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ВСТУП 

 

Потреба розв’язання складних прикладних задач з великим обсягом 

обчислень і принципова обмеженість максимальної швидкодії «класичних»  –  

за схемою фон Неймана – ЕОМ зумовили появу багатопроцесорних 

обчислювальних систем (БОС). Використання таких засобів обчислювальної 

техніки дозволяє істотно збільшувати продуктивність ЕОМ за будь-якого 

сучасного рівня розвитку комп’ютерного устаткування. Але при цьому 

потрібне «паралельне» узагальнення традиційної – послідовної технології 

розв’язування задач на ЕОМ. Так, чисельні методи у разі БОС мають 

проектуватися як системи паралельних і взаємодіючих процесів, що 

передбачають виконання на незалежних процесорах.  

Мета навчальної дисципліни «Мови обчислювань та кластерні 

системи» – створити теоретичне підґрунтя  щодо паралельного програмування 

на підставі вивчення математичних моделей, методів і технологій паралельного 

програмування для багатопроцесорних обчислювальних систем. 

Завдання навчальної дисципліни «Мови обчислювань та кластерні 

системи» – формування у студентів теоретичних знань і практичних умінь 

розробляти, аналізувати, оптимізувати, настроювати на конкретну архітектуру 

обчислювальної системи паралельні програми використовуючи при цьому мову 

С++ та бібліотеку MPI. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 технічні можливості сучасних обчислювальних систем, 

призначених для реалізації паралельних процесів і обчислень; 

 методи та мовні механізмам конструювання паралельних програм; 

 сучасні методи і засоби підтримки паралельного програмування; 



5 

 

уміти: 

 розробляти паралельні програми використовуючи мову С++ та 

бібліотеку MPI; 

 аналізувати, оптимізувати, настроювати на конкретну архітектуру 

обчислювальної системи паралельні програми, розроблені мовою С++ та з 

використанням бібліотеки MPI. 

Практикум містить п’ять лабораторних робіт, що охоплюють такі 

розділи:  знайомство зі структурою MPI, процедури блокувального та 

двоточкового обміну, знайомство з процедурами буферизованого обміну, 

процедури колективного обміну MPI,  похідні типи та віртуальні топології в 

MPI.  Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний матеріал, 

приклади, забезпечені необхідними коментарями, порядок виконання 

лабораторної роботи і варіанти індивідуальних завдань.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ 

 

Метою лабораторних робіт є набуття навичок застосування системи MPI 

для написання програм з можливістю паралельних обчислень. 

 1 Порядок виконання роботи  

1. Вивчити необхідний для виконання роботи теоретичний матеріал. 

2. Розробити алгоритм виконання завдання. 

3. Провести розрахунки і дослідження на ЕОМ.  

 2 Зміст звіту  

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розв’язування. 

5. Лістинг програми мовою С++. 

Примітка.  Пункти 1–4 звіту мають бути оформлені до початку 

виконання лабораторної роботи. 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 Знайомство зі структурою MPI–програми та 

процедурами блокувального двоточкового обміну MPI 

Мета: ознайомитися зі структурою простої  MPI – програми та з 

функціями  блокувального двоточкового обміну. 

Короткі теоретичні відомості 

1.  Структура MPI 

1.1 Модель паралельної програми в MPI 

У моделі програмування MPI паралельна програма із запуском породжує 

кілька процесів, що взаємодіють між собою за допомогою повідомлень. 

Сукупність усіх процесів, що становлять паралельний додаток, або їх частини, 
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описується спеціальною структурою, яка називається комунікатором (областю 

взаємодії).  

Кожному процесу в області взаємодії призначається унікальний числовий 

ідентифікатор –  ранг, значення якого від 0 до np - 1 (np –  число процесів). 

Ранги, які призначаються одному й тому ж процесу в різних комунікаторах 

загалом різні.  

Структура програми, написаної за схемою господар/працівник: 

program para 

… 

if (ранг процесса = рангу мастер-процесса) then 

код мастер-процесса 

else 

код подчиненного процесса (подчиненных процессов) 

endif 

end 

1.2 Повідомлення 

Повідомлення містять дані та службову інформацію, що пересилаються. 

Для того, щоб передати повідомлення, необхідно вказати: ранг процесу-

відправника повідомлення; адресу, за якою розміщуються дані процесу-

відправника, що пересилаються; тип даних, що пересилаються; кількість даних; 

ранг процесу, який повинен отримати повідомлення; адреса, за якою мають 

бути розміщені дані процесом-одержувачем;   тег повідомлення; ідентифікатор 

комунікатора, що описує область взаємодії, усередині якої відбувається обмін. 

Тег –  це ціле число від 0 до 32767, що задається користувачем, яке 

виконує функцію ідентифікатора повідомлення і дозволяє розрізняти 

повідомлення, що надходять від одного процесу.  

1.3 Різновиди обмінів повідомленнями 

У MPI реалізовані різні види обмінів: 

1) двоточкові (задіяні тільки два процеси) – для організації локальних і 

неструктурованих комунікацій; 
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2) колективні (задіяні більше двох процесів) – для виконання глобальних 

операцій.  

Різновиди двоточкового обміну: 

 блокувальні  прийом/передача –  припиняють виконання процесу на 

час отримання повідомлення; 

 не блокувальні прийом/передача –  виконання процесу продовжується 

у фоновому режимі, а програма в потрібний момент може запросити 

підтвердження завершення прийому повідомлення; 

 синхронний обмін –  супроводжується повідомленням про закінчення 

прийому повідомлення; 

 асинхронний обмін –  повідомленням не супроводжується. 

2 Основні поняття MPI 

2.1  Коди завершення 

У MPI прийняті стандартні угоди про коди завершення викликів 

підпрограм. Так, наприклад, повертаються значення MPI_SUCCESS – у разі 

успішного завершення виклику і MPI_ERR_OTHER – у разі спроби повторного 

виклику процедури MPI_Init. 

Замість числових кодів у програмах використовують спеціальні іменовані 

константи:  

 MPI_ERR_BUFFER - неправильний покажчик на буфер; 

 MPI_ERR_COMM - неправильний комунікатор;  

 MPI_ERR_RANK - неправильний ранг;  

 MPI_ERR_OP - неправильна операція;  

 MPI_ERR_ARG - неправильний аргумент;  

 MPI_ERR_UNKNOWN - невідома помилка;  

 MPI_ERR_TRUNCATE - повідомлення обрізано під час прийому; 

 MPI_ERR_INTERN - внутрішня помилка. Зазвичай виникає, якщо 

системі не вистачає пам’яті. 
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2.2 Основні комунікатори MPI 

Комунікатор – структура, що містить або всі процеси, які виконуються в 

рамках певної програми, або їх підмножину. Процеси, що належать одному і 

тому ж комунікатору, наділяються загальним контекстом обміну. Операції 

обміну можливі тільки між процесами, пов’язаними із загальним контекстом, 

тобто, належать одному і тому ж комунікатору. Кожному комунікатору 

присвоюється ідентифікатор. У MPI є кілька стандартних комунікаторів: 

 MPI_COMM_WORLD - включає всі процеси паралельної програми; 

 MPI_COMM_SELF - включає тільки даний процес; 

 MPI_COMM_NULL - порожній комунікатор, не містить жодного  

процесу.  

