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ВСТУП 

 

Сьогодні неможливо уявити ефективну організацію праці без застосування 

комʼпютерів у галузях, де виникає необхідність в обробці великих обсягів 

інформації (планування та управління виробництвом, проектування і розробка 

складних технічних пристроїв, видавнича діяльність, освіта тощо). 

Реалізація таких задач відбувається за допомогою паралельних обчислень  

– форми обчислень, у яких кілька дій проводяться одночасно. Паралельні 

обчислення ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька 

менших, кожну з яких можна розвʼязати незалежно від інших. 

Ідея паралельної обробки даних як могутнього резерву збільшення 

продуктивності обчислювальних апаратів була висловлена ще Чарльзом 

Беббіджем приблизно за сто років до появи першої ЕОМ. Проте рівень розвитку 

технологій середини XIX століття не дозволив йому реалізувати цю ідею.  

Розподілені обчислення є окремим випадком паралельних обчислень,  для 

реалізації яких необхідно сегментувати задачі (розділити на підзадачі, які можуть 

обчислюватися паралельно) та врахувати можливу відмінність в обчислювальних 

ресурсах, які будуть доступні для розрахунку різних підзадач.  

Мета навчальної дисципліни «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» – закласти розуміння проблематики організації 

паралельних і розподілених обчислень, статичного розпаралелювання, 

заснованого на розумінні інформаційної структури програм, математичних 

моделей, методів, технологій розподілених і паралельних обчислень для 

багатопроцесорних систем у достатньому обсязі для успішного початку робіт у 

цій галузі. 

Завдання навчальної дисципліни «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» – сформувати у студентів теоретичні знання про методи 

програмування для паралельних компʼютерів, організацію обчислень у 

багатопроцесорних системах, практичні уміння розробляти математичні моделі 
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паралельних алгоритмів, аналізувати, оптимізувати, настроювати програми, 

використовуючи при цьому мову С++ , бібліотеку MPI, технології Open MP. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 основні терміни та поняття, математичний апарат, моделі паралельних і 

розподілених обчислень;  

 теоретичні засади організації паралельних і розподілених 

обчислювальних процесів, розпаралелювання алгоритмів, перетворення 

послідовних програм на паралельні;  

 проблематику організації паралельних і розподілених обчислень; 

уміти: 

 використовувати концепції паралельної обробки інформації;  

 оцінювати складові ефективності алгоритмів функціонування 

компʼютеризованих систем;  

 використовувати розподілену парадигму проектування програмного 

забезпечення;  

 знаходити паралелізм і розподіляти операції та дані алгоритму між 

процесорами;  

 установлювати порядок виконання операцій та обміну даними;  

 використовувати інструментальні засоби для організації паралельних і 

розподілених обчислювальних процесів. 

Практикум містить 15 лабораторних робіт, що охоплюють такі розділи: 

ознайомлення зі структурою технології MPI, процедури блокувального та 

двоточкового обміну, ознайомлення з процедурами буферезованого обміну, 

процедурами колективного обміну MPI, похідними типами та віртуальними 

топологіями MPI, ознайомлення зі структурою технології OpenMP. Кожна 

лабораторна робота містить порядок виконання лабораторної роботи, варіанти 

індивідуальних завдань, контрольні питання.  
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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. 

Порядок виконання роботи  

1. Вивчити необхідний для виконання роботи теоретичний матеріал. 

2. Розробити алгоритм розвʼязання  завдання. 

3. Провести обчислення і дослідження на ЕОМ.  

Зміст звіту  

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розвʼязання. 

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 Ознайомлення зі структурою MPI-програми, 

процедурами блокувального двоточкового обміну MPI 

Мета: ознайомити студентів зі структурою простої MPI-програми та з 

функціями  блокувального двоточкового обміну. 

Порядок виконання роботи 

Відкрийте середовище Visual Studio та, підключивши бібліотеки MPI, 

перевірте роботу таких програм  

1. Підключення до MPI 

 int MPI_Init (int * argc, char ** argv) 
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Аргументи argc і argv потрібні лише у програмах на C, де вони задають 

кількість аргументів командного рядка запуску програми та вектор цих 

аргументів. Цей виклик передує всім іншим викликам підпрограм MPI. 

2. Завершення роботи з MPI  

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 у 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 цей 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 ()  

Потім 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 блокуювальний  прийом  
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 int MPI_Recv (void * buf, int count, MPI_Datatype 

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

status) 

Вхідні параметри: 

  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 памʼяті буфера, які стосуються повідомлення.  

9. Визначення розміру отриманого повідомлення (count) 

int MPI_Get_count (MPI_Status * status, MPI_Datatype 

datatype, int * count) 

Аргумент datatype має 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. 
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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 та запустити програму. 

#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 надає повідомлення іншому. Додати ці 

виклики, відкомпілювати та 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!»); 
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MPI_Send(...); 

} 

else 

{ 

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 парного числа процесів ті з них, які мають парний ранг, надсилають 

повідомлення наступним за величиною рангу процесам. Додати ці виклики, 

відкомпілювати та 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 
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{ 

if(myrank != 0) 

MPI_Recv(...); 

printf(«received :%i\n», message); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як поводить себе паралельна програма в MPI під час запуску? 

2. Яку структуру називають комунікатором? 

3. Що потрібно зробити, щоб передати повідомлення? 

4. Що називають тегом? 

5. Які є різновиди двоточкового обміну? 

6. Що повертає MPI у разі успішного завершення виклику? 

7. Назвіть стандартні комунікатори MPI. 

8. Яка процедура використовується для визначення рангу процесу?  

