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kεφάλάιο  2

Προγραμματισμός	με	χρήση	MPI

2.1	 Εισαγωγικές	έννοιες

Το MessagePassing Interface (MPI) είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο για παράλ
ληλο προγραμματισμό στο μοντέλο μεταβίβασης μηνυμάτων σε κατανεμημένης 
μνήμης συστήματα. Οι υλοποιήσεις του αποτελούνται από μία βιβλιοθήκη που 
περιέχει ρουτίνες για την υλοποίηση μεταβιβάσεων μηνυμάτων από μία διεργα
σία σε άλλη. Παρόλη τη δύσκολη σχεδίαση και προγραμματισμό του μοντέλου 
μεταβίβασης μηνυμάτων, το μεγάλο πλεονέκτημα του  MPI είναι ότι ο κώδικάς 
του μεταφέρεται εύκολα από σύστημα σε σύστημα ανεξάρτητα από την αρχιτε
κτονική του (scalability).

Κάθε πρόγραμμα MPI πρέπει να περιλαμβάνει την δήλωση:

#include “mpi.h”

Το αρχείο επικεφαλίδας mpi.h, περιλαμβάνει ορισμούς, εντολές, λειτουργίες 
και υποπρογράμματα που είναι απαραίτητα στην δημιουργία του εκτελέσιμου 
MPI προγράμματος.

Το MPI χρησιμοποιεί σταθερή τυποποίηση για τις εντολές του. Έτσι, κάθε 
MPI εντολή αρχίζει με το πρόθεμα “MPI_”. Οι χαρακτήρες που υπολείπονται για 
τις σταθερές του MPI είναι και αυτοί με κεφαλαία γράμματα (π.χ. MPI_DOUBLE), 
ενώ για τις εντολές MPI, το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο ενώ τα υπόλοιπα με 
μικρά (π.χ. MPI_Send).

Η εντολή MPI_Init	χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσει το πρόγραμμα MPI, 
και γι’ αυτό θα πρέπει να καλείται πριν από κάθε άλλη MPI εντολή. Όταν τελειώ
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σει ένα πρόγραμμα MPI, θα πρέπει να καλεσθεί η εντολή MPI_Finalize, έτσι 
ώστε να δηλώσει τον τερματισμό του MPI προγράμματος. Μετά από αυτή την 
εντολή, καμία άλλη MPI εντολή δεν μπορεί να καλεσθεί. Ένα τυπικό πρόγραμμα 
MPI είναι της μορφής:

#include “mpi.h”
…
main(int argc, char** argv)
{
/* Καμία MPI εντολή δεν καλείται πρίν από εδώ */
MPI_Init(&argc, &argv);
...
MPI_Finalize();
/* Καμία MPI εντολή δεν καλείται μετά από εδώ */
...
}

2.2	 Το	πρώτο	MPI	πρόγραμμα

Το αντίστοιχο MPI πρόγραμμα του σειριακού “Hello world” είναι το εξής:

#include “mpi.h”
int main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
 int myrank; /* Ταυτότητα της διεργασίας */
 int numprocs; /* Αριθμός των επεξεργαστών */
 MPI_Init(&argc,&argv); /* Αρχικοποίηση MPI */
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs); /* Ανάθεση 
πλήθους επεξεργαστών στην μεταβλητή numprocs */



31ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Προγραμματισμός με χρήση MPI

 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myrank); /* Ανάθεση ταυτό
τητας της κάθε διεργασίας στη μεταβλητή myrank */
 printf( "Process %d of %d says Hello!\n", myrank, numprocs);
 MPI_Finalize();/* Τερματισμός MPI */
}

Αφού δηλωθούν δύο μεταβλητές ακεραίων myrank και numprocs, και αρχικο
ποιηθεί η MPI βιβλιοθήκη (MPI_Init(&argc,&argv)), καλούνται δύο MPI εντολές:

MPI_Comm_size()	και MPI_Comm_rank().

