
EV – 07 sept 2020 Parallel processing in ArcGIS Pro 
 

Page 1 of 3 
 
 

 
Versnel je analyses in ArGIS Pro door 
gebruik te maken van parallel processing  
 

ArcGIS Pro 2.6 bevat ongeveer 200 tools waarbij parallel processing gebruikt kan worden, en bij iedere 
nieuwe release worden nieuwe tools aan de lijst toegevoegd. Parallel processing kan in veel gevallen 
de processing tijd van je analyses verkleinen. In dit artikel zal ik uitleggen wat parallel processing 
precies is en de voordelen ervan, alsook hoe het te gebruiken in ArcGIS Pro. 

 

1. Wat is parallel processing en waarom dit gebruiken? 
 

Parallel processing heeft zijn voordelen bij het uitvoeren van grote taken, aangezien het in deze 
gevallen de performance enorm kan verbeteren. Het achterliggend principe is het opdelen van een 
grote taak in meerdere kleinere taken die gelijktijdig op verschillende CPU’s (of ‘cores’) uitgevoerd 
worden.  

De al dan niet verbeterde performance hangt af van verschillende factoren. Het belangrijkste waarmee 
rekening gehouden moet worden is het aantal CPU’s van uw hardware. Dit zal bepalen hoeveel kleine 
taken gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Een andere belangrijke factor is de data. Parallel 
processing kan een wereld van verschil maken wanneer gebruik gemaakt wordt van een grote 
hoeveelheid complexe gegevens. Daarentegen, voor parallel processing gaan met simpele data kan tot 
een tragere performance leiden. De voordelen worden dan immers geneutraliseerd door de tijd 
verloren bij het opdelen van de data in kleine taken. De beste manier om te bepalen of parallel 
processing voordelig is, is simpelweg uitproberen. Voor meer informatie over wat parallel processing 
is en hoe het werkt kan u de volgende link raadplegen: A beginners guide to parallel processing with 
geoprocessing analysis tools. 

 

2. Hoe parallel processing gebruiken in ArcGIS Pro? 
 

Het gebruik van parallel processing wordt bepaald door de parallel processing factor. Deze 
geoprocessing environment parameter bestaat voor alle tools waarvoor parallel processing gebruikt 
kan worden. De waarde van deze parameter geeft aan hoeveel CPU’s te benuttigen. Dit kan 
aangegeven worden als een absoluut aantal of een percentage van het maximumaantal CPU’s van de 
machine. Als de waarde 0 is betekent dat dat er geen gebruik gemaakt wordt van parallel processing. 
De standaardwaarde van de parameter verschilt naargelang de tool: voor sommige tools is de 
standaardwaarde van deze parameter 0 (geen parallel processing), voor andere tools is het 100%. Dit 
laatste is bijvoorbeeld het geval voor de drie Pairwise tools, die ongeveer gelijkwaardig zijn aan de 
Buffer, Intersect en Dissolve tools maar dan geoptimiseerd voor parallel processing. Consulteer de 

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/analytics/analytics/a-beginners-guide-to-parallel-processing-with-geoprocessing-analysis-tools/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/analytics/analytics/a-beginners-guide-to-parallel-processing-with-geoprocessing-analysis-tools/
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/environment-settings/parallel-processing-factor.htm
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specifieke tool help documentatie om te weten te komen of een tool parallel processing kan gebruiken 
en wat de parallel processing factor is. 

 

  

3. Bestaat parallel processing ook in ArcMap? 
 

Ja, maar slechts voor enkele geoprocessing tools. Zoals in ArcGIS Pro is parallel processing bepaald 
door de parallel processing factor. Maar het aantal tools waarvoor het geïmplementeerd is, is veel 
geringer. Eén advies dus: gebruik eerder ArcGIS Pro! Wil je meer leren over hoe aan de slag te gaan 
met ArcGIS Pro? Bekijk de volgende webinar ‘Stappenplan om te migreren van ArcMap naar ArcGIS 
Pro’ of schrijf je in voor één van onze trainingen. 

    *** 

Vragen of opmerkingen 
Esri BeLux kan u helpen om oplossingen uit te werken voor bovenstaande aandachtspunten. 

Mocht u vragen hebben hierover of opmerkingen contacteer ons via volgende contactgegevens: 

Esri BeLux NV 
Nerviërslaan 54 
1780 Wemmel 
 

T: 02 460 74 80 
E: info@esribelux.com 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=jIx4Mdah2Ww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=jIx4Mdah2Ww&feature=emb_logo
https://esribelux.com/events/category/training/
mailto:info@esribelux.com
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W: https://esribelux.com 

https://esribelux.com/
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