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 Ознайомлення з процедурами буферезованого і 

неблокувального двоточкового обміну MPI 

Мета: написати програми MPI з процедурами буферезованого та 

неблокувального двоточкового обміну. 

Порядок виконання роботи 

У середовищі Visual Studio перевірте роботу таких підпрограм пробників. 

Отримати інформацію про повідомлення до його розміщення у буфер прийому 

можна за допомогою підпрограм-пробників MPI_Probe і MPI_IProbe. На 

підставі отриманої інформації приймається рішення про подальші дії. З 

допомогою виклику підпрограми MPI_Probe фіксується надходження (але не 

прийом!) повідомлення. Потім визначається джерело повідомлення, його 
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довжина, виділяється буфер відповідного розміру та виконується прийом 

повідомлення. 

1. Буферезований 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. 

Одноразово 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 у буфері, не будуть опрацьовані. У мові C цей 

виклик не звільняє автоматично памʼять, відведену для буфера. 

4. Передача 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 доставки повідомлення 

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

MPI_Status * status) 

Вхідні параметри: 

 source –  ранг джерела або «джокер»; 

 tag –  значення тега або «джокер»; 

 comm –  комунікатор. 
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Вихідний параметр: 

 status –  статус. 

6. Неблокувальна перевірка повідомлення 

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

flag, MPI_Status * status) 

Вхідні параметри цієї підпрограми такі самі що і в підпрограми 

MPI_Probe. 

Вихідні параметри: 

  flag –  прапор; 

  status –  статус. 

Якщо повідомлення вже надійшло та може бути прийняте, повертається 

знак прапорця «істина». 

7. Прийом і передача 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 передачі;  

 sendcount –  кількість переданих елементів; 

 sendtype –  тип переданих елементів;  

 dest –  ранг адресата;  

 sendtag –  тег переданого повідомлення;  

 recvbuf –  початкова адреса буфера прийому;  

 recvcount –  кількість елементів у буфері прийому;  

 recvtype –  тип елементів у буфері прийому;  

 source –  ранг джерела; 

 recvtag –  тег прийнятого повідомлення; 

 comm –  комунікатор.  

Вихідні параметри:  
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 status –  статус операції прийому.  

Прийом і передача використовують такий самий комунікатор. Буфери 

передачі та прийому не мають 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 

буферезованого обміну. Додати ці виклики, відкомпілювати та 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 

{ 

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

&status); 

printf(«received: %i\n», buffer); 

} 
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MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

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

пробників. Додати ці виклики, відкомпілювати та 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++){ 

buf[i] = (int *)malloc(count*sizeof(int)); 

} 

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

&status); 



17 

 

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

printf(«received: %d\n», buf[i]); 

} 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як працює буферезований режим передачі повідомлення? 

2. У яких ситуаціях рекомендується використовувати буферезований 

обмін? 

3. Як виконується неблокувальний обмін? 

4. Що робить підпрограма MPI_Wait? 

5. Для чого використовують підпрограми-пробники? 

6. Яку функцію використовуєть для створення буфера? 

7. Які параметри приймає функція відключення буфера? 

8.  Яка функція використовується для буферизованого обміну?  

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 3 Ознайомлення з процедурами колективного обміну 

MPI 

Мета: ознайомити студентів з процедурами та написати програми 

колективного обміну MPI. 

Порядок виконання роботи 

У середовищі Visual Studio створіть програми керування комунікаторами. 

Стандартний комунікатор MPI_COMM_WORLD створюється автоматично під 

час запуску паралельної програми на виконання. Стандартні комунікатори: 

 MPI_COMM_SELF – комунікатор, який містить процес, що є викликаючим; 

  MPI_COMM_NULL – порожній комунікатор.  
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Отримання доступу до групи group, повʼязаної з комунікатором comm 

int MPI_Comm_group(MPI_Comm comm, MPI_Group *group) 

Вихідний параметр – група. Для виконання операцій з групою спочатку 

необхідно отримати доступ до неї. 

Створення нової групи newgroup з n процесів, що входять до складу 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], причому рангові та в новій групі відповідає 

ранг ranks [i] у старій групі. За n = 0 створюється порожня група  

MPI_GROUP_EMPTY. За допомогою цієї підпрограми можна створити нову 

групу, 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 комунікатора, 

навіть якщо вони не входять до складу 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 C пропущені виклики процедур 

широкомовної розсилки. Додати ці виклики, відкомпілювати та запустити 

програму. 

#include «mpi.h» 
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#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!»); 

… 

printf(«send: %s\n», data); 

} 

else 

{ 

… 

printf(«received: %s\n», data); 

} 

MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

2. У програмі мовою С передбачається, що три числові значення, уведених 

з клавіатури, пересилаються широкомовною розсилкою всім іншим процесам. 

Виклики підпрограм широкомовлення пропущені. Додати ці виклики, 

відкомпілювати та запустити програму. 

#include «mpi.h» 

#include <stdio.h> 

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

{ 

int myrank; 

int root = 0; 
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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 

{ 

… 

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 та 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; 
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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++) 

{ 

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); 

} 
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MPI_Finalize(); 

return 0; 

} 

Контрольні питання 

1. Як пересилається повідомлення під час колективного обміну? 

2. Чим характеризуються колективні обміни?  

3. Як називають процес, який виконує широкомовну розсилку? 

4. Назвіть спеціальну порожню групу MPI. 

5. Що робить підпрограма MPI_Comm_create? 

6. Яких параметрів набуває функція широкомовного розсилання? 

