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Előszó 

Haeckeli1 módon az egyéni programozó szempontjából (és a programozási paradigmák fejlődésének 

szempontjából is) eleinte szekvenciák, szelekciók és iterációk kombinációjából állt/áll a programozás. Ez a 

klasszikus imperatív jellegű algoritmikus gondolkodás szintje, amikor eljárásorientált megközelítésben kisebb 

részfolyamatokra bontva adjuk meg az összetettebb folyamatok absztrakcióját, mondjuk C nyelven. OO-ra 

áttérve változik a szemlélet, az algoritmusok az osztályok és objektumok metódusaiba költöznek, nem 

folyamatokat absztrahálunk, hanem egy modelljét készítjük el a fejlesztendő rendszernek, mondjuk UML vagy 

Java nyelven. Itt a párhuzamosság természetesen módon jelenik meg a modellben, mert a fejlesztendő rendszer 

tipikusan a valóság része, s így működésében eleve párhuzamos. 

De említsünk egy konkrét példát is, hogy miért fontos a párhuzamosság! A napi munkában előfordul, hogy 

szükség van egy képfeldolgozó programra. Legyen az a használati eset, hogy éppen forrásból teszem fel, mert 

még nincs csomag a legújabb verzióból, amelyben már megjelent az a funkció, amely most nekünk éppen kell. 

Pár kattintás és máris fordulnak a források. Figyeljük a make hajszolta elszaladó parancssorokat, s feltűnhet a 

g++ kezdetű sorokban a -fopenmp kapcsoló. Ebből tudhatjuk, hogy ez a kód OpenMP-t használ, mert nyilván 

nem mindegy, hogy a 4 magos (géppel rendelkező) felhasználó fél percet vagy csak néhány másodpercet vár 

kattintása eredményére. 

Ma tehát a hatékonyságot érdemben növelni képes párhuzamosság alapvetően be kell legyen dolgozva a 

programodba, mert különben lassú lesz. Lassú programot pedig, ha az kiváltható, senki nem használ tovább. A 

nem használt program bugos marad, s ezért biztosan kihal. 

                                                           
1 Ernst Haeckel: „az egyedfejlődés megismétli a törzsfejlődést”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Recapitulation_theory
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1. fejezet - Bevezetés 

Ebben a bevezető részben egy rövid szakmai felvezetés után a jegyzet szervezését mutatjuk be, különös 

tekintettel a Magas szintű programozási nyelvek 1 című kurzusban történő felhasználására. 

„Isten elménket bezárta a térbe. Szegény elménk e térben rab maradt:” 
—Babits Mihály  [BOLYAI] Bólyai 

1. Bevezetés 

1.1. A GNU/Linux környezet 

Az egyetemek operációs rendszerek kurzusaiból a kernel C forrásban történő tanítása gyorsan kikopott, amint a 

UNIX rendszerek komoly profitot hozó piaci termékké váltak. Ezt enyhítendő írta meg Tanenbaum a UNIX-

szerű, oktatási célokat szolgáló Minix [MINIX] rendszerét, amely alig, hogy 1987-ben megjelent, a helsinki 

egyetemen már tanították is, s pár év múlva (a már ezt a kurzust hallgatta BSc hallgató) Linus Torvalds 

billentyűzetéből 1991-ben megjelent Linux. (Ezért is tekinthetjük Finnországot informatikai nagyhatalomnak, 

nemcsak a Nokia miatt.) 

Azóta Torvalds a Time magazin hőse lett a forradalmárok és vezetők kategóriában, s az általa megkezdett kernel 

a világ egyik, ha nem a legnagyobb, közösségi fejlesztésévé nőtte ki magát, a közel 40.000 forrásállományban a 

15 milliót elérő kódsorával, 8000 fejlesztőjével [KERNELDEV]. Mennyire élő ez a közösség? Három hónapnál 

kevesebb idő alatt adnak ki egy új kernel verziót (persze közben a javítások a negyedik verziószámokban és a 

fejlesztés rc-s negyedik verziószámai folyamatosan pörögnek), a naponta hozzáadott, törölt vagy módosított 

sorok összege meghaladja a tízezret [KERNELDEV]. Tehát mit élő? Pezsgő! 

Ezzel a jegyzet címében szereplő GNU/Linux kifejezés Linux részét (a kernelt) bevezettük, de nem beszéltünk 

még a GNU-ról. Ha a Linuxos gépedre gondolsz, akkor ott minden sw (a továbbiakban szoftver) ami nem a 

kernel az a GNU. Abban az értelemben1, hogy az rms (Richard Stallman) által indított GNU mozgalom termelte 

mindenféle szoftvereknek szükségük volt egy kernelre, a Linux kernelnek pedig szoftverekre, hogy egymást 

kiegészítve együtt alkothassanak egy (PC-n, szerveren, laptopon, telefonon stb. eszközön) használható 

számítógépes rendszert. Mára ez a szimbiózis oda fejlődött, hogy a Gartner elemzése szerint 2011 negyedik 

negyedévében a Linux alapú Android már 50 százalék fölött teljesít az eladott készülékek alapján a mobil 

operációs rendszerek piacán (az Android előtt uralkodó Symbian lejtmenetben most kevéssel 10 százalék fölött 

részesedik). 

1.2. Processzek és szálak 

A processz és a szál olyan absztrakciók, amelyeket egy program teremt meg számunkra, az operációs rendszer, 

azaz a kernel. A konkrétabb tárgyalás kedvéért gondoljunk most egy saját C programunkra! Ha papíron, vagy a 

monitoron egy szerkesztőben nézegetjük a forrását, akkor valami élettelen dolgot vizsgálunk, amelyben látunk 

lexikális és szintaktikai egységeket, utasításokat, blokkokat, függvényeket; nem túl érdekes. Ha lefordítjuk és 

futtatjuk, akkor viszont már valami élő dolgot vizsgálhatunk, ez a processz, amely valahol ott van a tárban. 

Ennek a tárterületnek az elején a program környezete, a parancssor argumentumai, a lokális változóterülete és a 

paraméterátadás bonyolítására szolgáló veremterüle található, amelyet a dinamikusan foglalható területe, a 

halom követ. Majd jön az inicializált globális és statikus változóit hordozó adat szegmens és az iniciálatlan BSS. 

Végül jön a kódszegmense, majd a konstansai. Ennek a tárterületnek a kernelben is van egy vetülete, ez a PCB. 

1.1. ábra - A processzek intuitív ábrázolása a memóriában. 

                                                           
1 Maga a Linux kernel is GNU-s licenccel, a GNU GPL v2 engedéllyel van ellátva. 

http://slashdot.org/story/06/11/13/1813201/linus-torvalds-officially-a-hero
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314
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Feladat: írasd ki a processz címtartományát 

 

Készíts a [LGCIKK] Linux Gazette cikkben olvasható mintára egy olyan C programot, amely heurisztikusan 

kiírja önmagának mint processznek a címtartományait! 

 

Előkészítésként kipróbálhatod a hivatkozott cikk forráskódját. 

• Majd írd meg a sajátodat: a látott mintára legyen benne legalább inicializált és inicializálatlan globális 

változó, lokális változó, függvény külön nem kell, megteszi a main is. A program ezeknek írja ki 

egyszerűen a címét. Írasd még ki továbbá az argv és a korny 

              

int 

main (int argc, char *argv[], char *korny[]) 

            

tömbök címét, illetve a main-ben dimanikusan foglalt terület címét, 

              

char *halom = malloc (1); 

            

végül az ugyancsak ott felvett konstans sztring címét 

              

char *ro = "Hello, Vilag!"; 

            

1.1. példa - A processz címtartománya 

http://linuxgazette.net/112/krishnakumar.html
http://linuxgazette.net/112/krishnakumar.html
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Magunk is elvégezzük ezt a Linux Gazette cikk ihlette most kijelölt feladatot [4]. A forráskódot az előzőek 

alapján már mindenkinek meg kell tudni írnia, tegyük ezt most meg a proc.c nevű állományban! 

A gcc proc.c -o proc paranccsal elkészített relokálható ELF állományt az objdump paraccsal vizsgálhatjuk, 

például kiírathatjuk az összes szegmensét az objdump -h proc kiadásával. De nézzünk meg néhány szegmenst 

közelebbről. Megtaláljuk a Hello, Vilag! konstans sztringünket a .rodata szekcióban? 

                                  

[norbert@matrica proc]$ objdump -d -j .rodata proc 

proc:     file format elf64-x86-64 

 

Disassembly of section .rodata: 

... 

 

00000000004006f0 <__dso_handle>: 

        ... 

  4006f8:       48 65 6c 6c 6f 2c 20 56 69 6c 61 67 21 00 65 6e     Hello, Vilag!.en 

  400708:       76 3a 20 25 70 0a 00 61 72 67 73 3a 20 25 70 0a     v: %p..args: %p. 

                              

Az inicializalt_globalis változónkat a .data szekcióban: 

                                  

[norbert@matrica proc]$ objdump -d -j .data proc 

Disassembly of section .data: 

 

00000000006009f0 <__data_start>: 

  6009f0:       00 00                   add    %al,(%rax) 

        ... 

 

00000000006009f4 <inicializalt_globalis>: 

  6009f4:       ab 00 00 00                                         .... 

                              

Az inicializalatlan_globalis változónkat a .bss szekcióban: 

                                  

[norbert@matrica proc]$ objdump -d -j .bss proc 

Disassembly of section .bss: 

... 

 

0000000000600a00 <dtor_idx.5897>: 

        ... 

 

0000000000600a08 <inicializalatlan_globalis>: 

        ... 

                              

Végül futtassuk a programot 

                                  

[norbert@matrica proc]$ ./proc 

env: 0x7fffebbf2d48 

args: 0x7fffebbf2d38 

verem: 0x7fffebbf2c3c 

halom: 0x18f0010 

data: 0x6009f4 

bss: 0x600a08 

text: 0x400504 

rodata: 0x4006f8 

                              

és a cikk kapcsán egy másik ablakban nézzük meg a processzünk memóriakiosztását: 

                                  

[norbert@matrica proc]$ more /proc/`pgrep -u norbert proc`/maps 

... 

018f0000-01911000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap] 

... 

http://linuxgazette.net/112/krishnakumar.html
proccimtart
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7fffebbd5000-7fffebbf6000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack] 

7fffebbfb000-7fffebbfc000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso] 

ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall] 

                              

vessük össze a három forrásból jövő számokat, az utóbbi kettő kapcsán a halommal és a veremmel 

kapcsolatosat, az első kettő kapcsán a mutatott .data, .bss, .rodata szekciókkal kapcsolatosakat. 

A kernel forrásában a PCB (Process Control Block) tipikusan egy C nyelvi struktúraként fog össze olyan 

adatokat, amelyekkel az operációs rendszer a folyamatatot azzá teszi, ami. Ez a GNU/Linux esetén a struct 

task_struct. (Vagy a Solaris rendszerben a struct proc, a Minix mikrokernelben a több részre bontott PCB-

ből a struct proc és sorolhatnánk.) 

Fontos ezeknek a struktúráknak az ismerete? Bizonyos szinten igen, hiszen gondoljunk arra, hogy a C 

programozó azt tanulja a KR könyvben [KERNIGHANRITHCIE] (165. oldal), hogy alacsony szinten a 

fájlleírók kicsi, egész számok. Meg tudjuk nézni a PCB-ben, hogy mik is ezek a misztikus kis egész számok? 

A Linux PCB tartalmazza a files mutatót a nyitott fájlokat leíró struktúrára (lásd a kernelfa linux-3.4-

rc1/include/linux/sched.h forrását). 

              

struct task_struct { 

... 

. 

. 

. 

/* open file information */ 

        struct files_struct *files; 

            

Ez a struktúra tartalmazza a megnyitott állományokra mutató fd_array tömböt (lásd a kernelfa linux-3.4-

rc1/include/linux/fdtable.h forrását). 

 

struct files_struct { 

... 

. 

. 

. 

int next_fd; 

... 

struct file __rcu * fd_array[NR_OPEN_DEFAULT]; 

            

Ennek az fd_array tömbnek az indexei a szóban forgó fájlleírók, ahol a tömb indexelésében a next_fd, a 

következő szabad fájlleíró értéket megmondó változó segít (lásd még a Magas szintű programozási 

nyelvek 1 című kurzus 1. és 3. előadásának megfelelő fóliáit). 

Feladat: a megnyitott állományok száma 

 

Készíts egy olyan kernelmodult, amely kiírja a rendszer minden processzére a megnyitott állományok számát! 

 

Az első kernel modulok megírásához a [KMGUIDE] ad segítséget. Hiszen ez (amint napjaink informatikája 

tipikusan) nem Istentől származó a-priori, hanem sokkal inkább mérnöki jellegű tudás, azaz nem kitalálni kell, 

hanem elolvasni a dokumentációt. 

A javasolt módszer az, hogy egy virtualizált rendszeren kísérletezz a saját moduljaiddal, rendszerhívásaiddal. 

Ennek a feladatnak a megoldása során például végiglépkedünk a processztáblán, ami a Linux esetén egy oda-

vissza láncolt lista, miközben sorra veszük a listába felfűzött PCB-ket és egyszerűen kiíratjuk a next_fd tagot. 

(Ugye egy monolitikus jellegű rendszerben nem szerencsés, ám könnyen lehetséges elrontai ezt a listát, mert ez 

http://lxr.linux.no/#L1237
http://lxr.linux.no/#L1237
http://cvs.opensolaris.org/source/xref/onnv/onnv-gate/usr/src/uts/common/sys/proc.h#131
http://fxr.watson.org/fxr/source/kernel/proc.h?v=minix-3-1-1#L17
http://lxr.linux.no/#L1399
http://lxr.linux.no/#L44
http://lxr.linux.no/#L971
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Prog1_1.ppt
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Prog1_3.ppt
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nem egy mélyebb szintről egy rendszerhívással felmásolt változat, mint lenne egy mikrokernelnél, hanem az 

éles.) A Prog1 kurzusunk támogatására készített virtualizált gép megteszi, s természetesen megtalálja benne a 

kedves olvasó ennek a feladatnak a megoldását is, amelyet a következő néhány pontban bemutatunk. 

