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ВСТУП 

 
 

Цей курс є логічним продовженням навчальних курсів «Комп’ютерні 

системи» і «Програмування». Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

системні рішення, що покладені в основу побудови паралельних алгоритмів, 

орієнтованих для реалізації на багатопроцесорних обчислювальних системах, а 

також методи та підходи до організації паралельних обчислень і способи 

організації обчислювальних кластерів і архітектури багатопроцесорних систем. 

У рамках курсу розглядаються питання дослідження особливостей 

функціонування сучасних комп’ютерних систем, орієнтованих на організацію 

та реалізацію паралельних обчислень. Студенти ознайомлюються з основами 

розробки ефективних паралельних алгоритмів, використання паралелізму 

програм та ін. Також набувають практичних навичок з використання технологій 

паралельного програмування, ознайомлюються з інтегрованим середовищем 

розробки паралельних програм AdaGIDE, отримують навички користування 

сучасними методами і засобами підтримки паралельного програмування та 

розробки, аналізу, оптимізації, настроювати на конкретну архітектуру 

обчислювальної системи паралельні програми, використовуючи при цьому 

мову С++ і бібліотеку MPI. 

Як відомо, паралельні обчислення – це такий спосіб організації 

комп’ютерних обчислень, при якому програми розробляються як набір 

взаємодіючих обчислювальних процесів, що працюють паралельно 

(одночасно). Термін охоплює сукупність питань паралелізму в програмуванні, а 

також створення ефективно діючих апаратних реалізацій. Теорія паралельних 

обчислень становить розділ прикладної теорії алгоритмів. 

Основна складність при проектуванні паралельних програм – це 

забезпечення правильної послідовності взаємодій між різними 

обчислювальними процесами, а також координація ресурсів, розподілених між 

процесами. 
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Мета та завдання дисципліни: набуття студентами загальних 

теоретичних і практичних знань у галузі паралельної обробки інформації, а 

також із питань, пов’язаних з аналізом методів і алгоритмів паралельної 

обробки інформації, дослідженням моделей і мов паралельних обчислень, 

ознайомлення з методами та алгоритмами паралельних обчислень, оволодіння 

навичками організації паралельної та розподіленої обробки інформації в 

суперкомп’ютерах та паралельних системах. 

Місце дисципліни у навчальному процесі: курс «Паралельні та 

розподілені обчислення» тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як 

«Комп’ютерні системи», «Мережні інформаційні технології», «Дискретна 

математика», «Програмування» та іншими спеціальними дисциплінами 

навчального плану. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

– теоретичні та практичні аспекти паралельної обробки інформації; 

– особливості організації обчислювальних процесів у паралельних 

обчислювальних системах; 

– структури і принципи побудови програмного забезпечення 

розподілених систем обробки інформації, моделі системи планування 

обчислювальних процесів; 

уміти: 

– орієнтуватись у класах сучасних суперкомп’ютерів і моделях 

паралельної обробки інформації; 

– вибирати модель, метод та алгоритм, найбільш адекватний для 

ефективної паралельної обробки при розв’язанні того чи іншого класу 

задач; 

– створювати додатки користувача для паралельної обробки інформації із 

застосуванням спеціалізованих бібліотек і однієї з мов паралельної 

обробки інформації. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 
 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Ознайомлення зі структурою MPI-програми і процедурами 

блокувального двоточкового обміну MPI 

Мета: ознайомлення зі структурою простої MPI-програми і функціями 

блокувального двоточкового обміну. 

 

Короткі теоретичні відомості 

1 Структура MPI 

1.1 Модель паралельної програми в MPI 

У моделі програмування MPI паралельна програма при запуску породжує 

кілька процесів, що взаємодіють між собою за допомогою повідомлень. 

Сукупність усіх процесів, що становлять паралельний додаток, або їх частини 

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 – це число 

процесів). Ранги, які призначаються одному й тому самому процесу в різних 

комунікаторах, взагалі кажучи, різні. 