7. За допомогою якої функції відбувається знищення групи? 

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 4 Похідні типи в MPI 

Мета: ознайомити студентів зі створенням і використанням похідних типів 

у MPI. 

Порядок виконання роботи 

Перевірити роботу наступних 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 (невідʼємне ціле значення); 

 blocklen – довжина кожного блоку (кількість елементів, невідʼємне 

ціле);  

 stride – кількість елементів, розташованих між початком попереднього і 

початком наступного блоку («гребінка»); 

 oldtype – базовий тип. 
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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:  

 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 у кількості осередків 

базового типу (цілочисельний масив); 

 oldtype – базовий тип.  

Вихідний параметр: 

 newtype – ідентифікатор похідного типу. 

Конструктор типу даних з безперервним розташуванням елементів 
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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);  

 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 вимірі повного 

масиву;  

 subsizes – кількість елементів типу oldtype в кожному вимірі підмасивів;  

 starts – стартові координати підмасивів у кожному вимірі; 

 order – прапорець, що задає переупорядкування;  
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 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 памʼяті, 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 обʼєкті типу datatype (його 

екстент)  

int MPI_Type_extent (MPI_Datatype datatype, MPI_Aint * 

extent)  

Вихідний параметр – extent. 

Зміщення можуть бути відносно базової адреси, значення якої міститься у 

константі MPI_BOTTOM.  

Визначення адреси (address) за заданим положенням (location) 

int MPI_Address (void * location, MPI_Aint * address)  

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

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

Визначення фактичних параметрів, використаних під час 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;  



26 

 

 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 під час 

конструювання зазначеного типу;  

 addresses – містить аргументи address, використані під час 

конструювання зазначеного типу;  

 datatypes – містить аргументи datatype, використані під час 

конструювання зазначеного типу.  

Визначення нижньої межі типу даних datatype  

int MPI_Type_lb (MPI_Datatype datatype, MPI_Aint 

Misplacement) 

Вихідний параметр:  

– 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)  

У разі 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 у буфері в байтах;  
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 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 у байтах;  

 outcount – кількість даних, які мають бути розпаковані;  

 datatype – тип кожного вихідного елемента даних;  

 comm – комунікатор для упаковуваного повідомлення. 

Вихідний параметр:  

– outbuf – стартова адреса вихідного буфера.  

Визначення обсягу памʼяті 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 під час упаки;  

 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 зміщення дорівнює 0. Потім визначається похідний тип. Аргументи 
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підпрограм MPI_Type_struct і MPI_Type_commit, а також деякі інші фрагменти 

пропущені. Додати ці фрагменти, відкомпілювати та 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];  

  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];  
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  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);  

} 

  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 створюють похідні типи в MPI? 

2. Як характеризують похідні типи MPI? 

3. Що таке карта типу? 

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

містять підмножину елементів масиву? 
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5. Який тип створює конструктор MPI_Type_contiguous? 

6. У якій константі містяться значення базової адреси? 

7. Яка функція використовується для упакування даних? 

Література: [7; 8; 10–13]. 
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Лабораторна робота № 5 Віртуальні топології в MPI 

Мета: ознайомити студентів з використанням віртуальних топологій у 

MPI. 

Порядок виконання роботи 

Створіть комунікатор і 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, який складається з ndims елементів, що задає 

кількість процесів у кожному вимірі;  

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

періодичною (значення true) уздовж кожного виміру;  

– reorder – якщо значення цього параметра «істина», системі дозволено 

змінювати порядок нумерації процесів. 

Інформація про структуру декартової топології міститься у параметрах 

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

мають викликати всі процеси з комунікатора, що наділяється декартовою 

топологією). 

Визначення декартових координат процесу з його рангу у групі  

 int MPI_Cart_coords (MPI_Comm comm, int rank, int maxdims, 

int * coords)  

Вхідні параметри: 

– comm – комунікатор, наділений декартовою топологією; 

– rank – ранг процесу в comm; 
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– 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-й вимір 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, повʼязану 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 

викликається. 

Вихідні параметри:  
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– 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 прийняте, і 

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

зміщення (direction) та 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 повинно 

знаходитися у межах від 0 до n-1.  

Визначення розмірності (ndims) декартової топології, повʼязаної з 

комунікатором  

int MPI_Cartdim_get (MPI_Comm comm, int * ndims) 
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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 повʼязаних 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 та 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;  

  periodic [0] = periodic [1] = 1;  
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  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 до програми із завдання 1 операції циклічного і/або лінійного 

зміщення уздовж певного виміру. 

Контрольні питання 

1. Що означає віртуальність топологій обміну MPI? 

2. Які типи топологій існують у MPI? 

3. Яку операцію називають зміщенням? 

4. Що робить підпрограма MPI_Cart_create? 

5. Які існують типи зрушень даних? 

6. Як визначити декартові координати процесу? 

7. Коли підпрограма повертає значення MPI_UNDEFINED? 

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 6 Створення паралельних програм за технологією 

MPI 

Мета: ознайомити студентів зі створенням паралельних программ, 

використовуючи ресурси технології МРІ.  

Порядок виконання роботи 

Завдання 1. Застосовуючи технологію паралельного програмування МРІ, 

написати програму для обчислення значення визначеного інтеграла, 

використовуючи метод трапеції. Завдання згідно з варіантом: 
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Скласти порівняльну таблицю часу виконання програми за різними 

характеристиками. 