Και οι δύο αυτές εντολές παίρνουν δύο ορίσματα, τον μεταβιβαστή (commu
nicator) και έναν δείκτη (pointer) σε μια μεταβλητή ακεραίου. Ο προκαθορισμέ
νος μεταβιβαστής για όλες τις MPI εφαρμογές είναι ο μεταβιβαστής MPI_
COMM_WORLD. Καθορίζει ένα γενικό σύνολο διεργασιών που περιέχει όλες 
τις διεργασίες στην εφαρμογή MPI.

Η εντολή MPI_Comm_size() επιστρέφει (στο συγκεκριμένο παράδειγμα 
καταχωρεί στη μεταβλητή numprocs) τον αριθμό των διεργασιών όπου ο χρήστης 
έχει δηλώσει στην παράλληλη εκτέλεση. Η τιμή της μεταβλητής numprocs είναι 
στην ουσία το μέγεθος του συνόλου των επεξεργαστών που σχετίζεται με τον 
μεταβιβαστή MPI_COMM_WORLD. Κάθε διεργασία σε κάθε σύνολο αριθμεί
ται με συνεχόμενους αριθμούς, που ξεκινάνε από το 0, και λέγονται ταυτότητα 
(rank) της διεργασίας. Η καταχώρηση της ταυτότητας της κάθε διεργασίας γίνε
ται με την εντολή MPI_Comm_rank(). Έτσι η 1η διεργασία έχει ταυτότητα 0, η 2η 
έχει 1, ..., και η numprocs διεργασία έχει ταυτότητα numprocs1.

Στο τέλος του προγράμματος, εκτελείται η εντολή printf(), όπου τυπώνει ένα 
μήνυμα μαζί με την τιμή myrank και numprocs της κάθε διεργασίας, και τέλος η 
εντολή MPI_Finalize() καλείται για να τερματίσει το MPI περιβάλλον.

Εάν εκτελεσθεί το πρόγραμμα, με π.χ. 4 επεξεργαστές, τότε τα δεδομένα εξό
δου θα είναι:

Process 1 of 4 says Hello!
Process 0 of 4 says Hello!
Process 3 of 4 says Hello!
Process 2 of 4 says Hello!
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Ο κάθε επεξεργαστής εκτέλεσε τον κώδικα με δικές του τιμές myrank και γι’ 
αυτό έδωσε διαφορετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η σειρά με την οποία έδωσαν 
αποτελέσματα οι επεξεργαστές δεν είναι καθορισμένη, αφού π.χ. ο επεξεργαστής 
με ταυτότητα 1 τελείωσε πιο γρήγορα τον εκτελέσιμο κώδικά του από ότι ο επε
ξεργαστής με ταυτότητα 0. Εάν εκτελέσουμε ξανά το πρόγραμμά μας, τότε πιθα
νώς θα επιστρέψει διαφορετικό αποτέλεσμα (όσον αφορά την σειρά των μηνυμά
των εξόδου).

2.3	 Επικοινωνίες	

Σε αυτή την ενότητα θα εξετασθεί η «σημείο προς σημείο» επικοινωνία (point to 
point communication) μεταξύ δύο διεργασιών μέσω μηνυμάτων. Για να αποσταλ
λεί ένα μήνυμα από έναν επεξεργαστή πηγή (source) σε έναν επεξεργαστή προο
ρισμό (destination), ο επεξεργαστής πηγή θα πρέπει να καλέσει μια εντολή MPI, 
όπου θα καθορίζει τον προορισμό του μηνύματος (δηλαδή την ταυτότητα του 
επεξεργαστή προορισμού) μέσα σε κάποιον μεταβιβαστή (communicator). Επι
πλέον, ο επεξεργαστής προορισμού, πρέπει να καλέσει και αυτός μια εντολή MPI 
για να περιμένει το μήνυμα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα πρέπει να ορί
σουν τον ίδιο μεταβιβαστή. 