1. Elkészítjük a modult, ez a virtualizált rendszeren a PARP_peldak/fleiro_modul/fleirok.c 

állományban található. 

 

#include <linux/init.h> 

#include <linux/module.h> 

#include <linux/kernel.h> 

#include <linux/sched.h> 

#include <linux/list.h> 

#include <linux/fdtable.h> 

MODULE_DESCRIPTION ("Ez a PARP konyv bevezetesenek pelda modulja"); 

MODULE_AUTHOR ("Bátfai Norbert (nbatfai@gmail.com)"); 

MODULE_LICENSE ("GPL"); 

static int 

fleiro_init (void) 

{ 

  struct task_struct *task; 

  struct list_head *p; 

  list_for_each (p, current->tasks.next) 

  { 

    task = list_entry (p, struct task_struct, tasks); 

    printk (KERN_NOTICE "%s %i %i\n", task->comm, 

              task->pid, task->files->next_fd); 

 

  } 

  return 0; 

} 

 

static void 

fleiro_exit (void) 

{ 

  printk (KERN_NOTICE "fleiro modul kilep\n"); 

} 

 

module_init (fleiro_init); 

module_exit (fleiro_exit); 

            

A program a list_for_each makróval végigszalad a PCB-k listáján, a list_entry makróval hozzáfér 

minden PCB-hez és kiírja azok task->files->next_fd tagját (vegyük észre, hogy a kernelfejlesztők sem 

bonyolódnak pointeres fabejárogatásokba, erre szolgálnak az említett, a linux-3.4-

rc1/include/linux/list.h-ban található makrók). 

2. A make parancs használatával elkészítjük a kernelmodult. 

                                  

norbert@BatfaiProg1 ~]$ cd PARP_peldak/fleiro_modul/ 

[norbert@BatfaiProg1 fleiro_modul]$ make 

make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` modules 

make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/3.3.0-8.fc16.i686.PAE' 

  CC [M]  /home/norbert/PARP_peldak/fleiro_modul/fleirok.o 

  Building modules, stage 2. 

  MODPOST 1 modules 

  CC      /home/norbert/PARP_peldak/fleiro_modul/fleirok.mod.o 

  LD [M]  /home/norbert/PARP_peldak/fleiro_modul/fleirok.ko 

make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/3.3.0-8.fc16.i686.PAE' 

[norbert@BatfaiProg1 fleiro_modul]$  

                              

3. Amelyet rendszergazdaként az insmod fleirok.ko parancs kiadásával tudunk betölteni, azaz esetünkben 

futtatni. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Batfai_Prog1.ova
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4. A tanulságosabb eredmény érdekében egy másik ablakban (még a modul betöltése előtt) elindítottuk a 

Prog1-ben védendő z3a5.cpp programot, amielynek érdekessége, hogy két állományt használ: olvassa most 

éppen a humán genom 2. kromoszómáját és írja az ebből számított LZW fát az alábbi parancs mentén. 

                                  

[norbert@BatfaiProg1 vedes]$ g++ z3a5.cpp -o z3a5 

[norbert@BatfaiProg1 vedes]$ ./z3a5 hs_alt_HuRef_chr2.fa -o lzwfa.kimenet 

                              

5. Majd a sokadik ablakban kiadjuk a dmesg -t parancs, amellyel listázzuk a kernel üzeneteit: 

                                  

... 

. 

. 

. 

gnome-terminal 1392 37 

gnome-pty-helpe 1397 3 

bash 1398 3 

bash 1461 3 

su 1519 7 

sendmail 1523 6 

bash 1542 3 

sendmail 1595 5 

kworker/0:0 2941 0 

bash 3425 3 

flush-253:1 3580 0 

kworker/3:0 3599 0 

firefox 3625 3 

at-spi-bus-laun 3654 11 

kworker/0:1 3712 0 

kworker/2:0 3787 0 

kworker/0:2 3789 0 

kworker/1:0 3852 0 

bash 3863 3 

z3a5 3920 5 

insmod 3923 3 

                              

A z3a5 nevű folyamat PID-je a 3920 és 5 a következő szabad leíró (az utolsó előtti sor az iménti 

kimenetben). 

6. A futó kernelt a /proc virtuális fájlrendszeren szokás monitorozni, nézzünk bele a ls -l /proc/3920/fd/ 

parancs kiadásával 

                                  

[norbert@BatfaiProg1 ~]$ ls -l /proc/3920/fd/ 

total 0 

lrwx------. 1 norbert norbert 64 Apr  8 11:11 0 -> /dev/pts/2 

lrwx------. 1 norbert norbert 64 Apr  8 11:11 1 -> /dev/pts/2 

lrwx------. 1 norbert norbert 64 Apr  8 11:11 2 -> /dev/pts/2 

lr-x------. 1 norbert norbert 64 Apr  8 11:11 3 -

>/home/norbert/vedes/hs_alt_HuRef_chr2.fa 

l-wx------. 1 norbert norbert 64 Apr  8 11:11 4 ->/home/norbert/vedes/lzwfa.kimenet 

                              

Itt teljesen megnyugtató módon láthatjuk, hogy a 3-as leíró a megnyitott bemenő állományé, a 4-es pedig a 

kimenőé (a 0, 1, 2 ugye a sztendern input, output és hiba). 

1.2. példa - Állományleírók 

Végezd el az iménti feladatot úgy, hogy a humán genomos program helyett a PP egy socketes hálózati szerver 

programját vizsgálod meg! Látványosan azt fogod tapasztalni, hogy a nyitott TCP csatorna is egy állomány a 

Linuxban (UNIX-ban). 

Az operációs rendszer feladata, hogy a tárban a processzek területét védje, ezért programjaink közvetlenül nem, 

csak IPC eszközökön keresztül kommunikálhatnak egymással. Ilyenek például a Sys V IPC eszközei, a 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/z3a5.cpp
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/H_sapiens/CHR_02/hs_alt_HuRef_chr2.fa.gz
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szemafortömbök, osztott memória és a kernel üzenetsorai. (Vagy a szignálok, csővezetékek, de akár 

állományokon keresztül is megszervezhetjük folyamataink kommunikációját.) 

A processzen belüli párhuzamosság alkalmazására a szálak használata szolgál. Megjegyezhetjük, hogy a 2.4-es 

kernelek a szálakat processzekkel implementálták, ezt felhasználói szinten is láthattuk, például egy ps parancs 

kiadásával, a 2.6-os kernelek újdonsága volt NPTL (Native POSIX Threads Library) megjelenése, amely egy a 

POSIX.1c (IEEE Std 1003.1c-1995) szabványnak megfelelő szál implementáció, azaz használhatunk P-szálakat 

(POSIX threads vagy Pthreads). A P-szálak (man 7 pthreads) osztoznak a adat és halom területen, de saját 

veremterületük van. Ez nagy könnyebbség, mert a processzen belüli szálak kommunikációját megszervezhetjük 

a közösen, a mindannyiuk által látott változókon (adatokon) keresztül is. 

A továbbiakban tegyük fel, hogy már az álomvilágban vagyunk, az operációs rendszer fut, s nyújtja számunkra a 

processzek és a folyamatok absztrakcióját. Hogyan találkozik a programozó ezekkel az absztrakciókkal? 

1.2.1. Processzek és a szálak a programozó szempontjából 

Felhasználóként mindenki használja a szálakat, a processzeket. Sw szinten ilyenek dolgoznak a gépekben, 

amikor zenét hallgatunk, vagy elolvassuk a híreket az Interneten. 

Még ugyanúgy láthatatlan módon, de amikor a parancsablakban a dollárjel után begépelünk egy parancsot, 

akkor a parancsértelmező program (tipikusan a bash) egy úgynevezett gyermek folyamatot indít és abban 

futtatja az általunk begépelt parancsot. 

Felhasználói programjainkból a kernel szolgáltatásait közvetlenül rendszerhívásokkal (vagy a glibc C könyvtár 

függvényeinek hívásával, amelyek hívhatnak rendszerhívásokat) vehetjük igénybe. 

A printf könyvtári függvénnyel (lásd man 3 printf a kézikönyv lapot - 3. szintű, ezek a könyvtári 

függvények) kiírathatunk a konzolra. 

 

#include <stdio.h> 

int 

main () 

{ 

  printf ("Hello, Vilag!"); 

  return 0; 

} 

            

Fordítjuk, majd futtatjuk. 

                                  

[norbert@matrica ~]$ gcc printfhello.c -o printfhello 

[norbert@matrica ~]$ ./printfhello  

Hello, Vilag! 

                              

A write rendszerhívással (lásd man 2 write a kézikönyv lapot - 2. szintű, ezek a rendszerhívások) kiírathatunk 

a konzolra. 

 

#include <unistd.h> 

int 

main () 

{ 

  write (1, "Hello, Vilag!", 14); 

  return 0; 

} 

            

Megint csak fordítunk és futtatunk. 

                                  

[norbert@matrica ~]$ gcc writehello.c -o writehello 

[norbert@matrica ~]$ ./writehello  
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Hello, Vilag! 

                              

S ugyanezt megtehetjük assembly-ből is a 80-as megszakítással. 

 

.data 

 

hello: 

        .ascii "Hello, Vilag!" 

 

.text 

        .global _start 

 

_start: 

        movl $4, %eax 

        movl $1, %ebx 

        movl $hello, %ecx 

        movl $14, %edx 

 

        int $0x80 

 

        movl $1, %eax 

        movl $0, %ebx 

 

        int $0x80 

            

Végezetül fordítunk és futtatunk. 

                                  

[norbert@matrica ~]$ as asmhello.S -o asmhello.o 

[norbert@matrica ~]$ ld asmhello.o -o asmhello 

[norbert@matrica ~]$ ./asmhello  

Hello, Vilag! 

                              

A programozó a fork rendszerhívással (lásd man fork) tud folyamatokat létrehozni, amint az a jelzett 

kézikönyvlapról kiderül, ez úgy működik, hogy az aktuálisan futó processz, amelyik ugye éppen végrehajtja a 

szóban forgó fork rendszerhívást (forkol), lemásolódik, így a forkolás után már két egyforma processzünk lesz 

(ez a UNIX világ mitózisa). 

De akkor hogyan tudja ezt a két processzt megkülönböztetni a programozó? A kézikönyvlap (manuál) a 

visszatérési érték alatt írja, hogy a fork nullát fog visszaadni a gyermek folyamatban és nullától különböző 

pozitívat a szülő folyamatban: a gyermek PID-jét. (Adhat vissza negatívat is, de az rosszat jelent, valami hiba 

történt, ekkor a gyermek nem jött létre, a hibáról további infót a globális errno tud mondani.) 

1.2.1.1. Árvák és zombik 

A UNIX világa rendszerprogramozói szinten tiszta horrorá válhat, ha figyelmetlen a programozó: árvák 

jöhetnek, zombik mehetnek keresztűl-kasul a rendszerben. Forkoljunk egyet! 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

int 

main (void) 

{ 

  int gyermekem_pid; 

  printf ("fork() elott PID: %d\n", getpid ()); 

  if ((gyermekem_pid = fork ()) != -1) 

    { 

      if (gyermekem_pid) 

 { 

   printf ("Szulo folyamat PID: %d, gyermekem: %d szulom %d\n", 

    getpid (), gyermekem_pid, getppid ()); 

 } 
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      else 

 { 

   sleep (1); 

   printf ("Gyermek folyamat PID: %d, szulom: %d\n", 

    getpid (), getppid ()); 

 } 

    } 

  else 

    { 

      printf ("Sikertelen a gyermek folyamat letrehozasa\n"); 

      exit (-1); 

    } 

  printf ("fork() utan PID: %d\n", getpid ()); 

  return 0; 

} 

            

Fordítás és futtatás után adjuk ki a ps parancsot (ha nem látjuk viszont a promptot, egyszerűen nyomjunk egy 

Enter gombot). 

                                  

[norbert@matrica fork]$ gcc gyerek.c -o gyerek 

[norbert@matrica fork]$ ./gyerek  

fork() elott PID: 9692 

Szulo folyamat PID: 9692, gyermekem: 9693 szulom 9589 

fork() utan PID: 9692 

[norbert@matrica fork]$ Gyermek folyamat PID: 9693, szulom: 1 

fork() utan PID: 9693 

 

[norbert@matrica fork]$ ps 

  PID TTY          TIME CMD 

 9589 pts/3    00:00:00 bash 

 9700 pts/3    00:00:00 ps 

[norbert@matrica fork]$ 

                              

Valami zavar van az erőben, mert a ps parancs kimenete mutatja, hogy a parancsablak PID-je a 9589. A mi 

progink kimenete pedig azt mondja, hogy 9692-es PID-el indult, majd a forkolás után ez a folyamat lett a szülő, 

gyermeke pedig a 9693 PID-ű új processz. Ám a gyermek azt írja magáról, hogy szülője az 1 PID-el rendelkező 

processz a processzfában. 

A gyermek ágyba tett sleep miatt tipikusan az történhetett, hogy a szülő ág már meghalt, a gyermek még fut, de 

árván, ezért az init folyamat örökbefogadta. 

