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3η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
Ηµεροµηνία Παράδοσης: Μέχρι την Πέµπτη 02/12 ώρα 24:00. Η παράδοση θα γίνει 
στέλνοντας µε email το αρχείο αναφοράς σε µορφή Eponymo.tar. Το αρχείο θα περιέχει 
αναφορά σε µορφή pdf καθώς και όλους του κώδικες που χρησιµοποιήσατε. Στην αναφορά 
θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία σας: ονοµατεπώνυµο, ΑΜ, αριθµός εξαµήνου.  
 
ΑΣΚΗΣΗ 1: Μέτρηση Χρόνου Επικοινωνίας (35 Μονάδες) 
 
Στόχος της άσκησης είναι η µέτρηση του χρόνου που απαιτείται για την αποστολή ενός 
µηνύµατος σε παράλληλο πρόγραµµα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήστε κώδικα της 
µορφής (pseudocode): 
 
Processor 0:  time(&t1); 
   send(&x, P1); 

time(&t2); 
time_P0 = difftime(t2,t1); 
recv(&time_P1, P1); 
printf (“time of P0= %d”, time_P0) 

 
Processor 1:  time(&t1); 
   recv(&x, P0); 

time(&t2); 
time_P1 = difftime(t2,t1); 
send(&time_P1, P0); 

 
όπου Ρ0 και Ρ1 είναι 2 επεξεργαστές, x είναι ένα σύνολο δεδοµένων µε µέγεθος x_size και 
time µια συνάρτηση που επιστρέφει το χρόνο. Η τελευταία µπορεί  να είναι η clock(), time() 
ή gettimeoftoday(). Χρησιµοποιήστε δεδοµένα µε διαφορετικό µέγεθος και αριθµό ώστε να 
βρείτε µια ακριβή εκτίµηση του χρόνου επικοινωνίας. 
 
Βρείτε και γράψτε σε µια αναφορά τα ακόλουθα:   
 
A) Πως εξαρτάται ο χρόνος αποστολής µε το µέγεθος του µηνύµατος; ∆ώστε ένα 

κατάλληλο γράφηµα (time_send vs x_size) και ελέγξτε αν µπορεί να γίνει µια 
προσαρµογή (fitting) στα αποτελέσµατα.  

B) Υπολογίστε τον χρόνο υστέρησης επικοινωνίας (Communication Latency), tlat και τον 
χρόνο που απαιτείται για την αποστολή ενός δεδοµένου, tdata. 

C) Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία χρησιµοποιώντας συναρτήσεις συλλογικής 
επικοινωνίας (π.χ. broadcast, gather). Παρουσιάστε πάλι διάγραµµα time_send vs x_size. 



Πόσο διαφέρουν τα αποτελέσµατα από το (A); Προσοχή: στη σύγκριση µε το (Α) 
κανονικοποιήστε ώστε ο χρόνος να είναι ανά µία πράξη επικοινωνίας.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: Πράξεις µε Πίνακες  (65 Μονάδες) 
 
Θεωρήστε πίνακες Α, Β µε Α € Rm,n και B € Rn,k.  
 
Α) Φτιάξτε έναν σειριακό κώδικα, σε C ή Fortran, ο οποίος θα υπολογίζει το γινόµενο των 
δύο πινάκων D=AB. Το πρόγραµµα θα διαβάζει τις παραµέτρους n, m,  και k , θα 
κατασκευάζει τους πίνακες Α και Β χρησιµοποιώντας τυχαίους αριθµούς και κατόπιν θα 
υπολογίζει τον D. Μετρήστε τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα (µόνο των υπολογισµών) για 
διάφορες τιµές του Ν (m=n=k=N).   
 
Β) Επεκτείνετε/τροποποιήστε τον παραπάνω κώδικα ώστε να γίνει παράλληλος. Κάθε 
επεξεργαστής θα υπολογίζει ένα µέρος του D. Κατόπιν ένας επεξεργαστής θα αναλαµβάνει 
να συλλέξει τα τοπικά αποτελέσµατα και να κατασκευάσει ολόκληρο το D. Για την 
επικοινωνία χρησιµοποιήστε αποκλειστικά MPI_Send και MPI_Recv. Μετρήστε τον χρόνο 
εκτέλεσης (υπολογισµοί + επικοινωνία) για διάφορες τιµές του Ν (m=n=k=N) και 
διαφορετικό αριθµό επεξεργαστών Ρ.   
 
C) Στην περίπτωση του (Β) τροποποιήστε τον κώδικα χρησιµοποιώντας συναρτήσεις 
συλλογικής επικοινωνίας (π.χ. MPI_Scatter, MPI_Gather ή όποια άλλη χρειαστείτε). 
Μετρήστε τον χρόνο εκτέλεσης (υπολογισµοί + επικοινωνία) για διάφορες τιµές του Ν 
(m=n=k=N) και διαφορετικό αριθµό επεξεργαστών Ρ.   
 
D) Γράψτε µια αναφορά στην οποία θα περιγράφονται τα παρακάτω: περιγραφή του 
σειριακού και των παράλληλων αλγόριθµων (πως γίνεται η κατανοµή των δεδοµένων, ποιες 
συναρτήσεις MPI χρησιµοποιήθηκαν). Ποια είναι η µέγιστη τιµή του Ν που µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε; Επίσης θα περιγράψετε και θα αναλύσετε τα αποτελέσµατα. Για το σκοπό 
αυτό φτιάξτε τα παρακάτω γραφήµατα:  

(1) Γράφηµα µε x-άξονα την παράµετρο Ν και y-άξονα τον χρόνο. Στο γράφηµα θα 
υπάρχουν οι χρόνοι εκτέλεσης του σειριακού και των παράλληλων κωδίκων (από 
τα (Β) και (C)). 

(2) Γράφηµα µε x-άξονα την παράµετρο Ν και y-άξονα τον λόγο επιτάχυνσης S(P) 
όπου Ρ είναι ο αριθµός των επεξεργαστών που χρησιµοποιήσατε. 

(3) Για την µεγαλύτερη τιµή του N που χρησιµοποιήσατε φτιάξτε ένα γράφηµα µε x-
άξονα τον αριθµό των επεξεργαστών Ρ και y-άξονα τον λόγο επιτάχυνσης S(P). 

 