У MPI є процедури, що дозволяють створювати нові комунікатори,  

містять підмножини процесів. 

2.3  Двоточкові блокувальні обміни 

Учасниками двоточкового обміну є два процеси: процес-відправник і 

процес-одержувач. Блокувальні операції двоточкового обміну призупинюють 

виконання виклику процесу. Він переходить у стан очікування завершення 

передачі даних. Блокування гарантує виконання дій у заданому порядку, 

забезпечуючи передбачуваність поведінки програми. З іншого боку, вона 

створює умови для виникнення кутових ситуацій, коли обидва процеси-

учасника обміну блокуються одночасно. 

Хід роботи 

Відкрийте середовище Visual Studio та, підключивши бібліотеки MPI, 

перевірте роботу програм. 

1. Підключення до MPI 

 int MPI_Init (int * argc, char ** argv) 

Аргументи argc і argv потрібні лише у програмах на C, де вони задають 

кількість аргументів командного рядка запуску програми і вектор цих 

аргументів. Цей виклик передує всім іншим викликам підпрограм MPI. 

2. Завершення роботи з MPI  
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 int MPI_Finalize () 

Після виклику цієї підпрограми не можна викликати підпрограми MPI. 

3. Визначення розміру області взаємодії 

 int MPI_Comm_size (MPI_Comm comm, int * size) 

Вхідні параметри: 

– comm - комунікатор. 

Вихідні параметри: 

– size - кількість процесів в області взаємодії. 

4. Визначення рангу процесу  

int MPI_Comm_rank (MPI_Comm comm, int * rank) 

Вихідні параметри: 

– rank - ранг процесу в області взаємодії. 

5. Визначення назви вузла, на якому виконується процес 

 MPI_Get_processor_name (char * name, int * resultlen) 

 Вихідні параметри: 

– name - ідентифікатор обчислювального вузла. Масив не менше ніж 

MPI_MAX_PROCESSOR_NAME елементів; 

– resultlen - довжина імені. 

6. Час, що минув з довільного моменту в минулому 

double MPI_Wtime ()  

Далі наводиться опис інтерфейсу підпрограм, що реалізують різні види 

двоточкового обміну. 

7. Стандартна блокувальна  передача  

 int MPI_Send (void * buf, int count, MPI_Datatype 

datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm) 

8. Стандартний блокувальний  прийом  

 int MPI_Recv (void * buf, int count, MPI_Datatype 

datatype, int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status * 

status) 

Вхідні параметри: 
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  count - максимальна кількість елементів у буфері прийому. Фактичну 

їх кількість можна визначити за допомогою підпрограми MPI_Get_count;  

 datatype - тип даних, що приймаються. Нагадаємо про необхідність 

дотримання відповідності типів аргументів підпрограм прийому та передачі;  

 source - ранг джерела. Можна використовувати спеціальне значення 

MPI_ANY_SOURCE, відповідне довільному значенню рангу. У програмуванні 

ідентифікатор, що відповідає довільному значенню параметра, часто називають 

«джокером». 

Вихідні параметри: 

 buf - початкова адреса буфера прийому. Його розмір має бути 

достатнім, щоб розмістити прийняте повідомлення, інакше під час виконання 

прийому відбудеться збій - виникне помилка переповнення; 

 status - статус обміну.  

Якщо повідомлення менше, ніж буфер прийому, змінюється вміст лише 

тих елементів пам’яті буфера, що стосуються повідомлення.  

9. Визначення розміру отриманого повідомлення (count) 

int MPI_Get_count (MPI_Status * status, MPI_Datatype 

datatype, int * count) 

Аргумент datatype повинен відповідати типу даних, зазначеному в 

операції передачі повідомлення. 

Синхронна передача  

int MPI_Ssend (void * buf, int count, MPI_Datatype 

datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm) 

Параметри цієї підпрограми збігаються з параметрами підпрограми 

MPI_Send. 

Завдання для самостійної роботи 

1. У вихідному тексті програми мовою C пропущені виклики процедур 

підключення до MPI, визначення кількості процесів і рангу процесу. Додати ці 

виклики, відкомпілювати і запустити програму. 
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#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

int myid, numprocs; 

.... 

fprintf(stdout,"Process %d of %d\n", myid,numprocs); 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

2. У вихідному тексті програми мовою C пропущені виклики процедур 

стандартного блокувального двоточкового обміну. Передбачається, що під час 

запуску двох процесів один з них відправляє повідомлення іншому. Додати ці 

виклики, відкомпілювати і запустити програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

int myid, numprocs; 

char message[20]; 

int myrank; 

MPI_Status status; 

int TAG = 0; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank); 

if (myrank == 0) 

{ 

strcpy(message, "Hi, Second Processor!"); 

MPI_Send(...); 

} 

else 

{ 
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MPI_Recv(...); 

printf("received: %s\n", message); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

3. У вихідному тексті програми мовою C пропущені виклики процедур 

стандартного блокувального двоточкового обміну. Передбачається, що під час 

запуску парної кількості процесів, ті з них, які мають парний ранг, 

відправляють повідомлення наступним за величиною рангу процесам. Додати 

ці виклики, відкомпілювати і запустити програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

int myrank, size, message; 

int TAG = 0; 

MPI_Status status; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank); 

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 

message = myrank; 

if((myrank % 2) == 0) 

{ 

if((myrank + 1) != size) 

MPI_Send(...); 

} 

else 

{ 

if(myrank != 0) 

MPI_Recv(...); 

printf("received :%i\n", message); 
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} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як поводиться паралельна програма в MPI під час запуску? 

2. Яку структуру називають комунікатором? 

3. Що треба зробити, щоб передати повідомлення? 

4. Що називають тегом? 

5. Які є різновиди двоточкового обміну? 

6. Що повертає MPI під час успішного завершення виклику? 

7. Назвіть стандартні комунікатори MPI? 

8. Яка процедура використовується для визначення рангу процесу?  

Література: [1–4; 7–10]. 

Лабораторна робота № 2 Знайомство з процедурами буферизованого і не 

блокувального двоточкового обміну MPI 

Мета: написати програми MPI з процедурами буферизованного і 

неблокувального двоточкового обміну. 

Короткі теоретичні відомості 

1  Види двоточкових обмінів 

1.1  Двоточковий буферизований обмін 

Під час передачі повідомлення в буферизованому режимі джерело копіює 

повідомлення в буфер, а потім передає його в неблокувальному режимі. 

Виділення буфера і його розмір контролюються програмістом, який повинен 

заздалегідь створити буфер достатнього розміру. Буферизована передача 

завершується відразу, оскільки повідомлення негайно копіюється в буфер для 

подальшої передачі. 

Після завершення роботи з буфером його необхідно відключити. Після 

відключення буфера можна знову використати займану ним пам’ять, проте слід 
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пам’ятати, що в мові C цей виклик не звільняє автоматично пам’ять, відведену 

для буфера. 