Завдання 2. Розробити паралельні алгоритми, написати та налагодити 

паралельні програми рішення СЛАР методом Гауса в MPI. У 1-му, випадку 

передбачається, що матриця коефіцієнтів розподілена по компʼютерам 

горизонтальними смугами. У 2-му випадку передбачається, що матриця 

коефіцієнтів розподілена по компʼютерам циклічно горизонтальними смугами.  

Обидві програми запустити послідовно для матриць: А = [300х300], 

[500х500], [700х700], [1000х1000]. Відкомпілювати та запустити на 4 

компʼютерах, зафіксувати час і побудувати зазначені графіки. Порівняльні 

тимчасові характеристики двох алгоритмів розвʼязання СЛАР методом Гауса в 

MPI. 

Контрольні питання 

1. Які існують види обмінів повідомленнями? 
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2. Які основні складові повідомлення? 

3. Яка функція надає можливість визначити ранг (кількість) процесів? 

4. Яка функція надає можливість передати повідомлення від одного 

процесу до іншого? 

5. Яка функція надає можливість отримати повідомлення від одного 

процесу до іншого? 

6. Який метод розпаралелювання використовують у паралельних 

алгоритмах рішення СЛАР методом Гауса в MPI? 

7. Як розподіляються елементи матриці коефіцієнтів і вектора правих 

частин під  час вирішення СЛАР методом Гауса  в 1-му та 2-му випадках? 

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 7 Використання декартової топології процесів 

стандарту MPI 

Мета: ознайомити студентів із програмуванням паралельних процесів, 

що виконуються на декартовій топології процесів стандарту МРІ. 

Порядок виконання роботи 

1. Паралельне множення матриці на вектор на топології «кільце». 

Розробити алгоритм, написати та налагодити паралельну програму множення 

матриці на вектор у топології «кільце»: А В = С, за умови, що кількість рядків 

матриці та елементів вектора остачі не ділиться на кількість компʼютерів. 

Наприклад, матриця А розміром [22х22] і вектор В розміром [22] на чотирьох 

компʼютерах. 

2. Паралельне множення матриці на матрицю на топології «кільце». 

Варіант 1. Розробити алгоритм, написати та налагодити паралельну 

програму множення матриці на матрицю в топології «кільце»: А В = С, за умови, 

що кількість рядків матриці А і стовпців матриці В остачі ділиться на кількість 

компʼютерів. Наприклад, матриця А розміром [20х20] і матриця В розміром 

[20х20] на чотирьох компʼютерах. 
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Варіант 2. Розробити алгоритм, написати та налагодити паралельну 

програму множення матриці на матрицю в топології «кільце»: А В = С, за умови, 

що кількість рядків матриці А і стовпців матриці В остачі не ділиться на кількість 

компʼютерів. Наприклад, матриця А розміром [22х20] і матриця В розміром 

[20х22] на чотирьох компʼютерах. 

Контрольні питання 

1. Для чого потрібні віртуальні топології? 

2. Як задаються «декартові» топології в MPI? 

3. Як задаються топології «граф» у MPI? 

4. Який метод розпаралелювання використовують у паралельних 

алгоритмах множення матриці на вектор і матриці на матрицю з використанням 

MPI? 

5. Як розподіляють елементи матриці та вектора у разі множення матриці 

на вектор на топології «кільце»? 

6. Як розподіляють елементи обох матриць у разі множення матриці на 

матрицю на топології «кільце»? 

7. Як краще подати в памʼяті компʼютера іншу матрицю, у разі множення 

матриці на матрицю, для прискорення часу розв’язання задачі? 

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 8 Ознайомлення  з технологією паралельного 

програмування  OpenMP. Модель даних 

Мета: ознайомити студентів з основами програмування і виробити 

практичні навички роботи з технологією OpenMP. 

Порядок виконання  роботи 

Розробити програму, яка має реалізувати такі дії:  

1) створити матрицю А розміром m n, елементи якої визначені рандомно, 

m задає кількість рядків і кількість потоків, які виконуватимуть паралельну 
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область програми, n задає кількість стовпців. Змінні можна задавати у 

програмному коді або вводити з клавіатури; 

2) у паралельній області за допомогою директиви single або master  

вивести такі дані: номер лабораторної роботи; назва лабораторної роботи; групу 

студента; ПІБ студента; номер варіанта і номер завдання;  

3) обробити паралельним способом матрицю відповідно до свого варіанта. 

Кожен потік має обробляти свій рядок матриці. Результати обробки записати у 

масив В;  

4) вивести результат обробки масиву паралельним способом. Під час 

роботи потоку на екран має виводитися інформація про номер потоку та номер 

рядка матриці, яку обробляє потік; 

5) послідовно обробити матрицю відповідно до свого варіанта. Результати 

обробки записати в масив С; 

6) вивести результат обробки матриці послідовним способом. Визначити 

час, який був затрачений на обробку паралельним і послідовним способами. 

Порівняти отримані результати на наявність ідентичності. 

 

Варіант Завдання 

1 Знайти мінімальне значення кожного рядка матриці 

2 Знайти максимальне значення кожного рядка матриці 

3 Порахувати кількість додатних елементів у кожному рядку матриці 

4 Порахувати кількість відʼємних елементів у кожному рядку матриці 

5 Порахувати кількість нульових елементів ув кожному рядку матриці 

6 Порахувати суму елементів у кожному рядку матриці 

7 Порахувати суму додатних елементів у кожному  рядку матриці 

8 Порахувати суму відʼємних елементів у кожному рядку матриці 

 

Контрольні питання 

1. У яких випадках може бути необхідне використання опції if директиви 

parallel? 

2. Чим відрізняються директиви single і master? 
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3. Чи може нитка-майстер (основна нитка) виконати область, що 

асоціюється з директивою single? 