Структура програми, написаної за схемою «господар / працівник», 

наведена нижче. 

program para 

… 

if (ранг процесу = ранг мастер-процесу) then 

код мастер-процесу 

else 

код підлеглого процесу (підлеглих процесів) 

endif 

end 

 

Кожен екземпляр програми вже в процесі свого виконання визначає, чи є 

він майстер-процесом. Залежно від результату цієї перевірки, виконується одна 

з гілок умовного оператора. Перша гілка відповідає майстер-задачі, а друга – 

підлеглій задачі. Способи взаємодії між підзадачами визначає програміст. 
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Перед використанням процедур передачі повідомлень програма повинна 

підключитися до системи обміну повідомленнями. Підключення виконується за 

допомогою відповідного виклику процедури з бібліотеки. 

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; 

• адресу, за якою повинні бути розміщені дані процесом-одержувачем; 

• тег повідомлення; 

• ідентифікатор комунікатора, що описує область взаємодії, всередині 

якої відбувається обмін. 

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

відіграє роль ідентифікатора повідомлення і дозволяє розрізняти повідомлення, 

що надходять від одного процесу. Теги можуть використовуватися і для 

дотримання певного порядку прийому повідомлень. 

Прийом повідомлення починається з підготовки буфера достатнього 

розміру. У цей буфер записуються прийняті дані. Операція відправлення або 

отримання повідомлення вважається завершеною, якщо програма може знову 

використати буфери повідомлень. 

1.3 Різновиди обмінів повідомленнями 

У MPI реалізовані такі види обмінів, як двоточкові (задіяні лише два 

процеси) і колективні (задіяні більше двох процесів). Двоточкові обміни 

використовуються для організації локальних і неструктурованих комунікацій. 

Для глобальних операцій використовуються колективні обміни. Асинхронні 

комунікації реалізуються за допомогою запитів про отримання повідомлень. 
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Є декілька різновидів двоточкового обміну: 

• блокувальний прийом / передача – припиняють виконання процесу на 

час отримання повідомлення. 

• неблокувальний 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. 

1.4 Прив’язка до мови C 

У програмах мовою C імена підпрограм мають вигляд 

Клас_дія_підмножина або Клас_дія. У C++ підпрограма є методом для 

певного класу, ім’я має в цьому випадку вигляд MPI::Клас::дія_підмножина. 

Для деяких дій введені стандартні найменування: Create – створення нового 

об’єкта, Get – отримання інформації про об’єкт, Set – встановлення параметрів 

об’єкта, Delete – видалення інформації, Is – запит про те, чи має об’єкт 

вказану властивість. Імена констант MPI записуються у верхньому регістрі. Їх 

описи знаходяться в файлі заголовків mpi.h. Вхідні параметри функцій 

передаються за значенням, а вихідні (і INOUT) – за посиланням. 

2 Основні поняття MPI 

2.1 Коди завершення 

У MPI прийняті стандартні угоди про коди завершення викликів 

підпрограм. Так, наприклад, повертаються значення MPI_SUCCESS – при 

успішному завершенні виклику і MPI_ERR_OTHER – зазвичай при спробі 

повторного виклику процедури MPI_Init. 

Замість числових кодів у програмах зазвичай використовують спеціальні 

іменовані константи: 

• MPI_ERR_BUFFER – неправильний покажчик на буфер; 

• MPI_ERR_COMM – неправильний комунікатор; 

• MPI_ERR_RANK – неправильний ранг; 
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• MPI_ERR_OP – неправильна операція; 

• MPI_ERR_ARG – неправильний аргумент; 

• MPI_ERR_UNKNOWN – невідома помилка; 

• MPI_ERR_TRUNCATE – повідомлення обрізано при прийомі; 

• MPI_ERR_INTERN – внутрішня помилка. Зазвичай виникає, якщо системі 

не вистачає пам’яті. 

Типи даних MPI для мови C: 

MPI_CHAR – signed char 

MPI_SHORT – signed short int 

MPI_INT – signed int 

MPI_LONG – signed long int 

MPI_UNSIGNED_CHAR – unsigned char 

MPI_UNSIGNED_SHORT – unsigned short int 

MPI_UNSIGNED – unsigned int 

MPI_UNSIGNED_LONG – unsigned long int 

MPI_FLOAT – float 

MPI_DOUBLE – double 

MPI_LONG_DOUBLE – long double 

MPI_BYTE – немає відповідності 

MPI_PACKED – немає відповідності 

2.2 Основні комунікатори MPI 

Комунікатор являє собою структуру, що містить або всі процеси, що 

виконуються в рамках даної програми, або їх підмножину. Процеси, що 

належать одному й тому самому комунікатору, наділяються загальним 

контекстом обміну. Операції обміну можливі тільки між процесами, 

пов’язаними із загальним контекстом, тобто належать одному й тому самому 

комунікатору. Кожному комунікатору присвоюється ідентифікатор. 