Σχήμα	21:	Αποστολή και λήψη μηνυμάτων στον μεταβιβαστή
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Οι δύο βασικές εντολές αποστολής και λήψης μηνυμάτων είναι οι εξής:

int MPI_Send(
  void* message,
  int count,
  MPI_Datatype datatype,
  int dest,
  int tag,
  MPI_Comm comm)

και
int MPI_Recv( 
  void* message,
  int count,
  MPI_Datatype datatype,
  int source,
  int tag, MPI_Comm comm,
  MPI_Status *status)

Τα περιεχόμενα του μηνύματος αποθηκεύονται σε ένα κομμάτι της μνήμης 
που καθορίζονται από τη μεταβλητή message. Οι παράμετροι count και datatype, 
καθορίζουν το ποσό της μνήμης που καταλαμβάνει το μήνυμα, το οποίο είναι της 
μορφής datatype. Οι τύποι δεδομένων που μπορεί να έχει ένα μήνυμα βρίσκονται 
στον πίνακα:

MPI	εντολή C	εντολή
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
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Όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα μορφής π.χ. MPI_INT, τότε ο παραλήπτης 
πρέπει να δηλώσει ότι περιμένει και αυτός ένα μήνυμα της μορφής MPI_INT του 
ιδίου μεγέθους.

Οι παράμετροι dest και source είναι η ταυτότητα της διεργασίας που λαμβάνει 
και που αποστέλλει το μήνυμα αντίστοιχα.

Η επόμενη παράμετρος είναι η tag, όπου επιτρέπει τον προγραμματιστή να 
διαχωρίσει τα μηνύματα που στέλνονται σε διάφορες φάσεις ενός προγράμματος 
ανάμεσα σε δύο διεργασίες. Είναι η ταυτότητα του μηνύματος και μπορεί να 
πάρει τιμές από 0 έως 32767. Έτσι ο αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύμα
τος θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή στην παράμετρο tag.

Η παράμετρος comm είναι ο μεταβιβαστής, όπου και σε αυτή την περίπτωση 
ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να έχουν τον ίδιο (π.χ. MPI_COMM_
WORLD).

Τέλος, η παράμετρος status, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της παράδο
σης ενός μηνύματος, είναι μια δομή που περιέχει δυο πεδία: MPI_SOURCE και 
MPI_TAG. Η παράμετρος status επιστρέφει επίσης και πληροφορίες σχετικά με 
το μέγεθος του μηνύματος που έχει ληφθεί. Αυτή η πληροφορία δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμη σαν ένα πεδίο της δομής status, αλλά απαιτείται η κλήση της εντολής 
MPI_Get_count για να αποδικωποιήσει τις πληροφορίες:

int MPI_Get_count(
     MPI_Status status,
     MPI_Datatype datatype,
     int *count)

Η εντολή αυτή επιστρέφει (στην μεταβλητή count) τον αριθμό των στοιχείων 
που έχουν ληφθεί (μετράει στοιχεία και όχι δεκαδικά ψηφία bytes). Η παράμε
τρος datatype πρέπει να είναι της ίδιας μορφής με αυτή της εντολής MPI_Recv.

Όπως και στις περισσότερες εντολές του MPI, οι MPI_Send και MPI_Recv 
επιστρέφουν μία τιμή ακεραίου int. Αυτές οι τιμές χρησιμεύουν στον εντοπισμό 
πιθανών λαθών στην μεταβίβαση του μηνύματος.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δύο εντολές MPI_Send και MPI_Recv είναι 
εμποδιστικές, δηλαδή ο αποστολέας δεν κάνει εκτελεί άλλη εργασία μέχρις να 
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αποσταλλεί πλήρως το μήνυμα, ενώ ο παραλήπτης δεν εκτελεί καμία άλλη εργα
σία μέχρις να λάβει πλήρως το μήνυμα (τα προγράμματα δεν συνεχίζουν την 
εκτέλεσή τους).

2.3.1	 Παράδειγμα	1	(αποστολή-λήψη	γραμματοσειράς)

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται μια εφαρμογή των δύο νέων εντολών 
MPI_Send και MPI_Recv, τροποποιώντας το πρώτο πρόγραμμα MPI. Εδώ η 
διεργασία με ταυτότητα 0 αναλαμβάνει να τυπώσει τα μηνύματα από τις άλλες 
διεργασίες.