4. Чи може нитка з номером 1 виконати область, що асоціюється з 

директивою master? 

5. Чи може така сама змінна бути в одній частині програми як загальна, а в 

іншій частині – як локальна? 

6. Що відбудеться, якщо декілька ниток одночасно звернуться до 

загальної змінної? 

7. Чи відбудеться конфлікт, якщо декілька ниток одночасно звернуться до  

тієї самої локальної змінної? 

8. Яки під час входу в паралельну область розіслати значення деякої 

змінної по всім народжуваним ниткам? 

9. Чи можна зберегти значення локальних копій загальних змінних після 

завершення паралельної області?  

10. Яка відмінність опції copyin від опції firstprivate? 

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 9 Використання функцій блокування та 

синхронізації технології OpenMP 

Мета: ознайомити студентів із засобами блокування та синхронізації 

доступу до даних технології OpenMP  і навчитися їх застосовувати. 

Порядок виконання   роботи 

Розробити програму, яка має реалізувати такі дії:  

1) створити матрицю А розміром m n, елементи якої визначаються 

рандомно, m задає кількість рядків і кількість потоків, які виконуватимуть 

паралельну область програми, n задає кількість стовпців. Змінні задають у в 

програмному коді; 

2) у паралельній області за допомогою директиви single або master  вивести 

такі дані: номер лабораторної роботи; назву лабораторної роботи; групу 
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студента; ПІБ студента; номер варіанта і номер завдання;  

3) обробити паралельним способом матрицю відповідно до свого варіанта. 

Кожен потік має обробляти свій рядок матриці. Результати обробки вивести у 

текстовий файл. При цьому перед виводом кожен потік має виставити 

блокування за допомогою механізму замків; 

4) у текстовий файл усі потоки почергово мають вивести повідомлення 

«Початок закритої секції...» і «Кінець закритої секції...». Якщо при цьому між 

двома повідомленнями від одного потоку зустрінуться повідомлення від інших 

потоків про невдалу спробу увійти до закритої секції, вони також мають бути 

записані у файл. 

 

Варіант Завдання 

1 Знайти мінімальне значення кожного рядка матриці 

2 Знайти максимальне значення кожного рядка матриці 

3 Порахувати кількість додатних елементів у кожному рядку матриці 

4 Порахувати кількість відʼємних елементів у кожному рядку матриці 

5 Порахувати кількість нульових елементів у кожному рядку матриці 

6 Порахувати суму елементів у кожному рядку матриці 

7 Порахувати суму додатних елементів у кожному  рядку матриці 

8 Порахувати суму відʼємних елементів у кожному рядку матриці 

Контрольні питання 

1. Що відбудеться, якщо барʼєр зустрінеться не у всіх нитках, які 

виконують поточну паралельну область? 

2. Чи можуть дві нитки одночасно знаходитися у різних критичних 

секціях? 

3. Яка різниця між використанням критичних секцій та директиви atomic? 

4. Яка відмінність критичної секції та замка? 

Література: [7; 8; 10–13]. 
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Лабораторна робота № 10 Алгоритми планування паралельного 

виконання циклів технології OpenMP 

Мета: ознайомити студентів із засобами планування паралельного 

виконання циклів технології OpenMP  і навчитися їх застосовувати. 

Порядок виконання  роботи 

Створити програму яка має реалізувати наступні дії:  

1) створити квадратні матриці А та В розміром n n, елементи яких 

визначені рандомно, n задає кількість рядків і кількість потоків, які 

виконуватимуть паралельну область програми. Змінні можуть задаватися у 

програмному коді або вводитися з клавіатури; 

2) у паралельній області за допомогою директиви single/master вивести такі 

дані: номер лабораторної роботи; назву лабораторної роботи; групу студента; ПІБ 

студента; номер варіанта і номер завдання;   

3) у кожній матриці окремо обчислити паралельним способом вираз 

відповідно до свого варіанта. Розподіл ітерацій між потоками виконати за 

допомогою директиви for з використанням опції  schedule. Для кожної з матриць 

використати різні значення параметра type та розміри блоку – chunk. Результати 

обробки записати в масиви С та D; 

4) вивести результати обробки матриць паралельним способом, указавши 

під час виводу розподіл ітерацій за потоками для різних значень опції schedule. 

Порівняти результати, отримані за різних значень параметра type та розміром 

блоку – chunk. 

 

Варіант Завдання 

1 Знайти мінімальне значення кожного рядка матриці 

2 Знайти максимальне значення кожного рядка матриці 

3 Порахувати кількість додатних елементів у кожному рядку матриці 

4 Порахувати кількість відʼємних елементів у кожному рядку матриці 

5 Порахувати кількість нульових елементів у кожному рядку матриці 

6 Порахувати суму елементів у кожному рядку матриці 

7 Порахувати суму додатних елементів у кожному  рядку матриці 

8 Порахувати суму відʼємних елементів у кожному рядку матриці 
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Контрольні питання 

1. Чи можуть функції omp_get_thread_num() і omp_get_num_threads()  

повернути однакові значення на декількох нитках однієї паралельної області? 

2. Чи можна розподілити між нитками ітерації циклу без використання 

директиви for? 

3. Чи можна однією директивою розподілити між нитками ітерації відразу 

декількох циклів? 

4. Чи можливо, що за статичного розподілу ітерацій циклу ниткам 

дістанеться різна кількість ітерацій? 

5. Чи можуть під час повторного запуску програми ітерації 

розподілюваного циклу дістатися іншим ниткам? Якщо так, то за яких способів 

розподілу ітерацій? 

