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Açı klama: Peters’ ı n [1] broadcast algori tması 5k×5k boyutundaki i ki boyutlu torus
topoloji si i çi n öngörülmüştür. Bu algori tma i ki boyutlu torusu beş eşi t parçaya
bölmek i çi n artı şekli nde organi ze edi lmi ş beş adet komşu düğümü kullanarak 5×5
ve 52×52 boyutları ndaki torus topoloji leri ni şeki lde gösteri ldi ği gi bi kaplar. Daha
büyük 5k×5k boyutundaki toruslar i çi n de özyi neli olarak aynı kaplama tekni ği
ölçeklenerek kullanı lı r. Algori tma temel olarak ortadaki bölgeni n merkezi nden
di ğer dört bölgeni n merkezi ne veri yi göndererek başlar. Her alt bölge kendi
i çi nde bölgeyi beşe bölerek özyi neli bi r bi çi mde algori tmayı devam etti ri r. 5×5
i çi n i ki ve 52×52 i çi n dört i leti şi m adı mı nda algori tma dağı tı mı yapar (5 k×5k i çi n
adı m sayı sı : 2k). Broadcast algori tması ve bu algori tmadan esi nleni lerek
gerçekleşti ri lecek barrier algori tması i çi n aşağı daki soruları yanı tlayı nı z.
[1] Peters, J.G., Syska,M.: Circuit-switched broadcasting in torus
networks. IEEE Trans. Parallel Distributed Systems 7(3), 246–
255 (1996)

Soru 1. Peters’ ı n broadcast algori tması i çi n:
a)

Görevleri n rolleri ni send ve receive i şlemleri ci nsi nden beli rleyi ni z.

b)

MPI ki taplı ğı nı kullanarak i leti şi m i le i lgi li kesi mi kodlayı nı z.

Soru 2. Peters’ ı n broadcast algori tması ndan esi nlenerek barri er algori tması nı
tasarlayı nı z. Tasarı mı nı zı çi zi mle açı kladı ktan sonra, bu algori tma i çi n:
a)
b)

Görevleri n rolleri ni send ve receive i şlemleri ci nsi nden beli rleyi ni z.
MPI ki taplı ğı nı kullanarak i leti şi m i le i lgi li kesi mi kodlayı nı z.

Soru 3. Peters’ ı n broadcast algori tması i çi n 52×52 boyutundaki torus i çi n toplam i leti şi m
mali yeti ni aşağı daki veri ler kapsamı nda hesaplayı nı z. Broadcast algori tması nda
1400 byte uzunluğunda bi r veri yi dağı tmak i sti yoruz. Bağlantı teknoloji si olarak,
1Gbi t/sn hı zı nda (Kanal aktarı m sı ğası – “Channel bandw i dth”) li nkler
kullanı ldı ğı nı varsayarak 52×52 boyutundaki torus i çi n aşağı daki soruları
yanı tlayı nı z. (İleti yönlendi ri ci lerde harcanan zamanı yok varsayı nı z.)
a)

“Store-and-forw ard routi ng” yöntemi yle i leti aktarı mı ne kadar sürer?

b)

“Cut-through routi ng” (“w ormhole routi ng”) yöntemi yle i leti aktarı mı ne
kadar sürer? “Fli t” (i leti parçacı kları ) boyunu 10 byte olarak alı nı z.

Kullanabileceğiniz MPI işlevleri:
int MPI_Send(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,int dest,
int tag, MPI_Comm comm)
int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,int source,
int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status)

int MPI_Isend(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
int dest, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Request *request)
int MPI_Irecv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Request *request)
int MPI_Test(MPI_Request *request, int *flag, MPI_Status *status)
int MPI_Wait(MPI_Request *request, MPI_Status *status)
int MPI_Sendrecv(void *sendbuf, int sendcount,MPI_Datatype
senddatatype, int dest, int sendtag,void *recvbuf,
int recvcount, MPI_Datatype recvdatatype,int source,
int recvtag, MPI_Comm comm,MPI_Status *status)
Kullanabileceğiniz değişmezler: MPI_COMM_WORLD,MPI_ANY_SOURCE,MPI_ANY_TAG

