УДК 681.3
Дерев'янченко О. В.

МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ
ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ПАРКС-JAVA

Мета праці — ознайомити з можливостями застосування паралельних обчислень за допомогою
системи ПAPKC-JA VA. Ця система підтримує паралельне програмування на комп 'ютерній мережі.
ПАРКС-технологія забезпечує програмні конструкції для модифікування логічної та комунікаційної
структури проблеми, яка вирішується.
Вступ
На сьогодні було запропоновано багато мо
делей паралельного програмування, що відріз
няються гнучкістю, механізмами взаємодії за
дач, ступенем розбивки на підзадачі, масштабованістю, модульністю. Приклади таких
моделей паралельного програмування: процес/
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канал (потокова), обмін повідомленнями, па
ралелізм даних, розподілена пам'ять.
Система ПАРКС-JAVA (Паралельні Асин
хронні Рекурсивно Керовані Системи) втілила
кращі якості всіх згаданих моделей паралель
ного програмування, але є найближчою до мо
делі процес/канал, властивості якої наводимо
нижче.
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1. Паралельне обчислення складається з од більшої кількості задач, ніж процесорів. Це пря
ного або більше процесів (задач), що одночас ма передумова масштабованості.
Модульність. У модульному програмуванні
но виконуються і число яких постійне протя
різні компоненти програми розробляються ок
гом часу виконання програми.
2. Задача — це послідовна програма з ло ремо як незалежні модулі, потім вони об'єдну
кальними даними. Задача має вхідні й вихідні ються для отримання повної програми. Взає
порти, які є інтерфейсом для середовища про модії між модулями обмежені добре продумани
ми інтерфейсами. Отже, модульність зменшує
цесу.
3. Крім звичайних операцій, задача може складність програм і полегшує повторне вико
виконувати такі дії: надіслати повідомлення че ристання налагодженого коду. Задача є природ
рез вихідний порт, одержати повідомлення з ним будівельним блоком. Вона інкапсулює дані
вхідного порту, створити новий процес і завер і код, що працює з цими даними; порти, через
які вона відсилає і приймає дані, складають її
шити процес.
4. Операція, що посилається,— асинхрон інтерфейс. Як модуль можна використовувати
на, вона завершується одразу, не очікуючи отри складнішу структуру, що реалізує певний алго
маних даних. Операція, що виходить,— син ритм і має власний інтерфейс. Визначена по
хронна, вона блокує процес до моменту надхо дібність існує і в об'єктно-орієнтованій пара
дигмі програмування.
дження повідомлення.
Детермінізм. Алгоритм або програма детер
5. Пари з вхідного і вихідного портів з'єдну
ються чергами повідомлень, що їх називають міновані, коли виконання з визначеними
каналами. Канали можна створювати і видаля вхідними даними завжди має одні й ті самі ре
ти. Посилання на канали (порти) можна вклю зультати. Попарна взаємодія в моделі задача/
чати в повідомлення, тож зв'язність може зміни канал порівняно легко може гарантувати де
термінізм. Кожний канал з'єднує тільки одно
тися динамічно.
6. Процеси можна розподіляти по фізич го відправника й одного приймаючого. Задача,
них процесорах довільно. Зауважимо, що що приймається, блокується, поки не закін
використане відображення (розподіл) не впли читься операція прийому. Ці умови послаблю
ває на семантику програми. Зокрема, безліч ються тим, що в той самий вхідний порт мо
процесів можна відобразити на окремий про жуть передаватися дані по різних каналах, тоб
то відрізних задач, але з однаковим форматом
цесор.
даних. Операція відсилання даних у порт та
Виділимо особливості моделі.
Продуктивність. Абстракції послідовного про кож може блокуватися, якщо задача, яка прий
фанування , такі як процедури і структури даних, має на іншому кінці каналу, не встигає прий
ефективні тому, що вони можуть просто і раціо мати й обробляти дані.
нально відображатися на обчислювальну маши
ну Фон Неймана. Задача і канал роблять те саме
ПАРКС-технологія програмування
стосовно паралельного комп'ютера. Задача є ча
ПАРКС-система [1—5] програмування — су
стиною коду, що може виконуватися послідовно
одним процесором. Якщо дві задачі, що обміню купність програмних засобів, що забезпечують
ються даними, розподілені на різні процесори, то процес розробки і реалізації алгоритмів паралель
канал зв'язку між ними відтворюється як міжпро- ної обробки інформації. Ця система може вико
цесорна взаємодія; а якщо на один процесор—то ристовуватися при створенні програмного забез
печення паралельних ЕОМ, а також логічної
може використовуватися швидший механізм.
Незалежність від розподілу. Задачі взаємо структури паралельних і спеціалізованих ЕОМ,
діють, використовуючи той самий механізм що найефективніше реалізують розроблене про
(канали) незалежно від їх розташування, однак грамне забезпечення. Подібні розробки здійсню
результат виконання програми не залежить від ються користувачами в звичному для них про
того, де задачі виконуються. Отже, процес про грамному середовищі, природним чином розши
ектування і реалізації алгоритмів може не сто реним набором відповідних ПАРКС-засобів.
суватися кількості процесорів, на яких алго
ПАРКС-технологія програмування є пев
ритм виконуватиметься; фактично, більшість ною надбудовою над базовою платформою.
реалізацій алгоритмів складаються із значно Вона є набором об'єктів — структур даних та
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Якщо отримані блоки не досягнули потрібної
розмірності, то процедуру можна продовжити. Як
КП обираемо 8-дерево, фрагмент якого зображе
ний на рис. 1, у кожній вершині якого виконува
тиметься відповідний AM (множення матриць у
нашому випадку). Для спрощення розглянемо ви
падок, коли кількість блоків відповідає рис. 1,
тобто ми розбиватимемо кожну матрицю тільки
на чотири частини (фіксуємо значення d).
Наприклад, координати блоків матриці А(п χ к)
визначаються так:

ν

(1,1)(1,1) (1,2)(2,1) (1,1)(1,2) (1,2)(2,2) (2,1)(1,1) (2,2)(2,1) (2,1)(1,2)
Рис. 1. Представлення К.П - «ДЕРЕВО» відповідно до формул (1)

(2,2)(2,2)

36

НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 36. Комп'ютерні науки

Дерев'янченко О. В. Моделювання паралельних програм за допомогою системи ПАРКС-JAVA

Рис. 2. Представлення КП моделі «КІЛЬЦЕ»

Рис. 3. Представлення КП моделі «3-КУБ»
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Реалізація цієї системи може використову
ватися для розв'язку широкого класу задач, де

потрібне ефективне застосування паралельно
го програмування.
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О. V. Derevyanchenko
MODELING OF PARALLEL PROGRAMS WITH PARCS-JAVA SYSTEM
The aim of the paper is an acquaintance with parallel computations based on PARCS-JAVA system. It's
used for supporting of parallel programming in computing network. PARCS-technologies provide software
construction and modification of logical and communication structure of a solving problem.