6. Для чого може бути корисно вказувати параметр chunk за способу 

розподілу ітерацій guided? 

7. Чи можна реалізувати паралельні секції без використання директив 

sections (sections ... end sections) і section? 

8. Як під час виходу з паралельних секцій розіслати значення деякої 

локальної змінної всім ниткам, що виконують цю паралельну область? 

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 11 Розпаралелювання програми обчислення 

визначеного інтеграла за допомогою OpenMP 

Мета: ознайомити студентів зі створенням паралельних программ, 

використовуючи ресурси технологї OpenMP.  

Порядок виконання   роботи 

1. Застосовуючи технологію паралельного програмування OpenMP, 

написати програму для обчислення значення визначеного інтеграла, 

використовуючи метод трапеції. Завдання згідно з варіантом. 
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2. Скласти порівняльну таблицю часу виконання програми за різними 

характеристиками. 

 

Контрольні питання 

1. Що відбудеться, якщо барʼєр зустрінеться не у всіх нитках, які 

виконують поточну паралельну область? 

2. Чи можуть дві нитки одночасно знаходитися у різних критичних 

секціях? 

3. Яка різниця між використанням критичних секцій та директиви atomic? 

4. Яка відмінність критичної секції та замка? 

Література: [7; 8; 10–13]. 
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Лабораторна робота № 12 Програмування паралельних процесів, 

використовуючи різні схеми розділення даних 

Мета: ознайомити студентів зі створенням паралельних програм,  

використовуючи різні схеми розполідення даних та ресурси технології OpenMP 

та MPI.  

Порядок виконання  роботи 

Лабораторна робота виконується у 2 етапи. 

Перший етап. Опис задачі. Передбачається, що вихідні матриці A (M N) 

та B (N L) і результат множення (матриця C(M L) цілком розташовані в 

памʼяті кожного процесора.  

1. У нульовому процесорі матриці А і В заповнюються будь-якими 

числами. Для подальшого контролю правильності роботи програми на нульовому 

процесорі обчислити їх добуток – матрицю  D = AхB.  

У MPI-програмі за допомогою процедури MPI_Bcast значення матрици А 

та В расилають на всі інші 

процесори. Матриця А 

поділяється на M/n 

горизонтальних смуг (n – 

кількість процесорів, M/n – ціле 

число). Схема поділу  матриці А 

на горизонтальні смуги 

представлена на рис 1.   

 

 

На кожному процесорі виконується множення своєї смуги на стовпчики 

матриці B так, щоб матриця С у кожному процесорі теж являла собою набір із 

M/n горизонтальних смуг. Після їх обчислення усі смуги матриці С збираються 

на нульовому процесорі за допомогою команди MPI_Gather. Для контролю 

правильності роботи програми матриця С поелементно порівнюється з матрицею 

Рис. 1 – Схема поділу матриці А на 

горизонтальні смуги 
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D. Визначити час виконання програми за допомогою процедури MPI_Wtime як 

різницю часу між часом звернення до неї на початку роботи програми (після 

розсилки) і останнім  на завершення роботи програми.  

В OpenMP-програмі немає необхідності в поділу матриць на смуги. 

Використовуючи відповідні директиви OpenMP, розпаралелити самий зовнвшний 

цикл алгоритмів множення матриць. 

Для реалізації завдання першого етапу необхідно:  

1) розробити програму для розв’язання задачі, яка описана вище, на MPI. 

Кількість рядків і столбчиків всіх матриць одинакова і дорівнює 1600 (для 

зручності рахування на 2, 4, 8 та 16 процесорах). Спосіб заповнения матриць 

числами – рандомне. Додайте до програми процедуру MPI_Wtime для визначення 

загального часу її роботи (t_c) і часу, який витрачено на обмін у процедурі 

MPI_Gather («накладні витрати»  t_mpi); 

2) проведіть розрахунки на 2, 4, 8 та 16  процесорах, побудуйте залежність 

коефіцієнта прискорення від числа процесорів.  Побудуйте таблицю залежності 

t_c і t_mpi від кількості процесорів і визначте «оптимальну» кількість процесорів, 

які підтримують баланс між витратами часу на виконання програми та 

«накладними витратами»;  

3) напишіть програму на OpenMP для розв’язання цієї задачі, визначте 

коефіцієнт прискорення обчислень  залежно від кількості паралельних потоків, 

які використовуються (від кількості ядер на одному обчислювальному вузлі);  

4) порівняйте ефективність роботи програм на МPI та OpenMP.  

Другий етап. Мета роботи – розробка паралельної програми на MPI та 

OpenMP для множення двох матриць A та B. 

Опис задачі. Написати MPI-програму множеня двох квадратних матриць 

A(N N) та B(N N), у якій матриця А поділяється на n горизонтальних смуг, а 

матриця В – на n вертикальних за кількістю процесорів n так, що на кожному 

процесорі міститься К = N/n (К – ціле) рядків матриці А і K стовпчиків матриці В. 

Матриця С (результат обчислень) у цьому випадку буде поділена на аналогичні 

горизонтальні смуги і також буде розподілена по процесорах. Для організації 
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паралельних обчислень необхідно почергово із кожного процесора за допомогою  

топології «кільце» розсилати вертикальну смугу матриці В усім процесорам, що 

залишились. Після обчислення усіх смуг матриці С (N N) вона збирається на  

нульовому процесорі та поелементно порівнюєтся з елементами контрольної 

матриці, так визначаються всі витрати часу за аналогією з першим етапом. 