1.3. példa - Ne legyen árva, azaz várakozás a gyermek befejeződésére 

A szülő ágba tegyünk be egy wait rendszerhívást 

 

if(gyermekem_pid) 

{ 

printf("Szulo folyamat PID: %d, gyermekem: %d szulom %d\n", 

getpid(), gyermekem_pid, getppid()); 

printf("PID: %d gyermekfolyamat vege\n", wait(&statusz)); 

} 

            

(Ha ez a man 2 wait kézikönyvlap tanulmányozása után is gondot okoz, akkor a PP 37 [PP] segít.) Ezzel a 

módosítással fordítva és futtatva a gyermek már biztosan nem lesz árva. 

1.4. példa - Belead a ciklus 110 százalékot... :) 

Készíts két végtelen ciklust, az egyik 100 százalékban pörgesse a processzort, a másik pedig éppen 

ellenkezőleg! (Ezt a feladatot itt impicite már megoldottuk, egyébként a Magas szintű programozási 

nyelvek 1 laborunk egyik tipikus első bemelegítő feladata szokott lenni.) 

Tegyünk most be egy végtelen ciklust a szülő ágba! 
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#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

int 

main (void) 

{ 

  int gyermekem_pid; 

  printf ("fork() elott PID: %d\n", getpid ()); 

  if ((gyermekem_pid = fork ()) != -1) 

    { 

      if (gyermekem_pid) 

 { 

   printf ("Szulo folyamat PID: %d, gyermekem: %d szulom %d\n", 

    getpid (), gyermekem_pid, getppid ()); 

   for (;;) 

     sleep (1); 

 } 

      else 

 { 

   sleep (1); 

   printf ("Gyermek folyamat PID: %d, szulom: %d\n", 

    getpid (), getppid ()); 

 

 } 

    } 

  else 

    { 

      printf ("Sikertelen a gyermek folyamat letrehozasa\n"); 

      exit (-1); 

    } 

  printf ("fork() utan PID: %d\n", getpid ()); 

  return 0; 

} 

            

Megint csak fordítunk és futtatunk, miközben majd egy másik ablakban kiadjuk a top parancsot. 

                                  

[norbert@matrica fork]$ gcc zombi.c -o zombi 

[norbert@matrica fork]$ ./zombi  

fork() elott PID: 10001 

Szulo folyamat PID: 10001, gyermekem: 10002 szulom 9589 

Gyermek folyamat PID: 10002, szulom: 10001 

fork() utan PID: 10002 

                              

A top alábbi kimenetének harmadik sorában láthatjuk, hogy megjelent egy zombi a rendszerben. 

                                  

[norbert@matrica fork]$ top -H -p 10001, 10002 

top - 12:52:00 up  3:39,  5 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.07 

Tasks:   2 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   1 zombie 

Cpu0  :  1.0%us,  1.3%sy,  0.0%ni, 96.0%id,  1.3%wa,  0.3%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu1  :  1.7%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 97.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu2  :  0.7%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu3  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Mem:   8094532k total,  6497980k used,  1596552k free,   444948k buffers 

Swap: 10190844k total,        0k used, 10190844k free,  4146220k cached 

 

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                   

10001 norbert   20   0  3992  288  228 S  0.0  0.0   0:00.00 zombi                                     

10002 norbert   20   0     0    0    0 Z  0.0  0.0   0:00.00 zombi <defunct> 

                              

Meggyőződünk erről a ps parancs kimenetében is: 

                                  

[norbert@matrica fork]$ ps axu|grep zombi 

norbert  10001  0.0  0.0   3992   288 pts/3    S+   12:47   0:00 ./zombi 
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norbert  10002  0.0  0.0      0     0 pts/3    Z+   12:47   0:00 [zombi] <defunct> 

                              

A szülő ágba szőtt végtelen ciklus megakadályozza, hogy wait végrehajtásával a szülő leadminisztrálja a 

gyermek folyamat halálát. 

1.2. ábra - A zombi.c zombi gyermek folyamata. 

 

1.2.1.2. Ellenőrző kérdések 

Itt megbizonyosodhatsz róla, hogy vajon érted vagy nem érted a folyamatokat. Addig rajzolgass-számolgass 

papíron a következő forráskódok kapcsán, amíg ugyanazt nem kapod mint futtatáskor! 

1.5. példa - Globális, lokális változók a villa után 

Hogyan fog alakulni a kulso, statikus_kulso, belso, és a statikus_belso változók értéke a program(ok!) 

futása során? 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/wait.h> 

int kulso = 0; 

static int statikus_kulso = 0; 

void 

valtozok (void) 

{ 

  int belso = 0; 

  static int statikus_belso = 0; 

  int gyermekem_pid; 

  int statusz; 

  if ((gyermekem_pid = fork ()) == 0) 

    { 

      printf ("GY: %d %d %d %d\n", ++kulso, ++statikus_kulso, 

       ++belso, ++statikus_belso); 

      exit (0); 

    } 

  else if (gyermekem_pid > 0) 

    { 

      wait (&statusz); 
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    } 

  else 

    { 

      exit (-1); 

    } 

  printf ("SZ: %d %d %d %d\n", kulso, statikus_kulso, belso, statikus_belso); 

} 

 

int 

main (void) 

{ 

  valtozok (); 

  valtozok (); 

  return 0; 

} 

            

A villa után a szülő és a gyermek kulso, statikus_kulso, belso, statikus_belso változóinak nyilván 

semmi közük egymáshoz, hiszen onnantól külön UNIX processzben vannak. Növelni csak a gyermek növel, 

majd a kiíratás után azonnal exitál, tehát nem is láthatunk mást a kimeneten, mint amit valóban látunk: 

                                  

[norbert@matrica fork]$ gcc kviz1.c -o kviz1 

[norbert@matrica fork]$ ./kviz1  

GY: 1 1 1 1 

SZ: 0 0 0 0 

GY: 1 1 1 1 

SZ: 0 0 0 0 

                              

C-ből tanultuk, hogy a pointerekkel a tár tetszőleges helyét elérheted, lássuk mi történik, ha az előző kódot egy 

csipet pointerrel fűszerezzük? 

1.6. példa - Pointerek a villa után 

Hogyan fog alakulni a kulso, statikus_kulso, belso, statikus_belso és a *masik_kulso_p értéke a 

program(ok!) futása során? 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/wait.h> 

int kulso = 0; 

static int statikus_kulso = 0; 

int masik_kulso = 0; 

int *masik_kulso_p = &masik_kulso; 

void 

valtozok (void) 

{ 

  int belso = 0; 

  static int statikus_belso = 0; 

  int gyermekem_pid; 

  int statusz; 

  if ((gyermekem_pid = fork ()) == 0) 

    { 

      printf ("GY: %d %d %d %d %d\n", ++kulso, ++statikus_kulso, 

       ++belso, ++statikus_belso, ++*masik_kulso_p); 

      exit (0); 

    } 

  else if (gyermekem_pid > 0) 

    { 

      wait (&statusz); 

    } 

  else 

    { 

      exit (-1); 

    } 
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  printf ("SZ: %d %d %d %d %d\n", kulso, statikus_kulso, 

   belso, statikus_belso, *masik_kulso_p); 

} 

 

int 

main (void) 

{ 

  valtozok (); 

  valtozok (); 

  return 0; 

} 

            

Igyekeztünk a pointeres ködösítéssel elbizonytalanítani az arra hajlamos olvasót, de valójában semmi sem 

változik, hiszen az operációs rendszer védi egymástól a processzeket, azaz nem nyúlhat ki a gyermek sem a saját 

területéről (persze próbálkozni mindannyian szoktunk, ilyenkor kapjuk a segfault-os hibákat), illetve fel sem 

merülhet a kinyúlás, hiszen a szóban forgó változókból a villa után mindkét processznek sajátjai vannak, s a 

saját pointereik is ezekre a saját változóikra mutatnak. 

 

[norbert@matrica fork]$ gcc kviz2.c -o kviz 

[norbert@matrica fork]$ ./kviz 

GY: 1 1 1 1 1 

SZ: 0 0 0 0 0 

GY: 1 1 1 1 1 

SZ: 0 0 0 0 0 

                              

Ha stimmelnek az eredmények, akkor a játék következő szintjére léphetsz. 

1.3. Kapcsolódó szabványok, eljárások, modellek és API-k 

Mint maga általában az informatika zöme, benne a programozás, egy mérnöki jellegű tevékenység. Ezért 

fontosak az elfogadott és betartott specifikációk. 

A jegyzetben szűkebb értelemben folyamatokkal, szálakkal és az Open MP-vel (Open Multi-Processing) 

foglalkozunk, az ezekkel kapcsolatos főbb szabványok a következők. 

A folyamatok kezelésének szabályozása a IEEE Std 1003.1-2008 szabványban kapott helyet. Ez egy több ezer 

oldalas, újabb és újabb kiadásokkal rendelkező dokumentum. Lézetik egy szabad változata is az The Open 

Group gondolzásában: http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/ többek között a már a manuálból 

ismerős fork rendszerhívás leírását is itt találjuk. Ennek a legelső kiadása, az IEEE Std 1003.1-1988 kapta 

eredetileg a POSIX  (Portable Operating System Interface) nevet a könnyebb használhatóság kedvéért. 

A szálak kezelésével az IEEE Std 1003.1c-1995 szabvány foglalkozik. 

Az OpenMP specifikáció az osztott memória alapú párhuzamos C/C++/Fortran számítások (de faktó) 

szabványának tekinthető. 

A gcc a GNU OpenMP implementációra támaszkodva alapértelmezésben támogatja az OpenMP-t. Kérdés, hogy 

melyik verzió melyiket? Az alábbi, a GNU OpenMP implementáció doksija alapján írt kis C program 

megmondja 

 

#include <stdio.h> 

int 

main () 

{ 

#ifdef _OPENMP 

  printf ("OpenMP verzio: %d\n", _OPENMP); 

#endif 

  return 0; 

} 

            

Először a gcc, majd az OpenMP verzióját kérdezzük meg. 

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/
http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://openmp.org/wp/openmp-specifications/
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp.pdf
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[norbert@robocup ~]$ gcc --version 

gcc (GCC) 4.6.2 20111027 (Red Hat 4.6.2-1) 

Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc. 

This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO 

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

 

[norbert@robocup ~]$ gcc openmp.c -o openmp 

[norbert@robocup ~]$ ./openmp 

[norbert@robocup ~]$ gcc openmp.c -o openmp -fopenmp 

[norbert@robocup ~]$ ./openmp 

OpenMP verzio: 201107 

                              

A futtatásokból jól látható, hogy az OpenMP-t a parancssorban a fordítónak adott -fopenmp kapcsoló állítja be. 

Az OpenMP verziója pedig egy olyan egész szám, amelynek jegyeit az év és az azt követő hónap alkotják. Az 

OpenMP specifikáció első oldalán pedig látjuk, hogy a 2011 július az a 3.1, tehát ezen a gépen 4.6.2 gcc-nk és 

3.1 OpenMP-nk van. 

1.7. példa - OpenMP verzió feladat 

Írasd ki, hogy a saját GNU/Linux rendszereden melyik gcc és melyik OpenMP implementáció van? 

1.3.1. A párhuzamossággal kapcsolatos további szabványok és fogalmak 

Az itt röviden vázolt modellekkel nem foglalkozunk részletesen a jelen jegyzetben, de utalunk rájuk egyrészt 

azért, hogy a részletesen tárgyalt fogalmak egy átfogább képbe tudjanak illeszkedni a témáról, másrészt 

megadunk hivatkozásokat, ahol ezekkel a fogalmakkal lehet tovább simerkedni. 

Az OpenMP-ben alapfeltevés, hogy a számítások párhuzamos szálakon futnak, amelyek így osztozhatnak a 

közös memórián. Ha az absztrahálandó/megvalósítandó feladatunk olyan, hogy nem tételezi fel/nem teszi 

lehetővé a közösen használt memóriát, hanem azt elosztottnak tekinti (a tipikusan különböző gépek között 

elosztott párhuzamos számításoknak saját memóriájuk van), akkor a legfontosabb az MPI szabványt említeni 

(Message Passing Interface). 

1.3.1.1. Az OpenMP és az MPI összehasonlítása 

Tehát amíg az OpenMP a szál szinten absztrahált számításokat, az MPI a processz szinten absztrahált 

számítások megszervezésére szolgál, ahol az IPC az MPI-n belül definiált üzenetküldés. 

Továbbá az OpenMP nyelvi kiterjesztésként jelenik meg a programozó számára, az MPI pedig egyszerűen egy 

függvénykönyvtár használatát jelenti. A C, C++, Fortran programozók körében a legnépszerűbb a MPICH2 

vagy a Open MPI implementáció használata, de más nyelvekhez is léteznek megvalósítások, például Javához az 

MPJ Express 

1.3.1.2. Az OpenMP és az UPC összehasonlítása 

Ha párhuzamos számításaink modelljének két véglete az OpenMP és az MPI, akkor az UPC (Unified Parallel C) 

ennek a spektrumnak az OpenMP oldalán van, mivel ez a C nyelv párhuzamos kiterjesztése. 

Hasonlítsuk össze a következő Helló, Világ! szintű OpenMP-s openmp.c és a GNU UPC-s gupc.c 

programokat! 

 

#include <stdio.h> 

#include <omp.h> 

int 

main () 

{ 

  #pragma omp parallel 

  printf ("Szal %d vagyok\n", omp_get_thread_num()); 

  return 0; 

} 

            

http://www.mpi-forum.org/docs/mpi-2.2/mpi22-report.pdf
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/
http://www.open-mpi.org/
http://mpj-express.org/
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Ne felejtsük el szerepeltetni a parancssorban a -fopenmp gcc opciót: 

                                  

[norbert@robocup ~]$ gcc openmp.c -o openmp -fopenmp 

[norbert@robocup ~]$ ./openmp 

Szal 2 vagyok 

Szal 1 vagyok 

Szal 0 vagyok 

Szal 3 vagyok 

                              

Vesd össze az előző kódot és parancsort a következő kóddal 

 

#include <stdio.h> 

#include <upc.h> 

 

int 

main (int argc, char **argv) 

{ 

  printf ("Szal %d vagyok\n", MYTHREAD); 

  return 0; 

} 

            

és parancssorral! 