Буферизований обмін рекомендується використовувати в тих ситуаціях, 

коли програмісту потрібно більший контроль над розподілом пам’яті. 

1.2 Двоточкові неблокувальні обміни 

Виклик підпрограми неблокувальної передачі ініціює, але не завершує її. 

Передача даних з буфера або їх зчитування відбувається одночасно з 

виконанням інших операцій. Завершується обмін викликом додаткової 

процедури, яка перевіряє, чи скопійовані дані у буфер передачі. До завершення 

обміну запис у буфер або зчитування з нього проводити не можна, оскільки 

повідомлення може бути ще не отримано чи  отримано. 

Неблокувальна передача може бути прийнята підпрограмою блокуючого 

прийому і навпаки. 

Неблокувальний обмін виконується в два етапи: 

1. Ініціалізація обміну. 

2. Перевірка завершення обміну. 

Для маркування неблокувальних операцій обміну використовуються 

ідентифікатори операцій обміну. 

Перевірка фактичного виконання передачі або приймання в 

неблокувальному режимі здійснюється за допомогою виклику підпрограм 

очікування, які блокують роботу процесу до завершення операції або 

неблокувальних підпрограм перевірки, які повертають логічне значення 

«істина», якщо операція виконана. 

Підпрограма MPI_Wait блокує роботу процесу до завершення 

приймання або передачі повідомлення. Функції MPI_Wait і MPI_Test можна 

використовувати для завершення операцій приймання та передачі.  

Хід роботи 

У середовищі Visual Studio перевірте роботу наступних підпрограм 

пробників. Отримати інформацію про повідомлення до його розміщення в 

буфер приймання можна за допомогою підпрограм-пробників MPI_Probe і 
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MPI_IProbe. На підставі отриманої інформації приймається рішення про 

подальші дії. За допомогою виклику підпрограми MPI_Probe фіксується 

надходження (але не приймання!) повідомлення. Потім визначається джерело 

повідомлення, його довжина, виділяється буфер відповідного розміру і 

виконується приймання повідомлення. 

1. Буферизований обмін 

 int MPI_Bsend(void *buf, int count, MPI_Datatype 

datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm) 

Параметри збігаються з параметрами підпрограми MPI_Send. 

 2. Створення буфера 

 int MPI_Buffer_attach (void * buf, size) 

 Вихідний параметр: 

 buf  – буфер розміром size байтів. 

За один раз до процесу може бути підключений тільки один буфер. 

 3. Відключення буфера 

 int MPI_Buffer_detach (void * buf, int * size) 

 Вихідні параметри: 

 buf –  адреса; 

 size –  розмір буфера, що відключається. 

Виклик цієї підпрограми блокує роботу процесу до тих пір, поки всі 

повідомлення, що знаходяться в буфері, не будуть опрацьовані. У мові C цей 

виклик не звільняє автоматично пам’ять, відведену для буфера. 

4. Передавання за готовністю 

 int MPI_Rsend (void * buf, int count, MPI_Datatype 

datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm) 

Параметри збігаються з параметрами підпрограми MPI_Send. 

5. Блокувальна перевірка доставлення повідомлення 

 int MPI_Probe (int source, int tag, MPI_Comm comm, 

MPI_Status * status) 

 Вхідні параметри: 
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 source –  ранг джерела або «джокер»; 

 tag –  значення тега або «джокер»; 

 comm –  комунікатор. 

 Вихідний параметр: 

 status –  статус. 

6. Неблокуюча перевірка повідомлення 

 int MPI_Iprobe (int source, int tag, MPI_Comm comm, int * 

flag, MPI_Status * status) 

Вхідні параметри цієї підпрограми ті ж, що і у підпрограми MPI_Probe. 

 Вихідні параметри: 

  flag –  прапор; 

  status –  статус. 

Якщо повідомлення вже надійшло і може бути прийнято, повертається 

значення прапора «істина». 

7. Приймання і передавання даних з блокуванням  

 int MPI_Sendrecv (void * sendbuf, int sendcount, 

MPI_Datatype sendtype, int dest, int sendtag, void * recvbuf, 

int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int source, int 

recvtag, MPI_Comm comm, MPI_Status * status)  

 Вхідні параметри: 

 sendbuf –  початкова адреса буфера передавання;  

 sendcount –  кількість переданих елементів; 

 sendtype –  тип переданих елементів;  

 dest –  ранг адресата;  

 sendtag –  тег переданого повідомлення;  

 recvbuf –  початкова адреса буфера приймання;  

 recvcount –  кількість елементів у буфері приймання;  

 recvtype –  тип елементів у буфері приймання;  

 source –  ранг джерела; 

 recvtag –  тег прийнятого повідомлення; 
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 comm –  комунікатор.  

Вихідні параметри:  

 recvbuf 

 status –  статус операції приймання.  

Приймання і передавання використовують один і той же комунікатор. 

Буфери приймання і передавання не повинні перетинатися, у них може бути 

різний розмір, типи переданих і прийнятих даних також можуть різнитися. 

Завдання для самостійної роботи 

1. У вихідному тексті програми мовою C пропущені виклики процедур 

буферизованого обміну. Додати ці виклики, відкомпілювати і запустити 

програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

int *buffer; 

int myrank; 

MPI_Status status; 

int buffsize = 1; 

int TAG = 0; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank); 

if (myrank == 0) 

{ 

buffer = (int *) malloc(buffsize + MPI_BSEND_OVERHEAD); 

… 

buffer = (int *) 10; 

… 

} 

else 

{ 
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MPI_Recv(&buffer, buffsize, MPI_INT, 0, TAG, MPI_COMM_WORLD, 

&status); 

printf("received: %i\n", buffer); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

2. У вихідному тексті програми мовою C пропущені виклики підпрограм-

пробників. Додати ці виклики, відкомпілювати і запустити програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

int myid, numprocs, **buf, source, i; 

int message[3] = {0, 1, 2}; 

int myrank, data = 2002, count, TAG = 0; 

MPI_Status status; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank); 

if(myrank == 0) 

{ 

MPI_Send(&data, 1, MPI_INT, 2, TAG, MPI_COMM_WORLD); 

} 

else if (myrank == 1) { 

MPI_Send(&message, 3, MPI_INT, 2, TAG, MPI_COMM_WORLD); 

} 

else 

{ 

… 

source = status.MPI_SOURCE; 

MPI_Get_count(…); 

for (i = 0; i < count; i++){ 
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buf[i] = (int *)malloc(count*sizeof(int)); 

} 

MPI_Recv(&buf[0], count, MPI_INT, source, TAG, 

MPI_COMM_WORLD, 

&status); 

for (i = 0; i < count; i++){ 

printf("received: %d\n", buf[i]); 

} 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як працює буферизований режим передавання повідомлення? 

2. У яких ситуаціях рекомендується використовувати буферизований 

обмін? 

3. Як виконується не блокувальний обмін? 

4. Що робить підпрограма MPI_Wait? 

5. Для чого використовуються підпрограми-пробники? 

6. Яка функція використовується для створення буфера? 

7. Які параметри приймає функція відключення буфера? 

