användes 11 kärnor och av den 

andra noden användes 10 kärnor, när beräkningar med 20 arbetare utfördes. 

Beräkningsklustret tintin har även specifika kommandon för hur olika testkörningar ska 

utföras. För att kunna använda sig av tintin måste man veta vilka kommandon som finns och 
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hur de används. Några exempel på kommandon som används flitigt i samband med 

körningar på Uppmax är bl.a. ssh, sbatch, squeue och scancel. För att logga in på 

Uppmaxkontot används kommandot ”ssh”. För att utföra en körning används kommandot 

”sbatch” och det arbete eller beräkning man vill ska utföras läggs i en kö i väntan på att 

uträttas. För att se längden på kön och hur det går för ens eget arbete används kommandot 

”squeue”. För att avbryta eller ta bort ett arbete från kön används kommandot ”scancel”.  
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2. Resultat 
 

 
Figur 1 - Tiden för testkörningar av parallellberäkningar av matriser, för tre olika metoder. Work stealing-metoden innan 
modifiering är i svart, metod 1 är i blå färg och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 6400(nxn) , med 20 
arbetare. I metod 2 har tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 

 
Figur 2- Antalet meddelanden som skickats under varje testkörning för respektive metod. Work stealing- metoden innan 
modifiering är i svart, metod 1 är i blå färg och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 6400(nxn) , med 20 
arbetare. I metod 2 har tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 

 

 
Figur 3 - Tiden för testkörningar av parallellberäkningar av matriser, för tre olika metoder. Work stealing-metoden innan 
modifiering är i svart, metod 1 är i blå färg och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 8000(nxn) , med 20 
arbetare. I metod 2 har tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 

 
Figur 4 - Antalet meddelanden som skickats under varje testkörning för respektive metod. Work stealing- metoden innan 
modifiering är i svart, metod 1 är i blå färg och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 8000(nxn) , med 20 
arbetare. I metod 2 har tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 
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Figur 5 - Tiden för testkörningar av parallellberäkningar av matriser, för tre olika metoder. Work stealing-metoden innan 
modifiering är i svart, metod 1 är i blå färg och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 9600(nxn) , med 20 
arbetare. I metod 2 har tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 
 

 

Figur 6 - Antalet meddelanden som skickats under varje testkörning för respektive metod. Work stealing- metoden innan 
modifiering är i svart , metod 1 är i blå färg och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 9600(nxn) , med 20 
arbetare. I metod 2 har tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 

 

Figur 7 - Tiden för testkörningar av parallellberäkningar av matriser, för två olika metoder. Work stealing-metoden innan 
modifiering är i svart, och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 6400(nxn) , med 20 arbetare. I metod  2 har 
tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 

 

Figur 8 - Tiden för testkörningar av parallellberäkningar av matriser, för två olika metoder. Work stealing-metoden innan 
modifiering är i svart, och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 8000(nxn) , med 20 arbetare. I metod  2 har 
tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 
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Figur 9 - Tiden för testkörningar av parallellberäkningar av matriser, för två olika metoder. Work stealing-metoden innan 
modifiering är i svart, och metod 2 i röd färg. Detta är för matrisstorleken n= 9600(nxn) , med 20 arbetare. I metod  2 har 
tidsvariabeln t satts till t=0.05s. 

 

I figur 1-6 visas resultaten för testkörningar av den ursprungliga work stealing-metoden och 

work stealing-metoden med den första modifieringen, metod 1, i blå färg och metod 2, med 

den andra modiferingen i work-stealing metoden, i röd färg. I figurerna 1, 3 och 5 ser man 

hur lång tid det tagit för varje körning av de olika metodern att utföra parallell-beräkningar 

på kvadratiska matriser med storlekarna n=6400, 8000 och 9600(nxn). I figur 7-9 kan man få 

en tydligare blick över skillnaderna mellan ursprungliga metoden och metod 2. Alla 

beräkningar utfördes med 20 arbetare.  

I figur 2, 4 och 6 ser man hur många meddelanden som skickats mellan arbetarna vid varje 

körning för respektive metod. 

 

I tabell 1 kan man se hur tiden för testkörningarna ändras för olika värden på t. Variabeln t är 

tiden man låter passera innan en arbetare kan stjäla en task igen. Alla körningar i figurerna 

1-6 har gjorts med tidsvariabeln t=0.05 s. 

Tabell 1 - Jämförelse av några körningar med olika värden på tiden t som fått passera innan arbetarna tillåtits 'stjäla’ 
någon task. Körningarna sker för matrisstorleken n=8000(nxn). 