                                  

[norbert@robocup ~]$ gupc -fupc-threads-4 gupc.c -o gupc 

[norbert@robocup ~]$ ./gupc 

Szal 3 vagyok 

Szal 1 vagyok 

Szal 2 vagyok 

Szal 0 vagyok 

                              

1.3.1.3. Az OpenMP és CUDA összehasonlítása 

Az OpenMP használatakor teljesen tipikus, hogy néhány szálban gondolkodunk, s mivel egy átlagos gép 

maximum néhány processzorral, illetve processzoronként szokásosan néhány valódi, vagy hipertredes maggal 

rendelkezik, így ez ebben a környezetben valóban természetes. A GPU-k viszont architektúrális kialakításuknak 

köszönhetően a több 100 vagy a több 1000 párhuzamos SIMD jellegű végrehajtási szál lehetőségét biztosítják, 

amely lehetőséget a CUDA (Compute Unified Device Architecture) programozáson keresztül ragadhatunk meg. 

A CUDA ismertetését nem tűztük ki a jegyzet céljául, de mivel nagyon izgalmas lehetőségeket tartogat, ezért a 

bevezető Mandelbrot halmazos labormérés CUDA párhuzamos alternatíváját, az NVIDIA GPU Computing 

SDK használata mellett bemutatjuk a jegyzet végén egy külön, a CUDA programozás bevezetésének szentelt 

mellékletben. 

Annyit még megjegyezhetünk, hogy az OpenMP forrás CUDA forrássá történő fordítása, jelenleg aktív kutatási 

terület [OPENMPCUDA], [OPENMPC]. 

Előre hivatkozva közlünk néhány (táblázatonként ugyanazon a vason és rendszeren futtatott) számítási 

eredményt, hogy elkezdjen csorogni a nyálunk a jegyzetre: 

1.1. táblázat - Előzetesen a bevezető labormérések eredményei és a következő Intel 

TBB-s példa összevetése 
 

Szekvenciális Open MP P-szálak Intel TBB 

11.228 sec 5.618 sec 5.788 sec 5.515 sec 

1.2. táblázat - Előzetesen néhány CUDA alapú, egy szekvenciális, egy OpenMP alapú és 

egy P-szálas futtatás eredményei 
 

http://developer.nvidia.com/gpu-computing-sdk
http://developer.nvidia.com/gpu-computing-sdk
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CUDA 

(600x600,1) 
CUDA 

(60x60,100) 
CUDA 

(19x19,961) 
Szekvenciális Open MP P-szálak 

5.473 sec 0.234 sec 0.228 sec 16.066 sec 6.842 sec 7.258 sec 

mert igen, a 0.2 nem elírás! 

Az összevetések beizzítását mutatja a  videó, illetve a források picit kifinomultabb felhasználását mutatja a 

 videó. 

1.3.1.4. Az OpenMP és a NUMA összehasonlítása 

Az elmúlt években nagy izgalommal láthatja a PC-s felhasználó, hogyan szaporodnak a CPU-k az asztala alatt 

álló vason. A hardver elemeknek ez a jobb szervezhetősége a szoftveres absztrakciók kompexitásának 

növekedését hozza magával, például a több CPU esetén a gyorsítótár és a tár elérésének szervezése megjelenik a 

processz memóriakezelésében, az ütemezésben. A NUMA (Non-Uniform Memory Access) szoftveres 

nézőpontból azt szervezi, hogy a CPU (-n futó program) hogyan férjen hozzá s saját lokális memóriaterületéhez, 

illetve más CPU-k saját, számára viszont távoli időbeli elérésű (távolságú) memóriájához. Szemben az SMP 

rendszerekkel, ahol ez a távolság ugyanannyi (szimmetrikus) az összes CPU tekintetében. További bevezető 

gondolatok is olvashatóak a kernel dokumentáció [KERNELDOCS] kapcsolódó részeiben (például a 

Documentation/vm/numa vagy a Documentation/cgroups alatt). 

A [KERNELDOCS] alapján a Linux a CPU, gyorsítótár erőforrásokat csomópontokba rendezi Mit lát ebből a 

felhasználó? A PC [26]-men például ezt: 

                                  

[norbert@matrica ~]$ numactl -H 

available: 1 nodes (0) 

node 0 cpus: 0 1 2 3 

node 0 size: 8109 MB 

node 0 free: 3412 MB 

node distances: 

node   0  

  0:  10  

                              

Nem túl beszédes képernyőkép, viszont egy HPC [28] gépen például ezt láthatjuk: 

                                  

norbi@service0:~> numactl -H 

available: 2 nodes (0-1) 

node 0 cpus: 0 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 

node 0 size: 6134 MB 

node 0 free: 3654 MB 

node 1 cpus: 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 

node 1 size: 6144 MB 

node 1 free: 4471 MB 

node distances: 

node   0   1  

  0:  10  21  

  1:  21  10  

                              

ami abból a szempontból többet mond, hogy a kimenet alján a NUMA távolság mártix mutatja, hogy a 

csomópontok egymástól 21 távolságra vannak, a csomópontokon belüli távolság pedig 10, ami azt jelenti, hogy 

ki-benyúkálni a csomópontok között több, mint dupla (2.1-szer) olyan hosszú idő! A két csomópont 

használatának betudható, hogy a numastat kimenetében 

                                  

norbi@service0:~> numastat 

                           node0           node1 

numa_hit             14289361335      6992925717 

numa_miss               49271579        60488567 

numa_foreign            60488567        49271579 

interleave_hit              6669            6709 

matrica
elotet
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local_node           14192399998      6701725229 

other_node             146232916       351689055 

                              

immár a numa_miss (másik csomópontról memóriát foglaló processzek száma, a többi mező leírását lásd a 

[KERNELDOCS] numastat.txt állománya), numa_foreign, other_node mezők nem nullák. 

S mit láthat a programozó? Az utóbbi gépen a 3 alkalommal futtatva a time numactl --physcpubind=+0-5,12-

17 --membind=0 ./numaketres, time numactl --physcpubind=+0-5,12-17 --membind=1 ./numaketres 

(utóbbi numactl-t használó parancssor például azt mondja, hogy a numaketres program a 0-5,12-17 

processzorokon fusson, amelyek ugye a 0. csomópontban vannak, viszont az 1. csomópontból használja a 

memóriát) paracsokat, az alábbi futási időket kapjuk: 

                                  

real    5m50.340s 

user    5m49.390s 

sys     0m0.048s 

 

real    5m58.872s 

user    5m57.738s 

sys     0m0.140s 

 

real    5m52.901s 

user    5m51.706s 

sys     0m0.272s 

 

real    5m57.945s 

user    5m56.962s 

sys     0m0.056s 

 

real    5m47.256s 

user    5m45.878s 

sys     0m0.420s 

 

real    5m55.476s 

user    5m54.422s 

sys     0m0.084s 

 

ez 2 százalékos gyorsulást (lassulást) jelent csomóponton belül maradva (csomópontok között dolgozva). 

Az összehasonítás tekintetében az osztott memória modell miatt a NUMA-t az OpenMP-vel sorolhatjuk közeli 

rokonságba és nagyon távolira az MPI-vel. 

1.3.1.5. Az OpenMP és a TBB összehasonlítása 

A bevezető labormérés Mandelbrot halmazos példájának P-szálas tagját alig néhány perc alatt írhatjuk át az 

Intel© Threading Building Blocks párhuzamosságát kihasználó TBB-s kódra például az alábbiak szerint: 

 

// A "Mandelbrot png párhuzamosan P-szálakkal"-ból (szinte teljesen 

// formálisan ) átírva TBB szálakra 

// Programozó Páternoszter/PARP könyv példaprogram 

// http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/ 

// 

// Copyright (C) 2012, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

// 

// Lásd még: 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// illetve általában a task_group használatáról: 

// Learning the Intel Threading Building Blocks Open Source 2.1 Library: 

http://oss.sgi.com/projects/libnuma/
http://threadingbuildingblocks.org/


 Bevezetés  

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

// http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-intelthreadbuilding/index.html 

// 

// a Mandelbrot halmaz számolása: 

// lásd a könyvben a [BARNSLEYKONYV] könyvet (M. Barnsley: Fractals everywhere, 

// Academic Press, Boston, 1986) 

// ill. l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ mandelpngtbb.cpp -ltbb -lpng12 -O3 -o mandelpngtbb 

// 

// 0.0.2, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez 

// 0.0.3, 2012. szept. 13., átalakítva TBB-s méréshez (a képet számolás 

// közben írja, így ne a jegyzet végi CUDA példákkal, hanem a bevezető 

// labormérés számaihoz hasonlítsam) 

 

#include <iostream> 

#include "tbb/tbb.h" 

#include "png++/png.hpp" 

#include <pthread.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/times.h> 

 

#define SZALAK_SZAMA 2 

 

class mandelbrot_reszszamitas 

{ 

public: 

    mandelbrot_reszszamitas (int reszi , png::image < png::rgb_pixel > & kep, 

                             double a=-2.0, double b = .7, 

                             double c = -1.35, double d = 1.35, 

                             int szelesseg = 600, int magassag = 600, 

                             int iteraciosHatar = 32000 

                            ):reszi (reszi), kep (kep), a (a), b (b), c (c), d (d), 

            szelesseg (szelesseg), magassag (magassag), 

            iteraciosHatar (iteraciosHatar) 

    { 

    } 

    void operator  () () const 

    { 

        int mettol = reszi * (magassag / SZALAK_SZAMA); 

        int meddig = mettol + (magassag / SZALAK_SZAMA); 

 

        // a számítás 

        double dx = (b - a) / szelesseg; 

        double dy = (d - c) / magassag; 

        double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

        // Hány iterációt csináltunk? 

        int iteracio = 0; 

        // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

        for (int j = mettol; j < meddig; ++j) { 

            //sor = j; 

            for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) { 

                // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

                // megfelelő komplex szám 

                reC = a + k * dx; 

                imC = d - j * dy; 

                // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

                reZ = 0; 

                imZ = 0; 

                iteracio = 0; 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

                // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

                // nem értük el a 255 iterációt, ha 

                // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

                // hogy a kiinduláci c komplex számra 

                // az iteráció konvergens, azaz a c a 

                // Mandelbrot halmaz eleme 

                while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) { 

                    // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                    ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                    ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                    reZ = ujreZ; 
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                    imZ = ujimZ; 

 

                    ++iteracio; 

 

                } 

 

                kep.set_pixel(k, j, 

                              png::rgb_pixel(255 - 

                                             (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                             255 - 

                                             (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                             255 - 

                                             (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

            } 

        } 

    } 

private: 

    int reszi; 

    png::image < png::rgb_pixel > & kep; 

    double a ,b ,c ,d; 

    int szelesseg , magassag , iteraciosHatar; 

}; 

 

int 

main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    if (argc != 2) { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpngtbb fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    tbb::task_group reszszamitasok; 

    png::image < png::rgb_pixel >  kep(600, 600); 

 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock(); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times(&tmsbuf1); 

 

    reszszamitasok.run (mandelbrot_reszszamitas (0, kep)); 

    reszszamitasok.run (mandelbrot_reszszamitas (1, kep)); 

    reszszamitasok.wait (); 

 

    // Ha kész vannak a szálak, kinyomjuk fájlba a képet 

    kep.write(argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times(&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock() - delta; 

    std::cout << (double) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

 

} 

            

A kódból azonnal látszik, hogy a TBB ugyancsak az OpenMP-vel van közeli rokonságban és nagyon távol van 

az MPI-től. 

A programot így fordítjuk, futtatjuk: 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ g++ mandelpngtbb.cpp -ltbb -lpng12 -O3 -o mandelpngtbb 

[norbert@matrica Mandelbrot]$ time ./mandelpngtbb tbb.png 

tbb.png mentve 

1091 

10.91 sec 

 

real    0m5.515s 
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user    0m10.913s 

sys     0m0.004s 

                              

A példa beizzítását mutatja a  videó. 

Azt még észrevehetjük, hogy a programba épített naív időmérésünk helyett jobb, ha a párhuzamosan használt 

time parancs kimenetének real tagját figyeljük. 

Gép melletti fogyasztásra! 

A könyv „Gép melletti fogyasztásra!” (ez a [PP] egy jelmondata) készült, azaz ha példát látsz, akkor az 

esetek többségében azt kivágva máris kipróbálhatod, főleg mert megint csak tipikusan bevágjuk a 

fordítás és a futtatás mikéntjét is. Tedd most is ezt! Az itt már használt png++ csomag telepítését 

megteheted a csomagkezelődből, vagy forrásból a bevezető labormérésben leírtak szerint. Az aktuális 

TBB 4.1 telepítése pedig mindösszesen egy kicsomagolásban és egy környezeti változó beállításában 

merül ki. 

1.3.1.6. Az MPI és a PVM összehasonlítása 

A PVM (Parallel Virtual Machine) egy olyan heterogén hardverre húzható szoftveres absztrakciós szint, amely 

az alatta lévő vasak különbözőségét teljesen átlátszóvá téve azokat egy egységes, párhuzamos számító 

kapacitássá transzformálja. Ennek megfelelően az MPI-vel van közeli rokonságban, de arra emlékezhetünk, 

hogy az MPI egy interfészt definiál, amelyet különböző szoftver megvalósítanak, a PVM pdig egy konkrét 

termék (nem MPI implementáció, arra példák az MPICH vagy az Open MPI). 