8.  Яка функція використовується для буферизованого обміну?  

Література: [ 1–4; 9; 12; 13]. 

 

Лабораторна робота № 3 Знайомство з процедурами колективного обміну 

MPI 

Мета: ознайомитись з процедурами та написати програми колективного 

обміну MPI. 

Короткі теоретичні відомості 

1 Види колективних обмінів 

1.1 Колективні обміни 
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Під час виконання колективного обміну повідомлення пересилається від 

одного процесу кільком чи навпаки, один процес збирає дані від декількох 

процесів. MPI підтримує такі види колективного обміну, як широкомовна 

передача, операції приведення (редукції), розподіл і збір даних і т. д.  

Колективні обміни мають такі особливості:  

 вони не можуть взаємодіяти з двоточковим; 

 колективні обміни можуть виконуватися як із синхронізацією, так і без 

неї;  

 усі колективні обміни є блокувальними для ініціатора їх обміну;  

 теги повідомлень призначаються системою.  

У колективному обміні бере участь кожен процес з деякої області 

взаємодії. Можна організувати обмін і в підмножині процесів, для цього є 

засоби створення нових областей взаємодії та відповідних їм комунікаторів.  

1.2  Широкомовне розсилання 

Широкомовне розсилання виконується виділеним процесом, який 

називається головним (root). Усі інші процеси, які беруть участь в обміні, 

отримують по одній копії повідомлення від головного процессу (рис. 1). 

Рис. 1 –  Широкомовне розсилання 

 

Виконується широкомовна розсилка за допомогою  

підпрограми MPI_Bcast. 

ДО ПЕРЕДАВАННЯ                        ПІСЛЯ ПРИЙМАННЯ 
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1.3   Операції редукції 

Операції редукції належать до категорії глобальних обчислень. У 

глобальній операції приведення до даних від усіх процесів із заданного 

комунікатора застосовується операція MPI_Reduce (рис. 2). 

Рис. 2 – Глобальна операція приведення 

Аргументом операції приведення є массив даних – по одному елементу 

від кожного процесу. Результат такої операції – єдине значення. 

1.4 Створення групових процесів 

Для організації колективних обмінів на підмножині процесів створюють 

групу і відповідний їй комунікатор. 

Група – упорядкована множина процесів. 

Кожному процесу в групі відповідає свій ранг. Операції з групами можуть 

виконуватися окремо від операцій з комунікаторами, але в операціях обміну 

використовуються тільки комунікатори. У MPI є спеціальна порожня група 

MPI_GROUP_EMPTY.  

Комунікатори бувають двох типів: інтракомунікатори – для операцій 

ДО ПЕРЕДАВАННЯ ПІСЛЯ  ПРИЙМАННЯ 
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усередині однієї групи процесів і інтеркомунікатори – для двоточкового обміну 

між двома групами процесів.  

У MPI-програмі частіше використовуються інтракомунікатори, які 

включають примірник групи, контекст обміну для всіх її видів, а також, 

можливо, віртуальну топологію й інші атрибути.  

Створенню нового комунікатора передує створення відповідної групи 

процесів. Операції створення груп аналогічні математичним операціям над 

множинами: об’єднання; перетин; різниця. 

Нову групу можна створити тільки з уже наявних груп. Базова група, з 

якої формуються всі інші групи, пов’язана з комунікатором 

MPI_COMM_WORLD.  

Доступ до групи group, пов’язаної з комунікатором comm можна 

отримати, звернувшись до підпрограми MPI_Comm_group.   

Підпрограма MPI_Comm_create створює новий комунікатор з 

підмножини процесів іншого комунікатора. Виклик цієї підпрограми мають 

виконати всі процеси зі старого комунікатора, навіть якщо вони не входять до 

групи group, з однаковими аргументами. Ця операція застосовується тільки до 

інтракомунікаторів. Вона дозволяє виділяти підмножини процесів зі своїми 

областями взаємодії, якщо, наприклад, потрібно зменшити «зернистість» 

паралельної програми.  

1. Широкомовна розсилка 

 int MPI_Bcast(void *buffer, int count, MPI_Datatype 

datatype, int root, MPI_Comm comm) 

Параметри цієї процедури одночасно є вхідними і вихідними: 

 Buffer – адреса буфера; 

 Count – кількість елементів даних у повідомленні; 

 Datatype – тип даних MPI; 

 Root –  ранг головного процесу, що виконує трансляцію; 

 Comm – комунікатор. 

2. Синхронізація за допомогою «бар’єра» 
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 int MPI_Barrier(MPI_Comm comm) 

Під час синхронізації з бар’єром виконання кожного процесу із цього 

комунікатора припиняється до тих пір, поки всі процеси не виконають виклик 

процедури синхронізації MPI_Barrier. 

3. Операція приведення, результат якої передається одному процесу 

 int MPI_Reduce(void *buf, void *result, int count, 

MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, int root, MPI_Comm comm) 

MPI_Reduce застосовує операцію приведення до операндів з buf, а 

результат кожної операції міститься в буфері результату result. MPI_Reduce 

має викликатися всіма процесами в комунікаторі comm, а аргументи count, 

datatype і op у цих викликах повинні збігатися.  

Хід роботи 

У середовищі Visual Studio створіть програми керування комунікаторами. 

Стандартний комунікатор MPI_COMM_WORLD створюється автоматично із 

запускои паралельної програми на виконання. Стандартні комунікатори: 

 MPI_COMM_SELF – комунікатор, який містить процес, що є 

викликаючим; 

  MPI_COMM_NULL –  порожній комунікатор.  

Отримання доступу до групи group, пов’язаної з комунікатором comm 

 int MPI_Comm_group(MPI_Comm comm, MPI_Group *group) 

 Вихідний параметр – група. Для виконання операцій з групою до неї  

спочатку необхідно отримати доступ. 

Створення нової групи newgroup з n процесів, що входять до групи 

oldgroup 

 int MPI_Group_incl(MPI_Group oldgroup, int n, int *ranks, 

MPI_Group *newgroup) 

Ранги процесів містяться в масиві ranks. До нової групи увійдуть процеси 

з рангами ranks [0], ..., ranks [n - 1], рангу i в новій групі відповідає ранг ranks [i] 

у старій групі. Із n =  творюється порожняя група MPI_GROUP_EMPTY. За 
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допомогою цієї підпрограми можна не тільки створити нову групу, а й змінити 

порядок процесів у старій групі. 

 Знищення групи group 

 int MPI_Group_free(MPI_Group *group) 

Визначення кількості процесів (size) у групі (group) 

 int MPI_Group_size(MPI_Group group, int *size) 

Створення нового комунікатора (newcomm) з підмножини процесів 

(group) іншого комунікатора (oldcomm) 

 int MPI_Comm_create(MPI_Comm oldcomm, MPI_Group group, 

MPI_Comm *newcomm) 

Виклик цієї підпрограми має виконати всі процеси зі старого ко- 

мунікатора, навіть якщо вони не входять до групи group, з однаковими 

аргументами. Якщо одночасно створюються кілька комунікаторів, вони  мають 

створюватися в одній послідовності всіма процесами. 