У MPI є декілька стандартних комунікаторів: 

• MPI_COMM_WORLD – включає всі процеси паралельної програми; 

• MPI_COMM_SELF – включає тільки даний процес; 
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• MPI_COMM_NULL – порожній комунікатор, не містить жодного процесу. 

У MPI є процедури, що дозволяють створювати нові комунікатори, 

містять підмножини процесів. 

2.3 Двоточкові блокуючі обміни 

Учасниками двоточкового обміну є два процеси: процес-відправник і 

процес-одержувач. Блокувальні операції двоточкового обміну призупиняють 

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 тупикових ситуацій, коли обидва процеси- 

учасники обміну блокуються одночасно. 

 
Хід роботи 

Відкрити середовище Visual Studio та, підключивши бібліотеки MPI, 

перевірити роботу таких функцій: 

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. Даний виклик передує всім іншим викликам підпрограм MPI. 

2. Завершення роботи з MPI 

int MPI_Finalize () 

Після виклику даної 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) 

Вхідні параметри: comm – комунікатор. 

Вихідні параметри: rank – ранг процесу в області взаємодії. 
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5. Визначення назви вузла, на якому виконується даний процес 

MPI_Get_processor_name (char * name, int * resultlen) 

Вихідні параметри: 

• name – ідентифікатор обчислювального вузла. Масив не менше, ніж 

з 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. 

Стандартна блокуюча передача 

int MPI_Send (void * buf, int count, MPI_Datatype 

datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm) 

Вхідні параметри: 

• buf – адреса першого елемента в буфері передачі; 

• count – кількість елементів у буфері передачі; 

• datatype – тип MPI кожного елемента, що пересилається; 

• dest – ранг процесу-одержувача повідомлення (ціле число від 0 до 

(n – 1), де n – це кількість процесів в області взаємодії); 

• tag – тег повідомлення; 

• comm – комунікатор; 

• ierr – код завершення. 

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: 

• 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; 
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• 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"; 

• tag – тег повідомлення або "джокер" MPI_ANY_TAG, відповідний 

довільному значенню тега; 

• comm – комунікатор. При вказанні комунікатора "джокери" 

використовувати не можна. 

Вихідні параметри: 

• buf – початкова адреса буфера прийому. Його розмір повинен бути 

достатнім, щоб розмістити прийняте повідомлення, інакше при виконанні 

прийому відбудеться збій – виникне помилка переповнення; 

• status – статус обміну. 

Якщо повідомлення менше, ніж буфер прийому, змінюється вміст лише 

тих елементів пам’яті буфера, які стосуються повідомлення. 

7. 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. 

8. 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 MPI_Send. 

 
 

Зміст звіту 

1. Назва, мета лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Постановка завдання й алгоритм його розв’язання. 

4. Лістинг програми мовою С++. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 
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Контрольні питання 

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

2. Яку структуру називають комунікатором? 

3. Що називають тегом? 

4. Які є різновиди двоточкового обміну? 

5. Що повертає MPI при успішному завершенні виклику? 

6. Назвіть стандартні комунікатори MPI. 

7. Яка процедура використовується для визначення рангу процесу? 

 
 

Література: [1, с. 10–15; 2, с. 24–35; 3, с. 45–52]. 

 

 

 
Лабораторна робота № 2 

Тема. Ознайомлення з процедурами буферезированого та неблокувального 

двоточкового обміну MPI 

Мета: написати програми MPI з процедурами буферезированого та 

неблокувального двоточкового обміну. 