1.3.1.7. Az PVM és a Map-Reduce platform összehasonlítása 

A Map-Reduce platform a PVM-el hozható rokonságba, mert ugyancsak a meglévő vasra húzott szoftveres 

absztrakcióról van szó. A cél viszont nem általános, hanem tipikusan extrém méretű, a Map és a Reduce 

eljárással megvalósítható számításainak megvalósítása. 

Az Apache Hadoop Map-Reduce implementációja annyira népszerű, hogy a jelen pontban vázolt bevezető 

labormérést részletesen kibontva egy külön, a Hadoop platform programozását bevezető mellékletben 

részletesen is bemutatjuk. 

1.3.1.8. A PVM és a közösségi erőforrás alapú számítások összehasonlítása 

Kezdetben volt a SETI@Home, amelynek ma már legkényelmesebben a BOINC program keretében lehetünk 

rajongói. A közösségi erőforrás alapú számítások esetén a meglévő gépekre húzott szintet tipikusan egy kliens 

program egyszerű telepítése és futtatása jelenti, amellyel a futtató gép az adott közösségi erőforrás részévé válik. 

Az ilyen rendszereknél tipikus és alapvető a résztvevők önálló csatlakozása a közösséghez. 

1.3. ábra - A szerző SETI@Home certifikációja. 

 

1.3.1.9. A PVM és a grid számítások összehasonlítása 

http://savannah.nongnu.org/projects/pngpp/
http://threadingbuildingblocks.org/
http://www.csm.ornl.gov/pvm/
http://boinc.berkeley.edu/
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Ha visszafelé tekintünk az időben, akkor például a SETI@Home projektet egy grid számításnak tekinthetjük, 

előre felé nézve pedig a gridet definiálhatjuk a SETI@Home és a hasonló projektek absztrakciójának. Például a 

SZTAKI Desktop Grid számára is BOINC-en keresztül ajánlhatjuk fel a saját gépünket. 

1.3.1.10. A PVM és a felhő számítások összehasonlítása 

Ha az előző absztrakciót azon túl, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy a számítási részfeladataink hol is 

hajtódnak végre, abba az irányba is kiterjesztjük, hogy nem csak dedikált feladatokkal, hanem akár 

hétköznapiakkal is foglalkozunk, akkor jutunk a ma igen divatosnak számító számítási felhő fogalmához. 

Olvasnál még róla? Olvass! 

Számos olyan dolgozatot olvashatunk, amelyben a párhuzamos programozási modelleket gyakorlati 

szemmel hasonlítják össze, ilyen például a [ORACLEPARALELL]. 

1.4. A párhuzamos számítások elméleti hátteréről 

A téma néhány alapfogalmára világítunk rá ebben a pontban. Részletesebb tárgyalást, az általunk is felhasznált 

[PKPROG] (s a további hivatkozott) forrásokban találhat a kedves olvasó. 

1.4.1. A párhuzamos feladatok osztályozása 

A párhuzamosság alapvetően két arcát [PKPROG] mutathatja programjaidban: 

• „Adatpárhuzamosságról” beszélhetünk, amikor a program által feldolgozott adatok szerkezete olyan, hogy 

azokon párhuzamosan el lehet végezni ugyanazt a tevékenységet. Például a Mandelbrot halmazt számolhatjuk 

úgy, hogy 4 párhuzamos szál ugyanazt a komplex iterációs algoritmust számolja a kép által kijelölt komplex 

számsíkbeli tartomány 4 különböző részére. Tehát, ha mondjuk a kiszámítandó kép 1000 x 1000 (szélesség x 

magasság) pixeles, akkor az egyik szál számolja a mondjuk az első 250 sort, egy másik a 251-500. sort és így 

tovább. 

Azt is szokás mondani, hogy az adatpárhuzamosságot kihasználó számítások SIMD (Single Instruction, 

Multiple Data) jellegű számítások. 

• „Funkcionális párhuzamosságról” beszélünk, amikor a program tevékenysége olyan, hogy annak különböző 

résztevékenységeit párhuzamosan lehet elvégezni. Például a Qt alapú Mandelbrotos példánk ilyen lesz. Itt a 

főprogram a GUI-t kezeli, az főprogram által indított párhuzamos szálban történik a komplex iterációs 

algoritmust számolása. Ez esetben a számítási résztevékenységet nem csakhogy lehet külön szálban számolni, 

hanem kell is! Hiszen, ha azon a szálon számolnánk, amelynek a GUI frissítése vagy például az egér és 

billentyű események feldolgozása a feladata, akkor ezt a feldolgozást átmenetileg blokkolnánk a hosszú 

számítás végrehajtásával. 

Azt is mondhatjuk, hogy az funkcionális párhuzamosságot tartalmazó programok MIMD (Multiple 

Instruction, Multiple Data) jellegű számításokat végző programok. 

Ha a részben említett említett SI - Single Instruction, MD - Multiple Data, MI - Multiple Instruction és SD - 

Single Data részeket variáljuk, akkor jutunk Flynn SISD, SIMD, MISD, MIMD [SIMDMISD] felosztásához, 

amely részletes kifejtését például a [INFALGKONYV] és a [PARALGKONYV] könyvekben találhatja meg az 

elméleti érdeklődéssel is bíró kedves olvasó. 

1.4.2. Az Amdahl törvény 

A párhuzamosítással elérhető sebességnövekedést jellemző Amdahl törvény [PKPROG] azt rögzíti, hogy az egy 

szálon vérgehajtott T=Tszekvenciális+Tpárhuzamosítható futási idejű (ahol a Tszekvenciális a nem párhuzamosítható rész futási ideje, 

a Tpárhuzamosítható pedig a párhuzamosítható rész egy szálú futási ideje) programnál maximum 1+Tszekvenciális/Tpárhuzamosítható 

sebességnövekedés érhető el. 

Ez a törvény azt az egyszerű megfigyelést rögzíti, hogy akárhány szálat is használunk a párhuzamosítható 

részen, a futási idő nyilván nem mehet a szekvenciális rész végrehajtási ideje alá. Vegyük azt a példát, hogy egy 

szálon egy órát fut a programunk, ebből 1 perc a nem párhuzamosítható, 59 perc a párhuzamosítható. „Ideális 

párhuzamosítást” használva, amikor a plussz szálak behozatalának nincs időköltsége, ez azt jelenti, hogy a futási 

http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/
http://boinc.berkeley.edu/
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idő 2 szál esetén az 1 perc+29,5 perc lesz a teljes futási idő, 4 szál esetén 1 perc+17,75 perc, n szál esetén 

1+59/n, a végtelenbe tartva marad az 1, ami ugye éppen 1+59/1, azaz 60-szoros sebességnövekedés. Vagy 

legyen a szekvenciális rész 5 perc, ekkor az idealizált párhuzamosság végtelen szállal eltünteti a további futási 

időt, ekkor 5+55/5=12-szeres lehet maximum a sebességnövekedés. 

2. A jegyzetről 

A jegyzet a Programozó Páternoszter kijelölte mederben szigorúan "gép melletti fogyasztásra" készült, elméleti-

alapozó részeket csak nyomokban a bevezető részekben találunk benne. Fő sodrában olyan egyszerű algoritmus 

megvalósításokat vizsgálunk naiv módon, amelyek kvintesszenciája a különböző implementációk 

összehasonlítása. Ilyen példa mondjuk az igen természetesen párhuzamosítható Mandelbrot halmaz kiszámítása, 

amelyet számos használati esetben futtatunk, például: a matematikai algoritmus szimpla beprogramozásával 

szekvenciálisan, párhuzamosan POSIX szálakkal, OpenMP-vel illetve Intel TBB-vel, s végül extrém 

párhuzamosítással, azaz CUDA platformon. Vagy további összevetésként említhetjük az EXOR alapú titkosítás 

brute force alapú törésének szekvenciális és OpenMP alapú futási időbeli összhasonlítását. A jegyzet 

koncepciójának kialakításakor a CUDA vagy a Map-Reduce platformok nem merültek fel, de fontosságuk 

indokolta, hogy a függelékben ezen platformok érintése is helyet kaphasson. A jegyzet feldolgozásának 

módszertani megközelítésében a "gép melletti fogyasztás" ajánlása azt jelenti, hogy az olvasó a könyvben 

szereplő példák felélesztésénél szinte sorról-sorra vett receptként tudja követni a feladat végrehajtását. Persze 

ehhez az is szükséges, hogy a gyakorlati informatika verzió-ugrásokkal változó világában a jegyzet példáit 

időszakonként korrigáljuk, ezt tesszük is folyamatosan a jelen jegyzettel és általában a jegyzet környezetében is 

a http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/ címen. 

2.1. A jegyzet környezete 

Ez a könyv több társával együtt finomodik, s ennek alapján együttesen egy egységesnek tekinthető környezetet 

alkotnak meg, amelyben egymás példáit, gyakorlatait háttértudással, know-how-al támogatják, de számos 

esetben megalapozzák vagy tovább fejlesztik egymás feladatait. Ebbe a szóban forgó környezetbe tartozónak 

tekinthetjük a következő jegyzeteket: 

• Bátfai Norbert: Programozó Páternoszter http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf, 

[PP]. 

• Bátfai Norbert, Juhász István: Javát tanítok, Bevezetés a programozásba a Turing gépektől a CORBA 

technológiáig http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat, [JAVATTANITOK]. 

• Bátfai Norbert: Mobil programozás, Nehogy már megint a mobilod nyomkodjon Téged! 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf, [MOBP]. 

• Bátfai Norbert: Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci programozásba 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.pdf, [MIRC]. 

• Bátfai Norbert: Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC, P-szálak, OpenMP 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf (ez a jelen könyv). 

• Bátfai Norbert: Programozó Páternoszter újratöltve: C, C++, Java, Python és AspectJ esettanulmányok 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf, [PROP]. 

• Bátfai Norbert: Paternoster of Programmers Reloaded: C, C++, Java, Python and AspectJ Case Studies 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/POPR/popr.book.xml.pdf, [POPR]. 

• Bátfai Norbert et al.: The Yearbook of the Programmers of University of Debrecen 

http://sourceforge.net/projects/udprog/, [UDPROG]. 

Az említett jegyzetekben sok a közös téma. Egy példát említve: robotfoci csapat építésével foglalkozunk a 

MIRC könyvben Java alapon, C++ alapon a PROP könyvben, de a csapat párhuzamos működésének szervezése 

a PARP könyvbe is bekerült. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a MIRC könyv robotfocit bevezető részét 

duplikáltuk a többiben, hanem arra csak hivatkozunk, hiszen az összes szóban forgó könyv szabadon elérhető. A 

példánál maradva ez azt is jelenti, hogy egy adott csapat csak egy adott jegyzetben szerepel tételesen 

kidolgozva. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/POPR/popr.book.xml.pdf
http://sourceforge.net/projects/udprog/
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A könyvek között a legerősebb kapcsolat a PP és a PROP illetve a PP és a PARP könyvek között van. Hiszen 

előbbi már címében is annak újrafogalmazása. Ám az eredeti PP-ben nem volt például kernel programozás, a 

PROP több más, de immár nagyobb esettanulmány mellett immár ilyen részeket is tartalmaz. A PP erős volt 

párhuzamos programozásban, ezt az irányt erősíti fel a PARP. Nézzük itt például a Mandelbrotos méréseket! A 

PARP-ban nem foglalkozunk az algoritmussal, azt megismerhetjük a JT könyvből. 

Annyit még megjegyezhetünk, hogy a PP csak informális jegyzet volt, a JT már valódi TÁMOP könyv, de 

mindkettő fejlesztése jóideje be van fagyasztva. Előbbi azért, mert számos helyen hivatkozunk fix 

oldalszámaira, utóbbit pedig gyakorlatilag nem volt lehetőség módosítani. A mostanában elkészült (MOBP, 

MIRC) illetve most készülő aktív (PARP, PROP, REPP) könyveket folyamatosan tervezzük karban tartani. Ha 

máshogy nem lenne lehetséges akkor akár úgy is, hogy duál licencelve forkolunk belőle és az open source 

(GNU FDL) változatot tartjuk karban a továbbiakban. 

A direkt redundáns részeket tehát igyekeztünk elkerülni a könyvekben, de például ez a pont kivételt képez, ezt 

egy az egyben megjelentetjük az aktív szerkesztésű MOBP, MIRC, PARP és PROP könyvekben is. 

2.1.1. A jegyzet környezetének kvintesszenciája 

A MOBP Java ME platformon erős, de piacot figyelve (például a Gartner elemzéseit olvasva, vagy végzett 

hallgatóink munkaerőpiaci visszajelzéseire alapozva) folyamatosan erősítjük majd az Android szerepét. 

A MIRC egyrészt a robotfociba ad egy bevezetést, másrészt a Java platformon történő munkát alapozza meg 

némi valódi feladatokba oltott Maven-JUnit-AspectJ gyakorlattal a konkrét Java alapú csapatok tekintetében. 

A PARP könyv a klasszikusok (például OpenMP) mellett számos további párhuzamos programozási 

paradigmába (például NVIDIA CUDA vagy Hadoop Map-Reduce) ad konkrét tapasztalatokat mellékletként, de 

legizgalmasabb vonása a debreceni szuperszámítógép használata! 

A PROP könyv számos kisebb-nagyobb esettanulmányt tartalmaz, melyek közül a leginkább a szóban forgó 

környezetünkbe illőek a C++ alapú RCSS robotfoci csapatok, amelyekre akár már a további, például a 

mesterséges intelligencia tárgyak is effektíve ráépülhetnek. 