У кожному процесорі описуються масиви A[N][N], В[N][N], C_t[N][N]. 

Масиви А і В на нульовому процесорі заповнюються числовими константами 

рандомно. На нульовому процесорі обчислюється контрольна матриця  

C_t(А В). За допомогою процедури MPI_Bcast виконайте розсилання із 

нульового процесрам всім іншим горизонтальні смуги матриці А і вертикальні 

смуги матриці В. Після завершення усіх обмінів за «кільцем» необхідно зібрати 

отриману матрицю на нульовому процесорі та порівняйте її поелементно з 

контрольною матрицею C_t.   

Схема поділу матриці А 

на горизонтальні смуги, матриці 

В на вертикальні смуги, 

формування матриці С і 

структура обмінів по «кільцю» 

для 4 процесорів показана на 

рис. 2.   

 

Для реалізації завдання другого етапу необхідно:  

1) розробити програму для розв’язання задачі, яка описана вище, на MPI з 

використанням топології «кільце». Задайте N = 1600 (для для зручності 

рахування на 2, 4, 8 та 16 процесорах) і заповнити матриці довільними числами. 

Додайте до програми процедуру MPI_Wtime для визначення загального часу її 

роботи, для цього необхідно зафіксувати час у момент закінчення виконання 

розсилання і час після завершенея вусіх обмінів за «кільцем»; 

2) проведіть розрахунки на 2, 4, 8 та 16  процесорах, побудуйте залежність 

коефіцієнта прискорення від числа процесорів; 

Рис. 2 – Схема обмінів у топології «кільце» 
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3) порівняйте ефективність роботи програм першого та другого етапів.  

Література: [7; 8; 10–13]. 

 

 

Лабораторна робота № 13 Рішення системи алгебраїчних рівнянь 

засобами паралельного програмування 

Мета: ознайомити студентів зі створенням паралельних програм для  

розв’язання СЛАР методом Гауса, використовуючи ресурси технології OpenMP 

та MPI.  

Порядок виконання роботи 

1. Напишіть паралельну програму для розв’язання СЛАР методом Гауса 

використовуючи технологію OpenMP та MPI. Реалізувати програму розв’язання 

СЛАР на 2, 4, 6 і 12 процесорах.  

2. Додайте до програми виміри часу лічильної її частини (t_c) у кожному 

процесорі та часу (t_mpi), для визначення часу на обмін даними з сусідніми 

процесорами («накладні витрати»). Проведіть обчислення на 2, 4, 6 і 12 

процесорах, побудуйте залежність часу на обмін даними від кількості процесорів. 

Побудуйте у вигляді таблиці залежності t_c і t_mpi від кількості процесорі, 

визначте «оптимальну» кількість процесорів, яке підтримує баланс між 

тимчасовими витратами на рахунок і «накладними витратами». 

Література:  [7; 8]. 

 

 

Лабораторна робота № 14 Програмування паралельних процесів, 

використовуючи різні методи сортування  

Мета: ознайомити студентів зі створенням паралельних програм для 

використання різних методів сортування, використовуючи ресурси технології 

OpenMP та MPI.  



49 

 

Порядок виконання роботи 

1. Реалізувати алгоритм сортування «бульбашкою» у його послідовній 

версії для однопроцесорних систем, паралельної версії для багатопроцесорних 

систем, використовуючи стандарт MPI та OpenMP і модифікацію методу 

сортування «бульбашкою», відомий в літературі як метод парної-непарної 

перестановки (the odd-even transposition method). Сутність модифікації полягає в 

тому, що в алгоритм сортування уводять два різні правила виконання ітерацій 

методу: залежно від парності або непарності номера ітерації сортування для 

обробки вибираються елементи з парними або непарними індексами відповідно, 

порівняння виділених значень завжди здійснюється з їх правими сусідніми 

елементами. Отже, на всіх непарних ітераціях порівнюються пари: 

(a1, a2), (a3, a4), ..., (an-1,an) (при парному n), 

а на парних ітераціях обробляються елементи: 

(a2, a3), (a4, a5), ..., (an-2,an-1). 

Після n-кратного повторення ітерацій сортування вихідний набір даних 

виявляється впорядкованим. 

2. Обчислити час роботи кожної із програм у всіх випадках, протестувати і 

порівняти прискорення паралельного та послідовного алгоритму. 

Література: [7; 8; 10–13]. 
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3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

1. Сутність, основні цілі паралельної обробки інформації. Різновиди 

паралельної  обробки даних. 

2. Основні способи досягнення паралелізму. Дві парадигми та основні 

моделі паралельного програмування. Рівні розпаралелювання. 

3. Методи оцінювання продуктивності паралельних алгоритмів і систем. 

Ефективність паралельних програм. Закон Амдала. 

4. Характеристика етапів розробки паралельного алгоритму. 

5. Потік, потік команд, потік даних. Пояснити сутність. 

6. Прості та розширені мережі Петрі. Синхронізація процесів у мережі 

Петрі. Приклади реалізації мереж Петрі. 

7. Особливості організації паралельної роботи з використанням технології 

програмування OpenMP. 

8. Характеристика буферезованого  режиму передачі повідомлення. 

9. Сутність колективного обміну та процесу широкомовної  розсилки. 

10. Функції блокування і синхронізації технології OpenMP. 

11. Директива – це… Мінімальний набір директив OpenMP дозволяє 

розпочати розробку паралельних програм. 

12. Розпаралелювання циклів в OpenMP, умови розпаралелювання циклів. 

Можливості OpenMP для управління розподілом ітерацій циклів між потоками. 