 
Короткі теоретичні відомості 

1 Види двоточкових обмінів 

1.1 Двоточковий буферизований обмін 

При передачі повідомлення в буферизованому режимі джерело копіює 

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

Виділення буфера та 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 пам’ять, яку він займає, проте слід пам’ятати, що в мові C даний 

виклик не звільняє автоматично пам’ять, відведену для буфера. 
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Буферизований обмін рекомендується використовувати в тих ситуаціях, 

коли програмісту потрібен 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, скопійовані чи дані в буфер передачі. До завершення 

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

повідомлення може бути ще не отримане. Неблокувальна передача може бути 

прийнята підпрограмою блокувального прийому та 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 прийому 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 прийому 

або передачі повідомлення. Функції MPI_Wait і MPI_Test можна 

використовувати для завершення операцій прийому та передачі. 

 
Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. У середовищі Visual Studio перевірити роботу наведених нижче 

підпрограм-пробників. 

3. Отримати інформацію про повідомлення до його розміщення в буфер 

прийому можна за допомогою підпрограм-пробників MPI_Probe і MPI_IProbe. 
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4. На підставі отриманої інформації прийняти рішення про подальші дії. 

Примітка. З допомогою виклику підпрограми MPI_Probe фіксується 

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

повідомлення, його довжина, виділяється буфер відповідного розміру та 

виконується прийом повідомлення. 

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. 

1. Створення буферу 

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. 

2. Відключення буферу 

int MPI_Buffer_detach (void * buf, int * size) 

Вихідні параметри: 

• buf – адреса; 

• size – розмір буфера, що відключається. 

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

повідомлення, що знаходяться в буфері, не будуть опрацьовані. 

У мові C даний виклик не звільняє автоматично пам’ять, відведену для 

буфера. 

3. 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. 

4. Блокувальна перевірка доставки 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. 

5. Неблокуюча перевірка повідомлення 

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

int * flag, MPI_Status * status) 

Вхідні параметри цієї підпрограми ті самі, що й у підпрограми MPI_Probe. 

Вихідні параметри: 

• flag – прапор; 

• status – статус. 

Якщо повідомлення вже надійшло та може бути прийняте, повертається 

значення прапора «істина». 

6. 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; 
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• comm – комунікатор. 

Вихідні параметри: 

• recvbuf 

• status – статус операції прийому. 

Прийом і передача використовують один і той самий комунікатор. 

Буфери передачі і прийому не повинні перетинатися, у них може бути різний 

розмір, типи переданих і прийнятих даних також можуть різнитися. 

 
Зміст звіту 

1. Назва, мета лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Постановка завдання й алгоритм його розв’язку. 

4. Лістинг програми мовою С++. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

 
 

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 використовуються підпрограми-пробники? 

6. Яка функція використовується для створення буферу? 

7. Які параметри приймає функція відключення буферу? 

8. Яка функція використовується для буферезованого обміну? 

 
 

Література: [1, с. 16–22; 2, с. 37–45; 3, с. 60–72; 4, с. 112–123]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Ознайомлення з процедурами колективного обміну MPI 

Мета: ознайомлення з процедурами та отримання практичних навичок 

написання програми колективного обміну MPI. 

 
Короткі теоретичні відомості 

1 Види колективних обмінів 

1.1 Колективні обміни 

При виконанні 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 характеризуються таким: 

• колективні обміни не можуть взаємодіяти з двоточковим. Колективна 

передача не може бути перехоплена двоточковою підпрограмою прийому; 

• 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 Широкомовна розсилка 

Широкомовна розсилка виконується виділеним процесом, який 

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

отримують по одній копії повідомлення від головного процесу. Виконується 

широкомовна розсилка за допомогою підпрограми MPI_Bcast. 

1.3 Операції редукції 

Операції редукції належать до категорії глобальних обчислень. У 

глобальній операції приведення до даних від усіх процесів із заданого 
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комунікатора застосовується операція MPI_Reduce. Аргументом операції 

приведення є масив 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 та відповідний їй комунікатор. Групою називають упорядковану 

множину процесів. Кожному процесу в групі зіставлений 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 всередині однієї групи процесів; 

• інтеркомунікатори – для двоточкового обміну між двома групами 

процесів. 

У MPI-програмі частіше використовуються інтракоммунікатори. 

Інтракоммунікатор включає примірник групи, контекст обміну для усіх її видів, 

а також, можливо, віртуальну топологію й інші атрибути. Створенню нового 

комунікатора передує створення відповідної групи процесів. 