 Tiden för testkörningar  

Tiden t=0.01s 

 

89.1727 89.7796 90.3641 

Tiden t=0.05s 

 

88,7857 89.0824 89.0805 

Tiden t=0.08s 90.1736 s 90.4686 90.5725 
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3. Diskussion 

 
3.1 Diskussion av resultaten för metod 1 

Syftet med den första modifieringen av work stealing-metoden var att minska 

beräkningstiden och även mängden data som skickats mellan arbetarna vid parallell-

beräkningar av olika matriser, jämfört med tidigare metod. Genom att i kodningen av work 

stealing-metoden, införa en gruppindelning av arbetarna vid fördelning av tasksen var det 

tänkt att data-lokaliteten skulle förbättras vilket i sin tur skulle leda till att en mindre data 

mängd skickades mellan beräkningsnoderna. Resultat av körningarna, se fig.2, fig.4 och fig.6, 

visade däremot att det motsatta hade skett. Antalet meddelanden mellan arbetarna ökade 

markant för metod 1 jämfört med den tidigare metoden, vilket även ledde till att 

beräkningstiden för den nya metoden var längre än för den tidigare metoden. Se fig.1, fig.3 

och fig.5 .  

 

Resultat av körningarna visade även att den nya metoden fungerade sämre ju större 

matrisstorleken blev. Ju mer komplicerade och större beräkningarna blir desto sämre 

fungerar metoden, vilket man ser på resultaten i fig.1-6.  

 

En orsak till att stora mängder data skickas och långa beräkningstider uppstår för den 

modifierade metoden kan vara att spridningen av tasksen(arbetet) inte sker på ett effektivt 

sätt mellan arbetarna, så som det teoretiskt var tänkt att göra. En annan troligare orsak till 

att dessa försämringar uppstår kan vara att kodningen av metoden inte var helt korrekt. Det 

vill säga att man inte kunde få ut det resultat man teoretiskt var ute efter på grund av sättet 

koden var skriven på. Anledningen till att den andra orsaken verkar troligare är just på grund 

av de stora topparna som uppstått för testkörningarna med den modifierade koden. Dessa 

toppar visar att beräkningstiderna och antalet meddelanden som skickats avviker från de 

resterande värdena i grafen som verkar som ett troligare resultat för metoden.  

 

3.2 Diskussion av resultaten för metod 2 

 Även den andra modifieringen av work stealing-metoden gjordes med syfte att få metoden 

att bli effektivare genom att minska beräkningstiden och antalet meddelanden mellan 

arbetarna. Men i denna metod angreps problemet på ett annat sätt. Istället för att försöka 

förbättra data-lokaliteten genom en gruppindelning av arbetarna så sågs det till att det 

istället passerades en viss tid t innan en arbetare kunde ”stjäla” en task. Denna tid kunde 

variera och effektivitet av metoden berodde även på ändringen av denna tidsvariabel. I 

tabell 1 kan man se resultaten av körningar för några olika värden på tidsvariabeln t. Från 

tabellen ser man att beräkningarna sker som snabbast då tidsvariabeln t=0.05s.  
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Tanken med denna modifiering var att förbättra spridningen av arbetet genom att se till att 

arbetet fördelas effektivt redan från början i det så kallade trädet av tasks. Metoden baseras 

som sagt på att man har en hierarki av tasks som ska utföras. Allt börjar med en task som i 

sin tur skapar andra tasks. Genom att låta en viss tid passera innan en arbetare kan ”stjäla” 

en task blir möjligheten större för arbetaren att stjäla en task högre upp i ”trädet”. Detta bör 

i sin tur leda till att antalet meddelanden som skickas mellan arbetarna minskar, vilket i sin 

tur skulle förkorta beräkningstiden. 

Som resultaten visar, se fig.1-6 och fig.7-9, så är det just det som sker. Antalet meddelanden 

som skickats för metod 2 har minskat jämfört med den ursprungliga metoden och detta har 

lett till att beräkningstiden för metod 2 blivit kortare än den tidigare metoden. Skillnaderna 

är inte stora, men det var inte heller tänkt att dem skulle vara det från början. Genom att ha 

utfört dessa tester har man i alla fall kunnat se att det går att förbättra metoden med rätt 

modifieringar. I detta fall fick man en förbättring av beräkningstiden med ca 3 %. Det 

resultaten för metod 2 även visar är att metoden här klarar av beräkningar av matriser 

oavsett storlek till skillnad från metod 1 som gav mycket sämre resultat ju större matriserna 

var. Då metoden var som effektivast när tidsvariabeln t var lika med 0.05s så användes 

denna tid under alla körningar som visas i figurerna 1-6. 

 

 

4. Slutsatser 
Efter att ha utfört flera testkörningar med de olika metoderna och sedan jämfört resultaten 

med varandra har man kunnat dra slutsatsen att metod 1 med den första modifieringen inte 

gett något vidare resultat, man fick längre beräkningstider än med den ursprungliga 

metoden och mängden data mellan beräkningsnoderna ökade. Detta var en sämre metod än 

tidigare och inte lika effektiv som man teoretiskt tänkt sig.Man har även kunnat dra 

slutsatsen att den andra metoden, metod 2, gav resultat som stämde överens med teorin. 

Genom att skapa en tidsfördröjning innan en task ”stjäls” har man ändrat work stealing- 

metoden till det bättre. Med metod 2 får man en kortare beräkningstid än den man fick med 

den ursprungliga metoden. Även mängden data minskar jämfört med tidigare. Denna 

förändring har förbättrat mjukvarubiblioteket för programmeringsmodellen Chunks and 

Tasks. 
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