2.2. A jegyzet kurzusai 

2.2.1. Magas szintű programozási nyelvek 1 

Karunkon a jelen félévtől mindhárom informatikus szak, a mérnök informatikusok, a gazdasági informatikusok 

és a programtervező informatikusok is választhatják ennek a tárgynak azt a meghirdetését, amelyet a jelen 

jegyzet is támogat. Ez szóbanforgó kurzus egy programozás bevezető kurzus. Rövid elméleti alapozásként a 

Turing gépekre és a Kolmogorov bonyolultságra helyezi a teoretikus fókuszt a megállási probléma és a 

Kolmogorov bonyolultságra nem rekurzív jellegének könnyen interpretálható bemutatásával. Eztután a C nyelv, 

majd a C++ nyelv tárgyalása következik. Az előadás és a labor szervesen egymásra épül, a bevezető jelleg miatt 

eleinte csak forrásokat olvasnak a hallgatók, amelyekbe csak néhány sort, illetve rövidebb kódcsipetet kell 

beírniuk. Ilyen például rögtön az első laborok egyikén a PageRank algoritmus megvalósítása, ahová csak a 

mátrix szorzása vektorral részt kell beprogramozniuk. De az egész kurzust áthatja a gyakorlat, a személyes 

tapasztalatok megszerzésének biztosítása. Ezért egyszerű programozási feladatokat oldunk meg a kernel 

programozás, a rendszer programozás, a párhuzamos programozás vagy akár a GUI programozás területén. 

A jelen jegyzet az említett párhuzamos programozási feladatok, mérések sikeres megoldását hivatott segíteni. 

2.2.1.1. WEB 2.0 diákok WEB 2.0 tanárok 

A karunkon folyó programozás oktatásának továbbfejlesztését célzó erőfeszítéseinket az Informatika a 

felsőoktatásban 2011 konferencián vázoltuk fel a jelen alcímmel megegyező című előadásunkban, amely a 

konferencia kiadványban (a 451. oldaltól) elolvasható. 

A programozással kapcsolatos kurzusok szervezésének gerincét egy országos blog adja: 

http://progpater.blog.hu/. Itt történik a laborgyakorlatok és a teljes (szervezett, illetve önálló) hallgatói munka 

szervezése. A jelen jegyzethez kapcsolható posztok a következők: 

• „A párhuzamosság gyönyörködtet” http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet, 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314
http://nodes.agr.unideb.hu/if2011/dokumentum/IF2011_CD_Kiadvany.pdf
http://progpater.blog.hu/
http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet
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A jegyzet és forráskódjai elérhetőségéről 

A „Release Early, Release Often” [KATEDRALIS] szellemében a jegyzetből készített aktuális 

nyomtatható pdf-et, böngészhető html-t és elektronikus könyvolvasóra tölthető epub konverziókat 

szinte napi gyakorisággal frissítjük a szerző lapján a tankönyv fejlesztésének ideje alatt. S 

természetesen annak befejeztével is elérhető lesz itt. 

A jegyzetben szereplő források kapcsán úgy jártunk el, a forrásokat tipikusan a jegyzetből emeljük ki a 

kipróbáláshoz, így a források esetleges különbözőségéből következő hibákat kiküszöbölhejük. S eleve 

a jegyzetben minden forráskód kapcsán bemutatjuk annak használatát is. 

Lesznek hosszabb kódok, illetve olyanok is, amelyeket máshol (például a Páternoszterben [PP] ) már 

leírtunk. Redundánsan a szereplő kódokat a lapon is karbantartjuk. Sőt a VirtualBox OSE-vel 

készítettünk egy virtualizált 32-bites Fedora 16 rendszert is, amely ugyanerről a lapról letölthető, erre 

a gépre a példákat is feltelepítettük, főleg, hogy segítsük hallgatóink sikeres labormunkáját. Végül a 

kódok legtöbbje a 2005-ös porton futó hallg-os SVN tárolóból is elérhető, de ez csak az egyetemi 

tűzfalon belülről (viszont időszakonként ennek az SVN-nek a tartalmát a lapra is kitesszük, ez 

bárhonnan elérhető). 

A jegyzetben számos helyen, evangéliumi mintára használjuk majd a PP szám alakú hivatkozást, itt a 

PP a Programozó Páternosztert [PP], a szám, a Páternoszter 0.0.247 verziójának pdf alakjában az 

oldalszámot jelöli (ez a változat 2006 óta változatlan, ami persze informatikai jegyzet esetén egyben azt 

is jelenti, hogy a példák ha csak üzeneteket dobnak a fordításkor, az még a szerencsés eset). 

A jegyzet evolúciója 

Jegyzetünk egy informatikai jegyzet, ezért alaptermészete a sok online erőforrásra történő hivatkozás, 

amelyek idővel változnak, így a szerző honlapján (ahogy erőnkből tellik) folyamatosan karbantartunk 

egy legfrissebb verziót: http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/, ahol nemcsak ezt, hanem az 

összes jegyzetünket gondosan gondozni igyekszünk. 

 

A jegyzet gépei 

A jegyzet példáit az alábbi paraméterekkel rendelkező gépeken próbáltuk ki, hogy adott példát éppen 

melyiken, az mindig ki fog derülni a bemutatott parancssorokból. 

2.2.1.1.1. A jegyzet készítése során használt gépek jellemzői 

A jegyzet példáinak kipróbálása során 4 PC-t (ezek közül egy virtualizált, egy másik pedig CUDA alapú GPU 

képes) illetve az ország legerősebb szuperszámítógépét és annak előtét gépét használtuk fel. 

• matrica (1 darab 4 magos processzor, processor: 0-3) 

 

                                  

[norbert@matrica ~]$ uname -a 

Linux matrica.inf.unideb.hu 2.6.42.12-1.fc15.x86_64 #1 SMP Tue Mar 20 16:30:08 UTC 

2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 

[norbert@matrica ~]$ more /proc/cpuinfo  

processor       : 0 

vendor_id       : GenuineIntel 

cpu family      : 6 

model           : 42 

model name      : Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 

stepping        : 7 

microcode       : 0x1b 

cpu MHz         : 1600.000 

cache size      : 3072 KB 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/parpsource
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/p1/forrasok-SVN/bevezetes/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
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physical id     : 0 

siblings        : 4 

core id         : 0 

cpu cores       : 2 

apicid          : 0 

initial apicid  : 0 

fpu             : yes 

fpu_exception   : yes 

cpuid level     : 13 

wp              : yes 

flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat 

pse36 clflu 

sh dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc 

arch_perfmon pebs  

bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl 

vmx est  

tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx 

lahf_lm arat ep 

b xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid 

bogomips        : 6585.05 

clflush size    : 64                                                                            

cache_alignment : 64                                                                            

address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual 

power management:  

                              

• robocup (2 darab 2 magos processzor, processor: 0-3, hiperszálas) 

                                  

[norbert@robocup ~]$ uname -a 

Linux robocup.inf.unideb.hu 3.1.2-1.fc16.x86_64 #1 SMP Tue Nov 22 09:00:57 UTC 2011 

x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 

[norbert@robocup ~]$ more /proc/cpuinfo  

processor       : 0 

vendor_id       : GenuineIntel 

cpu family      : 15 

model           : 4 

model name      : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz                                                  

stepping        : 3 

cpu MHz         : 3200.000 

cache size      : 2048 KB                                                                        

physical id     : 0 

siblings        : 2 

core id         : 0 

cpu cores       : 1 

apicid          : 0 

initial apicid  : 0 

fpu             : yes 

fpu_exception   : yes 

cpuid level     : 5 

wp              : yes 

flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat 

pse36 clflus 

h dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc pebs bts nopl pni 

dtes64 mo 

nitor ds_cpl cid cx16 xtpr 

bogomips        : 6383.76 

clflush size    : 64 

cache_alignment : 128 

address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual 

power management:  

                              

• sgu (1 darab 4 magos processzor, processor: 0-3) 

                                  

[norbert@sgu:~$ uname -a 

Linux sgu 3.2.0-27-generic #43-Ubuntu SMP Fri Jul 6 14:25:57 UTC 2012 x86_64 x86_64 

x86_64 GNU/Linux 

norbert@sgu:~$ more /proc/cpuinfo  

processor : 0 
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vendor_id : GenuineIntel 

cpu family : 6 

model  : 23 

model name : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9550  @ 2.83GHz 

stepping : 10 

microcode : 0xa07 

cpu MHz  : 2832.718 

cache size : 6144 KB 

physical id : 0 

siblings : 4 

core id  : 0 

cpu cores : 4 

apicid  : 0 

initial apicid : 0 

fpu  : yes 

fpu_exception : yes 

cpuid level : 13 

wp  : yes 

flags  : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 

clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc 

arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est 

tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority 

bogomips : 5665.43 

clflush size : 64 

cache_alignment : 64 

address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual 

power management:  

                              

A gépbe installált 384 CUDA magos NVIDIA GeForce©GTX 560 Ti GPU kártya pontos paraméterei a 

CUDA-s labormérésről szóló fejezetben [167] találja meg a kedves olvasó. 

• BatfaiProg1 (1 darab 4 magos processzor, processor: 0-3), ez egy VirtualBox OSE alapú virtualizált gép. 

 

                                  

[norbert@BatfaiProg1 ~] uname -a 

[norbert@BatfaiProg1 ~] more /proc/cpuinfo  

Linux BatfaiProg1 3.3.0-8.fc16.i686.PAE #1 SMP Thu Mar 29 18:26:34 UTC 2012 i686 i686 

i386 GNU/Linux 

processor       : 0 

vendor_id       : GenuineIntel 

cpu family      : 6 

model           : 42 

model name      : Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 

stepping        : 7 

cpu MHz         : 3292.726 

cache size      : 6144 KB 

physical id     : 0 

siblings        : 4 

core id         : 0 

cpu cores       : 4 

apicid          : 0 

initial apicid  : 0 

fdiv_bug        : no 

hlt_bug         : no 

f00f_bug        : no 

coma_bug        : no 

fpu             : yes 

fpu_exception   : yes 

cpuid level     : 5 

wp              : yes 

flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat 

pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc pni ssse3 lahf_lm 

bogomips        : 6585.45 

clflush size    : 64 

cache_alignment : 64 

address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual 

device
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Batfai_Prog1.ova
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power management:  

                              

• A debreceni szuperszámítógép előtét gépe (4 darab 6 magos processzor, processor: 0-23) 

Itt történik a programok fordítása, s innen küldjük a feladatot a szuperszámítógépre, illetve az eredményeket 

is itt kapjuk meg. A szuperszámítógépet tehát közvetlenül nem érjük el felhasználóként, hanem csak az előtét 

szerverről az Oracle Grid Engine parancsaival2. 

• A debreceni szuperszámítógép, SGI Altix ICE 8400 EX3 (256 darab 6 magos processzor) 

Az 1536 mag tízenkettessével van a 128 számoló csomópontba szervezve: 

                                  

nbatfai@submithost:~> qconf -sel|wc -l 

128 

                              

A /proc/cpuinfo fájlbeli CPU tulajdonságok 

A Linux kernelfa linux/arch/x86/include/asm/cpufeature.h fejléc állományából ismerheted 

meg a a more /proc/cpuinfo parancs kimenetének flags alatti részében látható rövidítések feloldását, 

egy példa csipet innen: 

 

/* Intel-defined CPU features, CPUID level 0x00000001 (edx), word 0 */ 

. 

. 

. 

#define X86_FEATURE_SELFSNOOP   (0*32+27) /* "ss" CPU self snoop */ 

#define X86_FEATURE_HT          (0*32+28) /* Hyper-Threading */ 

#define X86_FEATURE_ACC         (0*32+29) /* "tm" Automatic clock control */ 

. 

. 

. 

 

Képzők képzése 

A jegyzet készítése alatt a szerző részt vett a jegyzetpályázatot kísérő Képzők képzése programban, 

konkrétan a Tananyagfejlesztés egyetemi oktatók részére című tréningprogramjában. A tréninget 

megelőzően a szerzőben volt kétely, hogy szabad-e adott programozási esettanulmányokat feladatok 

formájában tálalni a kedves olvasók felé... mely feladatok bár bizonyos vonatkozásaikban 

megegyeznek az előző, vagy több előző esettanulmánnyal, de mégis megjelenik bennük valami, a 

jegyzet tematikáját tekintve új elem (például egy számítás folyamatokkal, majd szálakkal történő közös 

megvalósítása után az OpenMP alapú megoldást már nem megoldott konzervként, hanem feladatként 

tálalva). 

A tréning nyugtatta meg a szerzőt, hogy ez a módszertan: az induktív példák egy gyümölcsözően 

választható módszertan. 

2.2.2. Magas szintű programozási nyelvek 2 

Ennek a kurzusnak a fő célja, hogy a teljesítők sikerrel tudjanak kopogtatni egy szoftverfejlesztő cég ajtaján. 

Ezért itt külön támogatott, hogy a hallgató egy fejlesztő cég konkrét (Java vagy C++ alapú felvételi) feladatát 

hozza vagy az általunk ilyen meghirdetettekből választ és ezt a fejlesztését védi meg a laboron. Természetesen 

alternatívaként úgynevezett egyetemi feladatot is választhat, amely tipikusan egy Java alapú saját robotfoci 

csapat elkészítését jelenti [MIRC]. E kurzus tekintetében a jelen jegyzettel főleg a Javával kapcsolatos témákat 

támogatjuk, ilyen például a Hadoop mellékletbeli Map-Reduce platform. 