Завдання для самостійної роботи 

1. У вихідному тексті програми мовою С пропущені виклики процедур 

широкомовного розсилання. Додати ці виклики, відкомпілювати і запустити 

програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

char data[24]; 

int myrank, count = 25; 

MPI_Status status; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank); 

if (myrank == 0) 

{ 

strcpy(data, "Hi, Parallel Programmer!"); 

… 
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printf("send: %s\n", data); 

} 

else 

{ 

… 

printf("received: %s\n", data); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

2. У програмі мовоюС передбачається, що три числові значення, уведених 

з клавіатури, пересилаються широкомовним розсиланням всім іншим процесам. 

Виклики підпрограм широкомовлення пропущені. Додати ці виклики, 

відкомпілювати і запустити програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

int myrank; 

int root = 0; 

int count = 1; 

float a, b; 

int n; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank); 

if (myrank == 0) 

{ 

printf("Enter a, b, n\n"); 

scanf("%f %f %i", &a, &b, &n); 

… 

} 

else 
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{ 

… 

printf("%i Process got %f %f %i\n", myrank, a, b, n); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

3. У програмі мовою C створюється новий комунікатор, а потім 

сполучення між процесами, що входять до нього, пересилаються 

широкомовним розсиланням. Виклики підпрограм створення нової групи 

процесів (на 1 менше, ніж повна кількість запущених на виконання процесів) і 

нового комунікатора пропущені. Додати ці виклики, відкомпілювати і 

запустити програму. 

#include "mpi.h" 

#include <stdio.h> 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

char message[24]; 

MPI_Group MPI_GROUP_WORLD; 

MPI_Group group; 

MPI_Comm fcomm; 

int size, q, proc; 

int* process_ranks; 

int rank, rank_in_group; 

MPI_Status status; 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 

printf("New group contains processes:"); 

q = size - 1; 

process_ranks = (int*) malloc(q*sizeof(int)); 

for (proc = 0; proc < q; proc++) 
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{ 

process_ranks[proc] = proc; 

printf("%i ", process_ranks[proc]); 

} 

printf("\n"); 

… 

if (fcomm != MPI_COMM_NULL) { 

MPI_Comm_group(group, &fcomm); 

MPI_Comm_rank(fcomm, &rank_in_group); 

if (rank_in_group == 0) { 

strcpy(message, "Hi, Parallel Programmer!"); 

MPI_Bcast(&message, 25, MPI_BYTE, 0, fcomm); 

printf("0 send: %s\n", message); 

} 

else 

{ 

MPI_Bcast(&message, 25, MPI_BYTE, 0, fcomm); 

printf("%i received: %s\n", rank_in_group, message); 

} 

MPI_Comm_free(&fcomm); 

MPI_Group_free(&group); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як пересилається повідомлення під час колективного обміну? 

2. Чим характеризуються колективні обміни?  

3. Як називають процесс, що виконує широкомовне розсилання? 

4. Назвіть спеціальну порожню групу MPI? 

5. Що робить підпрограма MPI_Comm_create? 
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6. Яких параметрів набуває функція широкомовного розсилання? 

7. За допомогою якої функції відбувається знищення групи? 

Література: [3–6; 10; 12–14]. 

Лабораторна робота № 4 Похідні типи в MPI 

Мета: ознайомитися зі створенням і використанням похідних типів в 

MPI. 

Короткі теоретичні відомості 

1 Опис похідних типів MPI 

Похідні типи даних створюються під час виконання програми. Створення 

типу –   двоступеневий процес, який складається з двох кроків:  

1) конструювання типу;  

2) реєстрація типу.  

Після завершення роботи з похідним типом, він анулюється. При цьому 

всі похідні типи залишаються і можуть використовуватися далі, поки і вони не 

будуть знищені.  

Похідні типи даних створюються з базових типів за допомогою 

підпрограм-конструкторів. Операції створення похідних типів можуть 

застосовуватися рекурсивно.  

Порядок елементів у похідному типі може відрізнятися від початкового. 

Один елемент даних може з’являтися в новому типі багаторазово. Елементи 

можуть і розташовуватися з розривами, і перекриватися між собою. 

Послідовність пар (тип, зсув) називається картою типу. 

Підпрограма MPI_Type_struct є найбільш загальним конструктором 

типу в MPI – програміст може використовувати повний опис кожного елемента 

типу. Якщо дані, що пересилаються, містять підмножину елементів масиву, 

така детальна інформація не потрібна, оскільки у всіх елементів один і той же 

базовий тип. MPI містить три конструктори, які можна використовувати в такій 

ситуації: MPI_Type_contiguous, MPI_Type_vector і 

MPI_Type_indexed. Перший з них створює похідний тип, елементи якого є 
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безперервно розташованими елементами масиву. Другої створює тип, елементи 

якого розташовані на однакових відстанях один від одного, а третій створює 

тип, що містить довільні елементи. 

Хід роботи 

Перевірити роботу підпрограм-конструкторів: 

Конструктор векторного типу  

int MPI_Type_vector (int count, int blocklen, int stride, 

MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype * newtype)  

Вхідні параметри:  

 count –кількість блоків (невід’ємне ціле значення); 

 blocklen – довжина кожного блоку (кількість елементів, невід’ємне 

ціле);  

 stride – кількість елементів, розташованих між початком попереднього 

і початком наступного блоку («гребінка»); 

 oldtype – базовий тип. 

Вихідний параметр: 

 newtype – ідентифікатор нового типу, який призначається 

програмістом.  

Вихідні дані однотипні. 

Конструктор структурного типу  

int MPI_Type_struct (int count, int blocklengths [], 

MPI_Aint indices [], MPI_Datatype oldtypes [], MPI_Datatype * 

newtype)  

Вхідні параметри: 

 count – задає кількість елементів у похідному типі, а також довжину 

масивів oldtypes, indices і blocklengths;  

 blocklengths – кількість елементів у кожному блоці (масив); 

 indices – зміщення кожного блоку в байтах (масив); 

 oldtypes – тип елементів у кожному блоці (масив).  

Вихідний параметр:  
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– newtype – ідентифікатор похідного типу. 

MPI_Aint – являє собою скалярний тип, довжина якого має розмір, 

однаковий з покажчиком. 

Конструктор індексованого типу  

int MPI_Type_indexed (int count, int blocklens [], int 

indices [], MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype * newtype) 

Вхідні параметри: 

 count – кількість блоків, одночасно довжина масивів indices і blocklens; 

 blocklens – кількість елементів у кожному блоці; 

 indices – зміщення кожного блоку, що задається в кількості осередків 

базового типу (цілочисельний масив); 

 oldtype – базовий тип. Вихідний параметр: 

 newtype – ідентифікатор похідного типу. 

Конструктор типу даних з безперервним розташуванням елементів 

int MPI_Type_contiguous (int count, MPI_Datatype oldtype, 

MPI_Datatype * newtype)  

Вхідні параметри:  

 count – лічильник повторень;  

 oldtype – базовий тип  

Вихідний параметр:  

– newtype – ідентифікатор нового типу.  