13. Особливості організації паралельної роботи з використанням технології 

програмування MPІ. 

14. Сутність стандарту механізму передачі повідомлень MPI. Модель 

паралельної програми в MPI. 

15. Функції, що забезпечують взаємодію паралельних процесів за 

допомогою механізму передачі повідомлень у технології MPI. Охарактеризуйте 

їх за способом виконання. 
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16. Стандартні комунікатори MPI. Комунікаційні операції типу точка-

точка. Комунікаційні функції типу точка-точка. 

17. Особливості буферезованого режиму передачі повідомлень. 

18. Неблокувальні комунікаційні операції. 

19. Колективні обміни. Колективні операції. 

20. Функції збирання блоків даних від усіх процесів групи. Функція 

розподілу блоків даних за всіма процесами групи. 

21. Глобальні розрахункові операції над розподіленими даними. 

22. Широкомовна розсилка повідомлень. Механізми MPI пересилання 

даних. 

23. Похідні типи даних. Стандартний сценарій визначення і використання 

похідних типів. Функції для роботи похідними типами. 

24. Упаковані дані та їх передача. 

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

26. Функції MPI роботи з комунікаторами. 

27. Топологія процесів. Типи топологій в MPI. 

28. Декартова топологія. Функція для створення комунікатора з декартовою  

топологією. 

29. «Зміщення», типи зміщення даних. 

30. Топологія типу «граф» у MPI. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

семестр 7   Поточне тестування і самостійна робота  

Підсумковий 

тест (іспит) 

 

Сума 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
20 

100 

10 10 10 10 10 10 10 10 

семестр 8   Поточне тестування і самостійна робота 

Диференці-

йований залік 

Сума 

балів Змістовий модуль 3 

Т9 Т10 Т11 Т12 100 

25 25 25 25 

 

Примітка. 

Т1, Т2,..., Т12 – теми змістових модулів. 

 
 

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 
обовʼязковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

Не зараховано з обовʼяз-
ковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

 



53 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Аксак Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення : підруч. / 

Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. М. Гуржій. – Х. : Компанія СМІТ, 2009. – 480 с. 

2. Антонов А. С. Введение в параллельные вычисления : учебное пособие 

/ А. С. Антонов. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 69 с. 

3. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования / 

К. Ю. Богачёв. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 342 с. 

4. Гергель В. П. Лекции по параллельным вычислениям : учебное пособие / 

В. П. Гергель, В. А. Фурсов. – Самара. : изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 

2009. – 164 с. 

5. Воеводин В. В. Параллельные вичисления / В. В. Воєводин,  

Вл. В. Воєводин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 600 с. 

6. Жуков І. Паралельні та розподілені обчислення / І. Жуков, О. Корочкін. – 

К. : Корнійчук, 2005. – 226 с.  

7. Кузьменко Б. В. Технологія розподілених систем та паралельних 

обчислень. Навчальний посібник. Частина 1 / Б. В. Кузьменко, 

О. А. Чайковська. – К. : Видавничий центр КНУКІМ, 2011. – 161 с. 

8. Немнюгин С. А. Средства программирования для многопроцессорных 

вычислительных систем : учебное пособие / С. А. Немнюгин. – Санкт-Петербург: 

изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. – 88 с. 

9. Эндрюс Г. Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования / Г. Эндрюс ; пер. с англ. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2003. – 

512 с. 

10. Ясько М. М. Навчальний посібник до вивчення курсів «Паралельна 

обробка даних» та «Мови обчислень та кластерні системи» /М. М. Ясько. – 

Донецьк : ВВ ДНУ, 2010. – 76 с. 

Додаткова 

11.  Антонов А. С. Параллельное программирование с использованием 



54 

 

технологии OpenMP : учебное пособие / А. С. Антонов. –  М. : Изд-во МГУ, 

2009. – 77 с.  

12. Бройнль Т. Паралельне програмування. Початковий курс: навч. посіб. / 

Т. Бройнль. – К. : Вища шк., 1997. – 358 с. 

13. Богачев К. Ю. Основы параллельного программирования / 

К. Ю. Богачев. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003 – 342 с. 

14. Демчина М. М. Паралельне програмування : конспект лекцій / 

М. М. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 176 с. 

15. Дорошенко А. Ю. Алгеброалгоритмічні основи програмування / 

А. Ю. Дорошенко, Г. С. Фінін, Г. О. Цейтлін. – К. : Наук. Думка, 2004. – 457 с. 

16. Жуков І. А. Паралельні та розподілені обчислення / І. А. Жуков, 

О. В. Корочків.  – К. : Корнійчук, 2005. – 224 с. 

17. Кавун С. В. Архітектура компʼютерів. Особливості використання 

компʼютерів в ІС : навч. посіб. / С. В. Кавун, І. В. Сорбат. – Харків : Вид. 

ХНЕУ, 2010. – 256 с. 

18. Мельник А. О. Архітектура компʼютера / А. О. Мельник. – Луцьк, 

2008. – 470 с. 

19. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование  на  платформе Microsoft 

.NET Framework 4.0 на языке C#. 3-е изд ./ Дж. Рихтер // СПб.:Питер, 2012. – 

928 с. 

20. Quinn M.J. Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. McGrawHill, 

2004. – 544 p.  



55 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Паралельне програмування та розподілені обчислення» для 

студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 – «Інформатика» 

 

 

 

Укладач  к. п. н., старш. викл. Л. П. Максимова  

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики  

В. П. Ляшенко 

 

 

 

 

Підп. до др._________________Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад__________прим. Зам. №__________Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 