                                                           
2 Ez a korábban a Sun Grid Engine néven ismert szoftver, rövid leírással a NIIF is segíti a kezdő felhasználókat. 
3 Lásd például a szállítónál: http://www.sgi.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=328. 

http://docs.oracle.com/cd/E24901_01/doc.62/e21976/chapter2.htm#sthref23
http://www.kernel.org/
https://www.niif.hu/node/316
http://www.sgi.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=328
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2.2.3. A jegyzet felhasználása további kurzusokon 

A jegyzet példái természetes módon kerülnek feldolgozásra a következő című, most bevezetett tárgyakon: 

• C, C++ esettanulmányok (PTI, GI MSc labor), 

• Programozás GNU/Linux környezetben (PTI, GI MSc előadás és labor). 

2.3. A jegyzet technikai adatai 

Ebben a pontban néhány a jegyzetet jellemző technikai adatot ismertetünk, illetve összevetjük a kapott jegyzetet 

a korábban tett becsült vállalásokkal. 

A jegyzet írásának megkezdése a DocBook XML 5.0 szabványnak megfelelő forrásban történt, de ezt 

„downgrade”-elni kellett, hiszen a pályázatban maradt a 4.4 szabvány előírásként. Ennek megfelelően ez a 

forrás a DocBook XML 4.4 szabvány szerint valid. 

A vállalt és tervezett leütésszám 160.000 volt, itt van túlteljesítés, mert 600.000 fölött járunk: 

                                  

[nbatfai@desteny PARP]$ wc parp.book.xml 

 13860  50468 610931 parp.book.xml 

                              

Ezt egyrészt az indokolta, hogy a jegyzet tartalmazza az egyébkönt önmagukban rövid, de mégis teljes és így 

azonnal kipróbálható forrásokat (ennek bemutatását lásd a videó-bevezetőkben, például a  videóban) 

másrészt ezt a 600.000 leütést kvázi valódi leütésben számoltam, hiszen közvetlenül a DocBook XML forrásban 

dolgozva, azaz például egy extrém esetben, ha azt írtam le „PID”, akkor a forrásban ezt így került annotálásra a 

megfelelő DocBook elembe ágyazva: 

                                  

<acronym os="UNIX">PID</acronym> 

                              

Ezzel lehet kapcsolatos a jegyzet DocBook mélysége, amely mutatót természetesen csak „házi használatra” 

vezettünk be, ez a használt különböző DocBook elemek száma, ami a mi jegyzetünkre 150 fölött jár. 

A könyv példái az írás megkezdése óta folyamatos használatban vannak a szerző laborgyakorlatain. Ezt az tette 

lehetővé, hogy a könyv mindenkori aktuális állapota úgynevezett szerzői kiadásként elérhető a szerző 

honlapjáról. A használat során, mivel az főleg alaptárgyakon, s inkább még gyakorlatlan hallgatósággal történik, 

indokolt volt minél több képet elhelyezni, amelyek tudják úgy vezetni a hallgatót, hogy a könyvet nyitva tartva 

pdf-ben, a képek alapján sokkal önállóbban tudja a labormunkáját szervezni. Ez indokolta a tervezetthez (9 db 

9x35 KB, közelítőleg 0.3 MB összméretű) képállománnyal szemben kapott jóval több, hozzávetőlegesen 85 

kép: 

                                  

[nbatfai@desteny PARP]$ du images/ -h 

6,5M images/ 

[nbatfai@desteny PARP]$ ls -l images/|wc 

85 

                              

2.4. A szerzőről 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
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Bátfai Norbert gimnáziumi éveit a Magyar Honvédség szervezésében Balassagyarmaton töltötte, tanulmányait a 

Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán folytatta, ahonnan őrmesterként szerelt le, majd 1996-ban szerzett 

programozó matematikusi, illetve 1998-ban kitüntetéses programtervező matematikusi oklevelet a Debreceni 

Egyetemen. 1998-ban megnyerte a Java Szövetség Java Programozási Versenyét. 

Mobil információtechnológiai cége, az Eurosmobil, második helyezést ért el 2004-ben a Motorola JavaJáték 

Versenyén, ugyancsak az Eurosmobil 2004-ben a Sun és a Nokia közös Mobil Java Fejlesztői Versenyén a „Ha 

hívsz, támadok!” (H.A.H) hálózati ( Java EE™ szerver, Java ME™ kliens) játéksorozattal első díjat nyert. A 

mobil játékfejlesztés elmélete és gyakorlata és a kék (JSR 82) játékok címmel előadott az Eurosmobillal a Sun 

Java Fejlesztői Konferencián 2005-ben. 

Társszerzője a Fantasztikus programozás™ [JAVACSKA] című ismeretterjesztő kalandregény sorozatnak, 

illetve a 2007-ben megjelent Javát tanítok™ [JAVATTANITOK] digitális szakkönyvnek. Szerzője a Nehogy 

már a mobilod nyomkodjon Téged!™ [NEHOGY] című könyvnek és a Nehogy már megint a mobilod 

nyomkodjon Téged!™ [MOBP] és a Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci 

programozásba™ [MIRC] című digitális szakkönyveknek. 

Közel 10 évig volt a Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 

Tanszékének munkatársa. Oktatási tapasztalata az alábbi előadásokon: Magas szintű programozási nyelvek 1, 

Magas szintű programozási nyelvek 2, Operációs rendszerek, Operációs rendszerek 2; illetve az alábbi tárgyak 

gyakorlatain alapul: Java esettanulmányok, J2SE hálózatok, Java appletek, CORBA, Programozás, Hálózatok, 

Formális nyelvek és automaták, Algoritmuselmélet, Bevezetés az informatikába, Operációs rendszerek, 

Alkalmazások fejlesztése WWW-re, XML-HTML, Objektumorientált programozás a középiskolában, Mobil 

programozás, Internettartalom menedzsment, Tartalomszolgáltatás, Magas szintű programozási nyelvek 1, 

Magas szintű programozási nyelvek 2. 

A VISZ (Vezető Informatikusok Szövetsége) a 2008-as évben az Év Informatikai Oktatójának választotta. 

2011-ben szerzett PhD doktori fokozatot informatikából. Jelen pillanatban a Debreceni Egyetem 

Információtechnológiai Tanszékének adjunktusa. Érdeklődése most a gépi tudatosságra irányul [COP]. 

2012-ben Pollák-Virág díjat kapott A Debreceni Egyetem labdarúgást szimuláló szemináriumának bemutatása 

című cikkért [DEIKFOCI] a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettől. 

2.5. A lektorokról 

2.5.1. A szakmai lektorok vélekedése a könyvről 

Dr. Bátfai Norbert Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC, P-szálak, OpenMP című 

egyetemi jegyzete egy nagyszerű, hiánypótló tananyagot a párhuzamos programozás oktatásának területén. 

A tananyagban bemutatásra és összehasonlításra kerülnek a kapcsolódó szabványok, eljárások, modellek és 

API-k, nagyszerű példákon keresztül mutatva be a tananyagot, és ezáltal olyan részeket téve érthetőbbé, mint a 

párhuzamosság során felmerülő első számú probléma a közösen használt erőforrások és a holtpont 

problematikája. 

A tananyag részét képzi egy kifejezetten izgalmas esettanulmány leírása, amely egy kvantumfizikai kísérlet 

lépéseit mutatja be, a híres kétréses kísérlet szimulációjának megalkotásában. A szerző a folyamatot a kockás 

papíron végzett számításoktól kezdve vezeti végig a program szuperszámítógépen történő futtatásáig. 

http://www.mvisz.hu/index/visz-dij.html
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/opensource/
http://arxiv.org/abs/1108.2865
http://hiradastechnika.hu/data/upload/file/2011/2011_01_01magyar/batfain.pdf
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A teljes tananyag egy értékes és jól használható jegyzet a hallgatók számára a GNU/Linux környezetben történő 

párhuzamos programozás alapos megismeréséhez. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

I. rész - A programok fejlesztése GNU/Linux 
rendszeren 

Ebben a részben több párhuzamos programozási példát fejlesztünk ki GNU/Linux rendszeren, amelyeket majd a 

következő nagy részben viszünk át a szuperszámítógépre. Pontosabban nem ugyanezeket a példákat visszük át, 

hanem az ezek során megszerzett tudással egy olyan programot, amely méltóbb a szuperszámítógéphez abban az 

értelemben, hogy nem szimpla gyakorló példa, hanem olyan, amely legalább a lehetőségét magában hordozza 

annak, hogy valami érdekes eredményt kaphassunk. 
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2. fejezet - Bevezető labormérés 

Ebben a fejezetben kiszámoljuk a Mandelbrot halmazt 

• először szekvenciálisan, 

• majd két párhuzamos szálon P-szálakkal, 

• végül megint csak két párhuzamos szálon OpenMP-vel, 

• lezárásként pedig (külön mellékletben kibontva) több CUDA végrehajtási konfigurációval, 

miközben összevetjük a számítások futási idejét. Továbbá bemutatunk egy GUI-s Qt alapú Mandelbrot halmaz 

rajzoló programot is. 

A bevezető labormérés végén a jegyzet konkurrens programozás tekintetében vett mélységét vetítjük majd előre. 

„Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom; Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a 

rónák végtelenjét látom.” 
—Petőfi Sándor  Az alföld [PETOFI] 

1. A Mandelbrot halmaz számolása 

A Benoit Mandelbrot általt, a komplex számsík origójának környékén felfedezett közismert alakzat a 

Mandelbrot halmaz. Ez egy fraktál, s mint ilyenek izgalmas tulajdonsága, hogy ha a részeit elkezdjük 

nagyítgatni, akkor előbb-utóbb eljutunk egy az eredeti halmazhoz nagyon hasonló alakzathoz, majd tovább 

folytathatjuk ezt az eljárást a kapott hasonló alakzatra, s így tovább. 

A jelen tankönyvben nem célunk magával a halmazzal foglalkozni, hanem csak a kiszámításának 

párhuzamosításával. Ezért a következő méréseink matematikai részét egyszerűen bedolgozzuk a Jávát tanítok 

[JAVATTANITOK] kapcsolódó forrásából. Annak idején ezt a fraktálok iránt érdeklődők között igen népszerű 

Barnsley könyv [BARNSLEYKONYV] algoritmus leírása alapján programoztuk be, de az erre történő 

hivatkozás mellett több ismeretterjesztő olvasmányt is megjelöltünk, illetve mi magunk is lerajzoltuk a program 

működését a Javát tanítok-ban. 

Ennek lényege, hogy a komplex sík vizsgálandó tartományára egy négyzetrácsot fektetünk, amelynek 

rácspontjaiból elkezdjük a Mandelbrot-féle komplex iterációs sorozatot konvergenciáját vizsgálni. Ha az iteráció 

során túlságosan eltávolodunk az origótól, akkor a vizsgált rácspontot nem vesszük be a halmazba, ha egy 

iterációs határig ez nem következik be, akkor viszont bevesszük. Ezt az említett iterációt grafikusan is 

kirajzoltunk, illetve interaktívan is vizsgálható a Javát tanítok MandelbrotIterációk nevű osztályával. 

1.1. A Mandelbrot halmaz számolása szekvenciálisan 

Parancssori programot készítünk, amely egy png képet készít el. Ehhez a módosított BSD licenccel ellátott 

png++ csomagot használjuk fel. Ez egy C++ wrapper a libpng csomaghoz, a libpng bizonyára telepítve van a 

gépedre, vagy ha mégsem, akkor kényelmesen felteheted a csomagkezelődből. A png++ telepítését az alábbi 

módon végezheted el: 

                                  

[norbert@matrica ~]$ mkdir png++ 

[norbert@matrica ~]$ cd png++/ 

[norbert@matrica png++]$ cp ~/Downloads/png++-0.2.5.tar.gz . 

[norbert@matrica png++]$ gunzip png++-0.2.5.tar.gz  

[norbert@matrica png++]$ tar xvf png++-0.2.5.tar  

[norbert@matrica png++]$ cd png++-0.2.5 

[norbert@matrica png++-0.2.5]$ make 

[norbert@matrica png++-0.2.5]$ su 

Password:  

[root@matrica png++-0.2.5]# make install 

                              

http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1
http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1
http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-4-080904
http://savannah.nongnu.org/projects/pngpp/
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ahol az éppen aktuális png++-0.2.5.tar.gz archívumot a projekt lapjáról kell letöltened. A sikeres telepítés után, 

immár újra egyszerű felhasználóként az alábbi paranccsal fordíthatod le a szóban forgó példaprogramot. 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ g++ mandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -O3 -o 

mandelpngt 

                              

s az előkészítés befejezéséül jöjjön most a példaprogram forráskódja. 

 

// Mandelbrot png 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ mandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -O3 -o mandelpngt 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock (); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times (&tmsbuf1); 

 

    if (argc != 2) 

    { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    // számítás adatai 

    double a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

    int szelesseg = 600, magassag = 600, iteraciosHatar = 32000; 

 

    // png-t készítünk a png++ csomaggal 

    png::image < png::rgb_pixel > kep (szelesseg, magassag); 

 

    // a számítás 

    double dx = (b - a) / szelesseg; 

    double dy = (d - c) / magassag; 

    double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    std::cout << "Szamitas"; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

        { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

http://download.savannah.gnu.org/releases/pngpp/
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            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

            { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kep.set_pixel (k, j, 

                           png::rgb_pixel (255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

        } 

        std::cout << "." << std::flush; 

    } 

 

    kep.write (argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times (&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock () - delta; 

    std::cout << (double) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

} 

            

A programban a PP (Programozó Páternoszter) hivatkozott oldalainak időmérését is beletettük, ezt követi az rgb 

kép objektum elkészítése, majd a két for ciklus végigzongorázza a komplex síkra fektetett rácsot, miközben a 

belső while ciklus az iteréciókat vizsgálja a rács pontjaiban, aminek megfelelően be vagy kikapcsoljuk a 

rácspontnak megfelelő pixelt a png képen. A számítás előrehaladásáról (soronként) egy pont kiírásával 

tájékoztatjuk a felhasználót. Végezetül kiírjuk a képet, majd a kétféle időmérés eredményét. 