#include <stdio.h>
#include "mpi.h"

int main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
 int myrank;   /* Ταυτότητα της διεργασίας */
 int numprocs;   /* Αριθμός των επεξεργαστών */
 int source;   /* Ταυτότητα του αποστολέα */
 int dest;   /* Ταυτότητα του παραλήπτη */
 char message[100];  /* Αποθηκευτικός χώρος για το μήνυμα */
 MPI_Status status;  /* Παράμετρος status για την λήψη του μηνύματος */

 MPI_Init(&argc,&argv);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myrank);
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 if (myrank != 0) /* Εάν η ταυτότητά μου δεν είναι 0, τότε στέλνω μήνυμα */
 { 
  sprintf( message,”Hello from process %d!”,myrank);
  dest = 0;
  /* Χρησιμοποιούμε μέγεθος strlen(message)+1 για να συμπεριλά
βουμε και την θέση 0 */
  MPI_Send( message, strlen(message)+1,
    MPI_CHAR, dest,15, MPI_COMM_WORLD);
 }
 else
 {
  /* Εάν η ταυτότητά μου είναι 0, τότε πρέπει να λάβω το μήνυμα */
  /* Η λήψη των μηνυμάτων γίνεται σειριακά από την διεργασία 1 
έως την διεργασία numprocs1*/
  for (source = 1; source < numprocs; source++)
  {
   MPI_Recv( message, 100, MPI_CHAR, source,
     15, MPI_COMM_WORLD, &status);
   printf(“%s\n”, message);
  }
 }
 MPI_Finalize();
}

Εάν εκτελεσθεί το πρόγραμμα με 4 διεργασίες θα δώσει σαν έξοδο:

Hello from process 1!
Hello from process 2!
Hello from process 3!
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Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, οι διεργασίες 1 έως numprocs1 απο
στέλλουν μια γραμματοσειρά στην διεργασία 0. Παράλληλα, η διεργασία 0 ανα
μένει από τις διεργασίες 1 έως numprocs1 (με την σειρά) να λάβει τις γραμματο
σειρές που της έχουν αποσταλλεί.

2.3.2	 Παράδειγμα	2	(εσωτερικό	γινόμενο)

Το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων (διάστασης n) u και v ορίζεται ως 

(u×v) = u1×v1+ u2×v2+… un×vn. 

Έτσι, η σειριακή υλοποίηση του εσωτερικού γινομένου σε γλώσσα C είναι η 
εξής:

float serial_dot( float u[], float v[], int n)
{
 int i;
 float sum=0.0;
 for (i=1; i<=n; i++)
  sum=sum+u[i]*v[i];
 return sum;
}

Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι n επεξεργαστές και το n διαιρείται από το p, τότε 
είναι απλό να διαχωρισθούν τα διανύσματα στους επεξεργαστές, έτσι ώστε κάθε 
επεξεργαστής να έχει n =n/p στοιχεία του κάθε διανύσματος. Ο διαχωρισμός 
αυτός ονομάζεται διαχωρισμός κατά γραμμές (block distribution).

Διεργασία Στοιχεία	του	διανύσματος	u
0 u1,u2,…,un/p

1 un/p+1,un/p+2,…,u2n/p1

 

k ukn/p+1,ukn/p+2,…,u(k+1)n/p1

 

p-1 u(p1)n/p+1,u(p1)n/p+2,…,un
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Με αυτόν τον διαχωρισμό των στοιχείων των διανυσμάτων, ο κάθε ένας επε
ξεργαστής θα υπολογίσει το “τοπικό” του εσωτερικό γινόμενο (απλώς καλώντας 
την ρουτίνα serial_dot) και έπειτα όλοι οι επεξεργαστές θα πρέπει να επικοινωνή
σουν για να υπολογίσουν το τελικό εσωτερικό γινόμενο αθροίζοντας τα επι 
μέρους εσωτερικά γινόμενα.