Операції створення груп аналогічні до математичних операцій над 

множинами: 

• об’єднання – до процесів першої групи додаються процеси другої групи, 

які не належать до першої; 

• перетин – до нової групи включаються всі процеси, що належать двом 

групам одночасно. Ранги їм призначаються як у першій групі; 

• різниця – до нової групи включаються всі процеси першої групи, що не 

входять до другоїу групи. Ранги призначаються як у першій групі. 

Нову групу можна створити тільки з вже існуючих 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. У MPI є підпрограми- 
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конструктори нових груп. Є і деструктор – MPI_Group_free. 

Створення комунікатора – колективна операція та відповідна підпрограма 

повинна викликатися всіма процесами комунікатора. Підпрограма 

MPI_Comm_dup дублює вже існуючий комунікатор. Підпрограма 

MPI_Comm_create створює новий комунікатор з підмножини процесів іншого 

комунікатора. Виклик цієї підпрограми повинні виконати всі процеси зі старого 

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

аргументами. Дана операція застосовується тільки до інтракомунікаторів. Вона 

дозволяє виділяти підмножини процесів зі своїми областями взаємодії, якщо, 

наприклад, потрібно зменшити «зернистість» паралельної програми. 

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. 

Синхронізація за допомогою «бар’єру» 

int MPI_Barrier(MPI_Comm comm) 

При синхронізації з бар’єром виконання кожного процесу з даного 

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

процедури синхронізації MPI_Barrier. 

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) 

Вхідні параметри: 

• buf – адреса буфера передачі; 

• count – кількість елементів у буфері передачі; 

• datatype – тип даних у буфері передачі; 
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• op – операція приведення; 

• root – ранг головного процесу; 

• comm – комунікатор. 

MPI_Reduce застосовує операцію приведення до операндів з buf, а 

результат кожної операції міститься в буфері результату result. MPI_Reduce 

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

datatype в цих викликах повинні збігатися. 

 
Хід роботи 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом. 

2. У середовищі Visual Studio створити програми управління 

комунікаторами. 

Стандартний комунікатор MPI_COMM_WORLD створюється 

автоматично при запуску паралельної програми на виконання. Інші 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], причому рангу i в новій групі відповідає 

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

MPI_GROUP_EMPTY. За допомогою даної підпрограми можна не тільки створити 

нову групу, а й змінити порядок процесів у старій групі. 
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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 повинен виконати всі процеси зі старого 

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

аргументами. Якщо одночасно створюються кілька комунікаторів, вони 

повинні створюватися в одній послідовності всіма процесами. 

 
Зміст звіту 

1. Назва, мета лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Постановка завдання й алгоритм його розв’язання. 

4. Лістинг програми мовою С++. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

 
 

Контрольні питання 

1. Як пересилається повідомлення при колективному обміні? 

2. Чим характеризуються колективні обміни? 

3. Як називають процес, що виконує широкомовну розсилку? 

4. Назвіть спеціальну порожню групу MPI. 

5. Що робить підпрограма MPI_Comm_create? 

6. Які параметри приймає функція широкомовної розсилки? 

7. За допомогою якої функції відбувається знищення групи? 

 
 

Література: [1, с. 20–32; 2, с. 50–55; 3, с. 70–82; 4, с. 112–123, 5, с. 54–57; 

6, с. 112–117]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Віртуальні топології в MPI 

Мета: ознайомитися з використанням віртуальних топологій у MPI. 

 
 

Короткі теоретичні відомості 

1 Опис віртуальних топологій MPI 

Крім списку процесів і контексту обміну з комунікатором може бути 

пов’язана додаткова інформація. Найважливішим різновидом такої інформації є 

топологія обмінів. У MPI топологія дозволяє зіставити з процесами, 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 фізичною топологією комунікаційної мережі паралельної 

обчислювальної системи. 

Топологією в даному випадку називають структуру з’єднання ліній і 

вузлів мережі без урахування характеристик самих вузлів. Вузлами тут є 

процеси, з’єднаннями – канали обміну повідомленнями, а мережею ми 

вважаємо 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 розрахунки, у 

яких використовуються решітки (при програмуванні 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. 