Конструктор індексованого типу з блоками постійного розміру  

int MPI_Type_create_indexed_block (int count, int 

blocklength, int displacements [], MPI_Datatype oldtype, 

MPI_Datatype * newtype)  

Вхідні параметри:  

 count – кількість блоків і розмір масивів indices і blocklens;  

 blocklength – кількість елементів у кожному блоці;  

 displacements – зміщення кожного блоку в одиницях довжини типу 

oldtype (цілочисельний масив);  
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 oldtype – базовий тип.  

Вихідний параметр:  

– newtype – ідентифікатор похідного типу. 

Конструктор типу даних, відповідного підмасиву багатовимірного 

масиву  

int MPI_Type_create_subarray (int ndims, int * sizes, int 

* subsizes, int * starts, int order, MPI_Datatype oldtype, 

MPI_Datatype * newtype)  

Вхідні параметри: 

 ndims – розмірність масиву; 

 sizes – кількість елементів типу oldtype в кожному вимірюванні повного 

масиву;  

 subsizes – кількість елементів типу oldtype в кожному вимірюванні 

підмасивів;  

 starts – стартові координати підмасивів у кожному вимірі; 

 order – прапорець, що задає переупорядкування;  

 oldtype – базовий тип.  

Вихідний параметр:  

 newtype – новий тип.  

Реєстрація похідного типу datatype, сконструйованого програмістом,  

int MPI_Type_commit (MPI_Datatype * datatype)  

Видалення похідного типу datatype  

int MPI_Type_free (MPI_Datatype * datatype)  

Базові типи даних не можуть бути видалені. Визначення розміру типу 

datatype в байтах (обсяг пам’яті, який займає один елемент цього типу)  

int MPI_Type_size (MPI_Datatype datatype, int * size)  

Вихідний параметр – розмір size. 

Визначення кількості елементів даних в одному об’єкті типу datatype 

(його екстент)  
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int MPI_Type_extent (MPI_Datatype datatype, MPI_Aint * 

extent)  

Вихідний параметр – extent. 

Зсуви можуть надаватися відносно базової адреси, значення якої 

міститься в константі MPI_BOTTOM.  

Визначення адреси (address) за заданим положенням (location) 

int MPI_Address (void * location, MPI_Aint * address)  

Може використовуватися в програмах мовами C і FORTRAN. У C вона 

зазвичай повертає ту ж саму адресу, що й оператор &, хоча іноді це не так. 

Визначення фактичних параметрів, використаних для створення 

похідного типу  

int MPI_Type_get_contents (MPI_Datatype datatype, int 

max_integers, int max_addresses, int max_datatypes, int * 

integers, MPI_Aint * addresses, MPI_Datatype * datatypes)  

Вхідні параметри:  

 datatype – ідентифікатор типу;  

 max_integers – кількість елементів у масиві integers;  

 max_addresses – кількість елементів у масиві addresses;  

 max_datatypes – кількість елементів у масиві datatypes.  

Вихідні параметри:  

 integers – містить цілочисельні аргументи, використані для 

конструювання зазначеного типу;  

 addresses – містить аргументи address, використані для конструювання 

зазначеного типу;  

 datatypes – містить аргументи datatype, використані для конструювання 

зазначеного типу.  

Визначення нижньої межі типу даних datatype  

int MPI_Type_lb (MPI_Datatype datatype, MPI_Aint 

Misplacement) 

Вихідний параметр:  
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– displacement –  зміщення (у байтах) нижньої межі відносно джерела. 

Визначення верхньої межі типу 

int MPI_Type_ub (MPI_Datatype datatype, MPI_Aint 

Misplacement)  

Упаковка даних  

int MPI_Pack (void * inbuf, int incount, MPI_Datatype 

datatype, void * outbuf, int outcount, int * position, 

MPI_Comm comm)  

Для виклику incount елементів зазначеного типу вибираються з вхідного 

буфера та упаковуються у вихідному буфері, починаючи з положення position.  

Вхідні параметри: 

 inbuf – початкова адреса вхідного буфера;  

 incount – кількість вхідних даних;  

 datatype –тип кожного вхідного елемента даних;  

 outcount – розмір вихідного буфера в байтах;  

 position – поточне положення в буфері в байтах;  

 comm – комунікатор для упакованого повідомлення.  

Вихідний параметр:  

– outbuf – стартова адреса вихідного буфера.  

Розпакування даних 

int MPI_Unpack (void * inbuf, int insize, int * position, 

void * outbuf, int outcount, MPI_Datatype datatype, MPI_Comm 

comm)  

Вхідні параметри:  

 inbuf – стартова адреса вхідного буфера;  

 insize – розмір вхідного буфера в байтах;  

 position – поточне положення в байтах;  

 outcount – кількість даних, які мають бути розпаковані;  

 datatype – тип кожного вихідного елемента даних;  

 comm – комунікатор для упаковуваного повідомлення. 
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Вихідний параметр:  

– outbuf – стартова адреса вихідного буфера.  

Визначення обсягу пам’яті size (у байтах), необхідного для розпакування 

повідомлення  

int MPI_Pack_size (int incount, MPI_Datatype datatype, 

MPI_Comm comm, int * size)  

Вхідні параметри:  

 incount – аргумент count, використаний для упаковання;  

 datatype – тип упакованих даних;  

 comm – комунікатор. 

Завдання для самостійної роботи 

У програмі мовою C задаються типи членів похідного типу, потім 

кількість елементів кожного типу. Після цього обчислюються адреси членів 

типу indata і визначаються зміщення трьох членів похідного типу відносно 

адреси першого, для якого зсув дорівнює 0. Потім визначається похідний тип. 

Аргументи підпрограм MPI_Type_struct і MPI_Type_commit, а також деякі інші 

фрагменти пропущені. Додати ці фрагменти, відкомпілювати і запустити 

програму. 

#include "mpi.h"  

#include <stdio.h>  

struct newtype   

{ 

  Float a; float b; int n; 

}; 

 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

  int myrank; 

  MPI_Datatype NEW_MESSAGE_TYPE;  

  int block_lengths[3] ;  

  MPI_Aint displacements[3];  
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  MPI_Aint addresses[4];  

  MPI_Datatype typelist[3];  

  int blocks_number;  

  struct newtype indata;  

  int tag = 0;  

  MPI_Status status; 

  ... 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);  

  typelist[0] = MPI_FLOAT; 

  typelist[1] = MPI_FLOAT;  

  typelist[2] = MPI_INT; 

  block_lengths[0] = block_lengths[1] = block_lengths[2] = 1;  

  MPI_Address(&indata, &addresses[0]);  

  MPI_Address(&(indata.a), &addresses[1]);  

  MPI_Address(&(indata.b), &addresses[2]);  

  MPI_Address(&(indata.n), &addresses[3]);  

  displacements[0]  = addresses[1] - addresses[0];  

  displacements[1]  = addresses[2] - addresses[0];  

  displacements[2]  = addresses[3] - addresses[0];  

  blocks_number = 3;  

  MPI_Type_struct(...);  

  MPI_Type_commit(...); 

 

  if   (myrank == 0) 

{ 

  indata.a = 3.14159;  

  indata.b = 2.71828;  

  indata.n = 2002; 

  MPI_Send(&indata, 1,NEW_MESSAGE_TYPE, 1, tag, 

MPI_COMM_WORLD); 

  printf("Process  %i  send:  %f  %f  %i\n",  

  myrank,  indata.a, indata.b, indata.n);  

} 
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  else { 

  MPI_Recv(&indata, 1, NEW_MESSAGE_TYPE, 0,  

    tag, MPI_COMM_WORLD, &status); 

  printf("Process %i received: %f %f %i, status %s\n",  

    myrank, indata.a,  indata.b,  indata.n,  

status.MPI_ERROR); 

} 

  ... 