float parallel_dot( float local_u[], float local_v[], int local_n)
{
 float local_dot, recv_dot;
 local_dot=serial_dot(local_u, local_v, local_n);
 if (myrank!=0)
 {
  MPI_Send(&local_dot, 1, MPI_FLOAT, 0, 
     myrank, MPI_COMM_WORLD);
 }
 else /* myrank==0 */
 {
  for (i=1; i<=numprocs1; i++)
  {
   MPI_Recv(&recv_dot, 1, MPI_FLOAT, i, i, 
      MPI_COMM_WORLD, &status);
   local_dot=local_dot+recv_dot;
  }
 }
 return local_dot;
}

Στο παραπάνω πρόγραμμα, κάθε διεργασία υπολογίζει το “μερικό” εσωτερικό 
γινόμενο που της αντιστοιχεί με την συνάρτηση serial_dot. Στην συνέχεια, όλες 
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οι διεργασίες εκτός της 0, στέλνουν το αποτέλεσμα που υπολόγισαν στην διεργα
σία 0, η οποία λαμβάνει τα μηνύματα και τα αθροίζει έτσι ώστε να υπολογίσει το 
σωστό εσωτερικό γινόμενο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο η διεργασία 0 μετά 
το πέρας της συνάρτησης έχει στην τοπική της μνήμη το σωστό αποτέλεσμα.

2.3.3	 Παράδειγμα	3	(Πολλαπλασιασμός	πίνακα	×	διάνυσμα)

Είναι γνωστό από την γραμμική άλγεβρα ότι ο πολλαπλασιασμός ενός πίνακα 
A=(ai,j), i∈[1,m], j∈[1,n] με ένα διάνυσμα Χ=(x1,x2,…,xn), δίνει ως αποτέλεσμα 
ένα διάνυσμα Y=(y1,y2,…,ym), όπου

yk=ak,0x0+ak,1x1+…+ak,n1xn1.

Ο κώδικας σε C για το σειριακό πολλαπλασιασμό είναι ο ακόλουθος:

void Serial_matrix_x_vector( float A[][], int m, int n, float x[], float y[])
{
 int k,j;
 for(k=1;k<=m;k++)
 {
  y[k]=0.0;
  for(j=0;j<=n;j++)
   y[k]=y[k]+A[k][j]*x[j];
 }
}

Για την παραλληλοποίηση του γινομένου αυτού, ο πιο απλός τρόπος για να 
διαχωρίσουμε τα δεδομένα του πίνακα και του διανύσματος είναι να τα διαχωρί
σουμε κατά γραμμές, δηλαδή:
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διεργασία

Σχήμα	22:	Ανάθεση επεξεργαστών στους πίνακες και στα διανύσματα 
για τον παράλληλο πολλαπλασιασμό

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως για να γίνει σωστά ο πολλαπλασιασμός, το 
διάνυσμα X πρέπει να υπάρχει στη μνήμη του κάθε επεξεργαστή και να μη δια
χωριστεί σε αυτούς.

Έτσι, η διεργασία 0 θα εκτελέσει τις απαραίτητες πράξεις για τον υπολογισμό 
των στοιχείων  y1 και y2, η διεργασία 1 για τα στοιχεία y3 και y4, κ.ο.κ. Για να 
έχουμε ισόποση κατανομή του πίνακα στους επεξεργαστές, θα πρέπει το m να 
διαιρεί τον αριθμό των επεξεργαστών, έτσι ώστε ο κάθε επεξεργαστής να αναλά
βει local_m=m/numprocs γραμμές του πίνακα.

Έτσι η ρουτίνα για τον παράλληλο πολλαπλασιασμό, εάν θεωρήσουμε πως το 
διάνυσμα X υπάρχει ολόκληρο στην τοπική μνήμη του κάθε επεξεργαστή, θα 
είναι:

void Parallel_matrix_x_vector(
 float  local_A[],
 int  m,
 int  n,
 float  global_x[],
 float  local_y[])
{
 int i,j;
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