Над топологіями можна виконувати різні операції. Декартові решітки 

можна розщеплювати на гіперплощини, видаляючи деякі виміри. Дані можна 

зсувати уздовж вибраного виміру декартової решітки. Зсувом називають 

пересилку даних між процесами вздовж певного виміру. Уздовж вибраного 

виміру можуть бути організовані колективні обміни. 

Для того, щоб пов’язати структуру декартової решітки з комунікатором 
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MPI_COMM_WORLD, потрібно вибрати такі параметри: 

• розмірність решітки (значення 2 відповідає двовимірної решітці); 

• розмір решітки уздовж кожного виміру (розміри {10, 15}, наприклад, 

відповідають прямокутній решітці, протяжність якої уздовж осі x складає 10 

вузлів-процесів, а вздовж осі y – 15 вузлів); 

• періодичність уздовж кожного виміру (решітка може бути 

періодичною, якщо процеси, що знаходяться на протилежних кінцях ряду, 

взаємодіють між собою). 

MPI дає 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 повинні 

викликати всі процеси з комунікатора, що наділяються декартовою 

топологією). Після створення віртуальної топології можна використовувати 

відповідну схему адресації процесів, але для цього потрібно перерахування 

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 по відношенню до MPI_Cart_coords володіє підпрограма 

MPI_Cart_rank. З її допомогою можна визначити ранг процесу за його 

декартовими координатами у відповідному комунікаторі. 

Між процесами, організованими в декартову решітку, можуть 

виконуватися обміни особливого виду. 

Є два типи зсуву даних по групі 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 вздовж ребра решітки, коли дані в процесі K 

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

межах між 0 і N. 
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Хід роботи 

1. Створити комунікатор. 

2. Визначити декартові координати і ранг процесу. 

3. Отримати 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 – цілочисловий 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 – при значенні 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 повинні 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) 

Вхідні параметри: 

• comm – комунікатор, наділений декартовою топологією; 

• rank – ранг процесу в comm; 

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

Вихідний параметр: 

• coords – одновимірний цілочисловий масив (його розмір дорівнює 
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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 – цілочисловий 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) 

I-й елемент масиву remain_dims визначає, чи міститься I-й вимір у 

підрешітці ("істина"). 

Вихідний параметр: 

• newcomm – комунікатор, що містить підрешітку, якій належить даний 

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 викликається. 

Вихідні параметри: 

• dims – цілочисловий масив, що задає кількість процесів для кожного 

вимірювання; 

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

решітка періодична) для кожного вимірювання; 

• coords – цілочисловий масив, що задає декартові координати, викликає 

підпрограму процесу. 
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Визначення рангу процесу (newrank) в декартовій топології після 

переупорядкування 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 – цілочисловий 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 повинно бути 

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

напряму зсуву (direction) і його величини (disp) 

int MPI_Cart_shift (MPI_Comm comm, int direction, 

int displ, int * source, int * dest) 

Для n-мірної декартової решітки значення аргументу direction повинно 

знаходитися в межах від 0 до (n – 1). 

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

комунікатором 

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; 
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• index – цілочисловий одновимірний масив, що містить порядок кожного 

вузла (кількість пов’язаних з ним ребер); 

• edges – цілочисловий одновимірний масив, що описує ребра графа; 

• reorder – значення "істина" дозволяє зміну порядку нумерації процесів. 

 
 

Зміст звіту 

1. Назва, мета лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Постановка завдання й алгоритм його розв’язання. 

4. Лістинг програми мовою С++. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

 
 

Контрольні питання 

1. Що означає віртуальність топологій обміну MPI? 

2. Які типи топологій існують у MPI? 

3. Яку операцію називають зсувом? 

4. Що робить підпрограма MPI_Cart_create? 

5. Які існують типи зсуву даних? 

6. Як визначити декартові координати процесу? 

7. Коли підпрограма повертає значення MPI_UNDEFINED? 

 
 

Література: [3, с. 234–241; 4, с. 268–274; 5, с. 401–412; 7, с. 115–117; 8, с. 211]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ 

 
У 8-му семестрі студенти виконують 4 лабораторні роботи. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання лабораторних робіт, 

становить 20 балів – сума за захист виконаних лабораторних робіт 

(максимально по 5 балів на кожну лабораторну роботу). 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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 

можливістю 

повторного 

складання 

 

 
 

0 – 34 

 

 
 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Частина ІІ 
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