  MPI_Finalize(); return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як створюються похідні типи в MPI? 

2. Як характеризуються похідні типи MPI? 

3. Що таке карта типу? 

4. Які конструктори використовуються, якщо дані, що пересилаються, 

містять підмножину елементів масиву? 

5. Який тип створює конструктор MPI_Type_contiguous? 

6. У якій константі містяться значення базової адреси? 

7. Яка функція використовується для упакування даних? 

Література: [4–6; 7–9; 12–14]. 

Лабораторна робота № 5 Віртуальні топології в MPI 

Мета: ознайомитися з використанням віртуальних топологій у MPI. 

Короткі теоретичні відомості 

1 Опис віртуальних топологій MPI 

Окрім списку процесів і контексту обміну, з комунікатором може бути 

пов’язана додаткова інформація. Найважливішим різновидом такої інформації є 

топологія обмінів. У MPI топологія дозволяє порівняти процеси, що належить 

деякій групі, інші, відмінні від звичайної, схеми адресації. Топології обмінів 

повідомленнями в MPI є віртуальними. Це означає, що вони не пов’язані з 
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фізичною топологією комунікаційної мережі паралельної обчислювальної 

системи.  

Топологією в такому разі називають структуру з’єднань ліній і вузлів 

мережі без урахування характеристик самих вузлів. Вузлами тут є процеси, 

з’єднаннями – канали обміну повідомленнями, мережею – всі процеси, що 

входять до складу паралельної програми. Часто в прикладних програмах 

процеси природно впорядкувати відповідно до логіки завдання. Така ситуація 

виникає, наприклад, якщо виконуються обчислення, у яких використовуються 

решітки (сітки). Це може бути під час програмування сіткових методів 

розв’язання диференціальних рівнянь, а також в інших випадках.  

У MPI існують два типи топології:  

1) декартова топологія – прямокутні решітки довільної розмірності;  

2) топологія графа.  

MPI надає можливість системі оптимізувати відображення віртуальної 

топології процесів на фізичну за допомогою зміни порядку нумерації процесів у 

групі.  

Підпрограма MPI_Cart_create створює новий комунікатор, наділяючи 

декартовою топологією вихідний комунікатор. MPI_Cart_create є 

колективною операцією (цю підпрограму мають викликати всі процеси з 

комунікатора, що наділяються декартовою топологією). 

Після створення віртуальної топології можна використовувати відповідну 

схему адресації процесів, але для цього потрібно переведення рангу процесу в 

його декартові координати і навпаки. Визначити декартові координати процесу 

з його рангу в групі можна за допомогою підпрограми MPI_Cart_coords. 

Оберненою дією відносно MPI_Cart_coords володіє підпрограма 

MPI_Cart_rank. За допомогою неї можна визначити ранг процесу за його 

декартовими координатами у відповідному комунікаторі. Між процесами, 

організованими в декартову решітку, можуть виконуватися обміни особливого 

виду.  
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Є два типи зрушень даних за групою з N процесів: 

 циклічний зсув на J позицій уздовж ребра решітки. Дані від процесу K 

пересилаються процесу з номером (J + K) mod N;  

 лінійний зсув на J позицій уздовж ребра решітки, коли дані в процесі 

K пересилаються процесу з номером J + K, якщо ранг адресата знаходиться в 

межах між 0 і N. 

Хід роботи 

Створіть комунікатор та визначте декартові координати процесу, ранг 

процесу та отримайте інформацію про топологію, використовуючи відповідні 

функції. 

Створення нового комунікатора comm_cart за допомогою наділення 

декартовою топологією вихідного комунікатора comm_old. 

int MPI_Cart_create (MPI_Comm comm_old, int ndims, int * 

dims, int * periods, int reorder, MPI_Comm * comm_cart)  

Вхідні параметри:  

– comm_old – вихідний комунікатор;  

– ndims – розмірність декартової решітки; 

– dims – цілочисельний масив, що складається з ndims елементів, що задає 

кількість процесів у кожному вимірюванні;  

– periods – логічний масив з ndims елементів, який визначає, чи є решітка 

періодичною (значення true) уздовж кожного вимірюванні;  

– reorder – зі значенням цього параметра «істина» системі дозволено 

змінювати порядок нумерації процесів. 

Інформація про структуру декартової топології міститься в параметрах 

ndims, dims і periods. MPI_Cart_create є колективною операцією (цю 

підпрограму пмають викликати всі процеси з комунікатора, що наділяється 

декартовою топологією). 

Визначення декартових координат процесу з його рангу в групі  

 int MPI_Cart_coords (MPI_Comm comm, int rank, int 

maxdims, int * coords)  
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Вхідні параметри: 

– comm – комунікатор, наділений декартовою топологією; 

– rank – ранг процесу в comm; 

– maxdims – довжина вектора coords у програмі, що викликається. 

Вихідний параметр:  

– coords – одновимірний цілочисельний масив (його розмір дорівнює 

ndims), що містить декартові координати процесу.  

Визначення рангу процесу (rank) за його декартовими координатами у 

комунікаторі comm int  

MPI_Cart_rank (MPI_Comm comm, int * coords, int * rank)  

Вхідний параметр: 

– coords – цілочисельний масив розміру ndims, що задає декартові 

координати процесу. Як MPI_Cart_rank, так і MPI_Cart_coords локальні.  

 Розщеплення комунікатора comm на підгрупи, відповідні декартовим 

підрешіткам меншої розмірності 

int MPI_Cart_sub (MPI_Comm comm, int * remain_dims, 

MPI_Comm * comm_new)  

1-й елемент масиву remain_dims визначає, чи міститься 1-ше вимірювання 

у підрешітці («істина»).  

Вихідний параметр: 

– newcomm – комунікатор, що містить підрешітку, якій належить цей 

процес.  

Підпрограма MPI_Cart_sub використовується тільки з комунікатором, 

наділеним декартовою топологією. 

Отримання інформації про декартову топологію, пов’язану з 

комунікатором comm  

int MPI_Cart_get (MPI_Comm comm, int maxdims, int * dims, 

int * periods, int * coords)  

Вхідний параметр:  

– maxdims – задає довжину масивів dims, periods і vectors у програмі, що 
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викликається. 

Вихідні параметри:  

– dims – цілочисельний масив, що задає кількість процесів для кожного 

вимірювання;  

– periods – масив логічних значень, які задають періодичність (true, якщо 

решітка періодична) для кожного вимірювання; 

– coords – цілочисельний масив, що задає декартові координати викликає 

підпрограму процесу.  

Визначення рангу процесу (newrank) у декартовій топології після 

перевпорядкування процесів  

int MPI_Cart_map (MPI_Comm comm_old, int ndims, int * 

dims, int * periods, int * newrank)  

Вхідні параметри:  

– comm – комунікатор;  

– ndims – розмірність декартової решітки;  

– dims – цілочисельний масив, що складається з ndims елементів, який 

визначає кількість процесів уздовж кожного виміру; 

– periods – логічний масив розміру ndims, що визначає періодичність 

решітки вздовж кожного виміру. 

Якщо процес не належить решітці, підпрограма повертає значення 

MPI_UNDEFINED.  

Визначення рангів джерела (source) повідомлення, яке має бути прийнято, 

і адресата (dest), який повинен отримати повідомлення для заданого напрямку 

зсуву (direction) і його величини (disp) 

int MPI_Cart_shift (MPI_Comm comm, int direction, int 

displ, int * source, int * dest)  

Для n-вимірної декартової решітки значення аргументу direction має 

знаходитися в межах від 0 до n-1.  

Визначення розмірності (ndims) декартової топології, пов’язаної з 

комунікатором  
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int MPI_Cartdim_get (MPI_Comm comm, int * ndims)  

 Створення нового комунікатора comm_graph, наділеного топологією 

графа  

int MPI_Graph_create (MPI_Comm comm, int nnodes, int * 

index, int * edges, int reorder, MPI_Comm * comm_graph)  

Вхідні параметри:  

– comm – вихідний комунікатор, не наділений топологією;  

– nnodes – кількість вершин графа;  

–-index – цілочисельний одновимірний масив, що містить порядок 

кожного вузла (кількість з’єднаних з ним ребер);  

– edges – цілочисельний одновимірний масив, що описує ребра графа;  

– reorder – значення «істина» дозволяє зміну порядку нумерації процесів. 

Завдання для самостійної роботи  

1. У програмі мовою C комунікатор grid_comm наділяється топологією 

двовимірної решітки з періодичними граничними умовами, причому системі 

дозволено змінити порядок нумерації процесів. У вихідному тексті пропущені 

виклики процедур, за допомогою яких кожен процес може визначити свій ранг і 

декартові координати. Додайте ці виклики, відкомпілюйте і запустіть програму. 

# Include "mpi.h"  

# Include <stdio.h>  

int main (int argc, char * argv [])  

{  

  MPI_Comm grid_comm; int dims [2];  

  int periodic [2];  

  int reorder = 1, q = 5, ndims = 2, maxdims = 2;  

  int coordinates [2];  

  int my_grid_rank;  

  int coords [2];  

  MPI_Comm row_comm;  

 

  dims [0] = dims [1] = q;  
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  periodic [0] = periodic [1] = 1;  

  coords [0] = 0;  

  coords [1] = 1;  

  MPI_Init (& argc, & argv);  

  MPI_Cart_create (MPI_COMM_WORLD, ndims, dims, periodic, 

reorder, & grid_comm);  

  printf ("Process rank% i has coordinates% i% i \ n",  

    my_grid_rank, coordinates [0], coordinates [1]);  

  MPI_Finalize (); return 0;  

}  

2. Додайте в програму із завдання 1 операції циклічного і/або лінійного 

зсуву вздовж певного вимірювання. 

Контрольні питання 

1. Що означає віртуальність топологій обміну MPI? 

2. Які типи топологій існуюють у MPI? 

3. Яку операцію називають зсувом? 

4. Що робить підпрограма MPI_Cart_create? 

5. Які існують типи зрушень даних? 

6. Як визначити декартовіх координати процесу? 

7. Коли підпрограма повертає значення MPI_UNDEFINED? 

Література: [3–8; 12– 4]. 
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3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Засоби програмування багатопроцесорних систем. 

2. Комунікатор і його структура.  

3. Типові задачі для кластерних систем. Архітектура, класифікація 

кластерних систем. 

4. Варіанти побудови кластера. Особливості побудови кластера на ОС 

Linux та ОС Windows. 

5. Основні способи досягнення паралелізму. Дві парадигми та основні 

моделі паралельного програмування. 

6. Ефективність паралельних програм. Закон Адамса. 

7. Етапи розробки паралельного алгоритму, їхня характеристтка. 

8. Особливості організації паралельної роботи під час використання 

технології програмування OpenMP. 

9. Сутність стандарту механізму  передачі  повідомлень  MPI. Модель 

паралельної програми в MPI. 

10. Загальна організація MPI. Функції, що забезпечують взаємодію  

паралельних процесів за допомогою механізму передачі повідомлень. 

Охарактеризуйте їх за способом виконання. 

11. Стандартні комунікатори MPI. Комунікаційні операції типу точка–

точка. Комунікаційні функції типу точка–точка. 

12. Особливості буферизованого режиму передачі повідомлень. 

13. Як виконується неблокувальний обмін? Неблокувальні комунікаційні 

операції. 

14. Для чего викорситовуються  підпрограми-пробники? 

15. Колективні обміни. Колективні операції. 

16. Як пересилається повідомлення  під час колективного обміну? 

17. Функції збирання блоків даних від всіх процесів групи. 

18. Функція розподілу блоків даних по всіх процесах групи. 
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19. Глобальні розрахункові операції над розподіленими даними. 

20. Широкомовна розсилка повідомлень. Механізми MPI пересилання 

даних. 

21. Похідні типи даних. Стандартний сценарій визначення та 

використання похідних типів. Функції для роботи похідними типами. 

22. Упаковані дані та їх передача. 

23. Поняття «група». Функції роботи з групами. 

24. Функції MPI роботи з комунікаторами. 

25. Топологія процесів. Типи топологій  у MPI. 

26. Декартова топологія. Функція для створення комунікатора з 

декартовою  топологією. 

27. Яку операцію назовають «зсувом»? Типи зсувів даних. 

28. Як задаються топології типу «граф» у MPI? 

29. Особливості технології паралельного програмування ПАРКС, 

Microsoft.NET. 

30. Ідея побудови систем паралельного програмування Linda, Occam, CSP. 



46 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

(форма семестрового контролю – залік) 
 

Вид контролю 

Максимальний 

бал на 

навчальну 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(один змістовий 

модуль) 

Лекції змістового модуля  

 відвідування – 5 балів,  

 конспект – 3 бали,  

 робота на лекції – 2 бали 

10 0,1 

Поточний і підсумковий контроль 

одного змістового модуля : 

 контрольні роботи – 30 балів,  

 тести – 10 балів,  

 реферати (не більше двох) – 10 

балів, 

 наукові статі, тези, що 

виконуються під час самостійної 

роботи – 10 балів 

60 0,6 

Робота студентів на лабораторних 

заняттях :  

 відвідування, підготовка до 

практичних занять – 10 балів,  

 наявність конспекту занять – 10 

балів, активність студента на 

практичних заняттях – 10 балів 

30 0,3 

Усього 100  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 

82–89 В 
Добре  

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з можли-

вістю повторного 

складання 

0-34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної  

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної  дисципліни 
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