Futtatáskor az operációs rendszert is megkérjük (time parancs), hogy mérje a futási időt. 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ time ./mandelpngt m.png 

 

Szamitas................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

................................................................................m.png 

mentve 

1114 

11.14 sec 

 

real    0m11.228s 

user    0m11.140s 

sys     0m0.009s 

                              

A program futásával párhuzamosan egy másik ablakban kiadjuk a 
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[norbert@matrica Mandelbrot]$ top -p `pgrep -u norbert mandelpngt` 

                              

parancsot, amely futó program nevéhez elkéri a PID-jét, s ez alapján listázza a top parancsban a processz 

tulajdonságait, ahol is minket most majd a felhasznált processzoridő foglalkoztat. A top parancsban interaktívan 

az 1-es billenytűt lenyomva láthatjuk, hogy egy 4 magos gépen dolgozunk éppen. 

2.1. ábra - A mandelpngt program 98.9 százalékos CPU felhasználással dolgozik. 

 

Kimenete alapján a programot úgy értékelhetjük, hogy 11 másodperc alatt végezte el a számítást. 

1.2. A Mandelbrot halmaz számolása P-szálakkal 

Két szálat készítünk, s közben azt várjuk, hogy a futási idő a felére csökken majd. Konkrétan immár, hogy a két 

magon párhuzamosan dolgozva olyan 5-6 másodperc lesz a program futása. 

Fordításnál az -lpthread kapcsoló megadásával ne felejtsük el jelezni a linkernek, hogy P-szálakat használunk: 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ g++ pmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -lpthread -

O3 -o pmandelpngt 

                              

A forráskód a P-szálak elkészítésével bővül. Mindkét szál látja a globális kép objektumot, munkájuk 

befejeztével bevárják egymást, s innentől a működés a megszokott: a kép és az idővel kapcsolatos információk 

kiíratása. 

 

            

// Mandelbrot png párhuzamosan P-szálakkal 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ pmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -lpthread -o pmandelpngt 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <pthread.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/times.h> 
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#define SZALAK_SZAMA 2 

 

// számítás adatai 

double a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

int szelesseg = 600, magassag = 600, iteraciosHatar = 32000; 

 

// png-t készítünk a png++ csomaggal 

png::image < png::rgb_pixel > kep(szelesseg, magassag); 

 

void * 

mandel_resz_szamitas(void *id) { 

 

    int mettol = *(int *) id * (magassag / SZALAK_SZAMA); 

    int meddig = mettol + (magassag / SZALAK_SZAMA); 

 

    // a számítás 

    double dx = (b - a) / szelesseg; 

    double dy = (d - c) / magassag; 

    double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    std::cout << *(int *) id << ". szal szamitas indul"; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

    for (int j = mettol; j < meddig; ++j) { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kep.set_pixel(k, j, 

                          png::rgb_pixel(255 - 

                                         (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                         255 - 

                                         (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                         255 - 

                                         (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

        } 

        std::cout << "." << std::flush; 

    } 

 

    return id; 

} 

 

int 

main(int argc, char *argv[]) { 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock(); 

    // Mérünk időt (PP 66) 
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    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times(&tmsbuf1); 

 

    if (argc != 2) { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    pthread_t szal[SZALAK_SZAMA]; 

    int szal_arg[SZALAK_SZAMA]; 

    int i, *r; 

    // SZALAK_SZAMA db P-szálat készítünk 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        szal_arg[i] = i; 

        // a párhuzamosan végrehajtandó kód a 

        // mandel_resz_szamitas függvényben 

        if (pthread_create(szal + i, NULL, 

                           mandel_resz_szamitas, (void *) (szal_arg + i))) 

            exit(-1); 

    } 

    // Megvárjuk, hogy minden szál befejezze a melót 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        pthread_join(szal[i], (void **) &r); 

        std::cout << *r << ". szal kesz."; 

    } 

    // Ha kész vannak a szálak, kinyomjuk fájlba a képet 

    kep.write(argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times(&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock() - delta; 

    std::cout << (double) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

 

} 

            

Futtatáskor most is kérjük az operációs rendszert, hogy mérje a futási időt. 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ time ./pmandelpngt pm.png 

 

0. szal szamitas indul1. szal szamitas 

indul...................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................0. szal 

kesz....................................................................................

..........................................1. szal kesz.pm.png mentve 

1135 

11.35 sec 

 

real    0m5.788s 

user    0m11.359s 

sys     0m0.008s 

                              

2.2. ábra - A pmandelpngt program két dolgozó szálának CPU felhasználása. 
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Kimenete alapján a programot úgy értékelhetjük, hogy előzetes várakozásainknak megfelelően 5 és 6 másodperc 

között végezte el a számítást. 

Az iménti kép készítéséhez kiadott top -H -p `pgrep -u norbert pmandelpngt` parancs mellett most egy ps -

eLf|grep pmandelpngt parancsot is kiadtunk, hogy lássuk a processzen belüli párhuzamosságot: 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ ps -eLf|grep pmandelpngt 

UID        PID  PPID   LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD 

norbert   7040  2956  7040  0    3 14:48 pts/2    00:00:00 ./pmandelpngt pm.png 

norbert   7040  2956  7041 71    3 14:48 pts/2    00:00:01 ./pmandelpngt pm.png 

norbert   7040  2956  7042 71    3 14:48 pts/2    00:00:01 ./pmandelpngt pm.png 

                              

1.3. A Mandelbrot halmaz számolása OpenMP-vel 

Már említettük, hogy a gép, amelyen a jelen méréseket végezzük, 4 magos, de ez esetben is csak 2 párhuzamos 

szálra bontjuk a végrehajtást (a kódban majd a omp_set_num_threads(2); utasítás kiadásával). 

Várakozásunk ugyanaz, mint az előző alszekcióban: a két magon párhuzamosan dolgozva 5-6 másodperc legyen 

a program futása. 

Fordításnál az -fopenmp kapcsoló megadásával jelezni a linkernek, hogy OpenMP-t használunk: 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ g++ ompmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -fopenmp -

O3 -o ompmandelpngt 

                              

A forráskód a P-szálas változathoz képest jelentősen egyszerűsödik, csupán a rácspontok feldolgozása előtt 

jelezzük, hogy ez a rész mehet párhuzamosan. 

 

// Mandelbrot png OpenMP-vel 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ ompmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -fopenmp -O3 -o ompmandelpngt 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

#include <omp.h> 
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int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock (); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times (&tmsbuf1); 

 

    std::cout << omp_get_num_procs () << std::endl; 

    std::cout << omp_get_max_threads () << std::endl; 

 

    omp_set_num_threads (2); 

 

    if (argc != 2) 

    { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    // számítás adatai 

    double a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

    int szelesseg = 600, magassag = 600, iteraciosHatar = 32000; 

 

    // png-t készítünk a png++ csomaggal 

    png::image < png::rgb_pixel > kep (szelesseg, magassag); 

 

    // a számítás 

    double dx = (b - a) / szelesseg; 

    double dy = (d - c) / magassag; 

    double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    std::cout << "Szamitas"; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

#pragma omp parallel for 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

        { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

            { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kep.set_pixel (k, j, 

                           png::rgb_pixel (255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 
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                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

 

        } 

        std::cout << "." << std::flush; 

    } 

 

    kep.write (argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times (&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock () - delta; 

    std::cout << (double) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

} 

            

Futtatáskor már szokásosan kérjük az operációs rendszert, hogy mérje ő maga is a futási időt. 

                                  

[norbert@matrica Mandelbrot]$ time ./ompmandelpngt om.png 

 

4 

4 

Szamitas................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

................................................................................om.png 

mentve 

1104 

11.04 sec 

 

real    0m5.618s 

user    0m11.046s 

sys     0m0.004s 

                              

2.3. ábra - A ompmandelpngt program két dolgozó szálának CPU felhasználása. 

 

Kimenete alapján a programot úgy értékelhetjük, hogy előzetes várakozásainknak ez is megfelel, 5 és 6 

másodperc között végezte el a számítást. 

A kép készítéséhez kiadott top -H -p `pgrep -u norbert ompmandelpngt` parancs mellett most egy ps -

eLf|grep ompmandelpngt parancsot is kiadtunk, hogy lássuk a processzen belüli párhuzamosságot: 
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[norbert@matrica Mandelbrot]$ ps -eLf|grep ompmandelpngt 

UID        PID  PPID   LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD 

norbert   7162  2956  7162 99    2 14:52 pts/2    00:00:00 ./ompmandelpngt om.png 

norbert   7162  2956  7163 99    2 14:52 pts/2    00:00:00 ./ompmandelpngt om.png 

                              

1.4. A Mandelbrot halmaz számolása virtualizált gépen 

Ebben a pontban a laborgyakorlat támogatására készített, a VirtualBox-al (az alapértékek mellett 4 processzort 

beállítva) virtualizált 32-bites Fedora 16-on is megismételjük a számításokat. (Ezt az indokolja, hogy a 

géptermekben nem tudunk rendszergazdaként telepíteni, persze felhasználóként is ugyanúgy telepíthetünk 

prefixek használatával, de ezzel nincsenek jó tapasztalataink a laborközösségekben.) 

A virtualizált vendéget ugyanazon a hoszton futtatjuk, amelyen az iménti pontok Mandelbrotjait. 

2.4. ábra - A mandelpngt program a vendég rendszeren hasonlóan teljesít, mint a 

hoszton. 

 

A P-szálas változat futtatásánál azt tapasztaljuk, hogy nem hozza az elméleti és előző pontok alapján várt időbeli 

teljesítmény-javulást. 

2.5. ábra - A pmandelpngt nem hozott időbeli nyereséget a virtualizált rendszeren 

futtatva. 

 

Az OpenMP-s változat ugyanazt a időbeli teljesítmény-javulást mutatja, amelyet a natív futtatásnál is 

tapasztaltunk. 

2.6. ábra - Az ompmandelpngt ugyanazt az időbeli nyereséget adja a virtualizált 

rendszeren futtatva, mint a natív futtatásnál. 
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2.7. ábra - Szálak munkában a virtualizált procorokon az ompmandelpngt futtatásánál. 

 

1.5. A Mandelbrot halmaz számolása Qt-vel 

Ez a bevezető példa kilóg a jelen mérés logikájából, mert itt nem a párhuzamosított megoldás teljesítményét 

vizsgáljuk, hanem arra mutatunk példát, hogyan készítsünk el egy GUI-s programot GNU/Linux rendszer alatt. 

Egyben paradigmát is váltunk, mert a GUI-s mivolt következtében ez a programunk eseményvezérelt lesz. 

Qt alapú megoldást készítünk, ahol a számítás elvégzését egy QThread osztálybeli objektumra bízzuk. A 

kapcsolódó forrásokat a korábban ismertetett [26] helyek közül az SVN-ben és a virtualizált rendszeren 

találhatjuk meg. 

• main.cpp: az itt található fő függvény példányosít négy FrakAblak objektumot. 

• frakablak.h: definiálja a FrakAblak QMainWindow osztályt. A paraméter nélküli konstruktor a klasszikus 

paraméterekkel megadott Mandelbrot halmazt készíti el. Az osztály szervezése még a C programozás jegyeit 

viseli magán (nem véletlenül, ez a Magas szintű programozási nyelvek 1 C nyelvből C++ neylvbe 

átvezető példáinak egyike) egy callback jellegű vissza függvény deklarálásával. Az osztálynak két privát 

tagja van, egy kép, amelyet kirajzol és egy szál, amely a számítást végzi. A számítást végző szál hívja majd 

vissza a vissza függvényt, minden kiszámolt sorral, hogy az annak megfelelő sort az ablak rajzolja ki a kép 

tagra, majd azt a képernyőre. 

• frakablak.cpp: megadja a FrakAblak osztály függvényeinek implementációját. 

• frakszal.h: definiálja a FrakSzal QThread osztályt. A QThread a Qt szál osztálya. 

• frakszal.cpp: megadja a FrakSzal osztály függvényeinek implementációját, a ctor, dtor mellett a 

párhuzamosan végrehajtandó kódot tartalmazó run függvény testét, amely utóbbi magát az időköltséges 

matematikai algoritmust valósítja meg. 

http://qt-project.org/doc/qt-5/qthread.html
forrasok
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Qt programot már tipikusan nem fordítunk kézzel szerkesztett parancssorral, hanem a qmake segítségével: első 

lépésben a projekt fájlt generáltatjuk le, majd abból a Makefile állományt, aztán a make paranccsal fordítunk. 

                                  

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ ls 

frakablak.cpp  frakablak.h  frakszal.cpp  frakszal.h  main.cpp 

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ qmake-qt4 -project 

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ ls 

frakablak.cpp  frakablak.h  frakszal.cpp  frakszal.h  main.cpp  QtMandelbrot.pro 

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ qmake-qt4 QtMandelbrot.pro  

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ make 

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ ls 

frakablak.cpp  frakszal.cpp  main.cpp  moc_frakablak.cpp  moc_frakszal.o 

frakablak.h    frakszal.h    main.o    moc_frakablak.o    QtMandelbrot 

frakablak.o    frakszal.o    Makefile  moc_frakszal.cpp   QtMandelbrot.pro 

[norbert@matrica QtMandelbrot]$ ./QtMandelbrot 

            

Esetleges qmake hiba 

Figyeljünk arra, hogy a qmake-qt4 -project parancs kiadásakor a munkakönyvtárban csakis a fent is 

látható állományok szerepeljenek, mert a qmake minden itt található fájl megpróbál beípíteni a 

projektünkbe, ami könnyen fordítási hibák forrása lehet. 

2.8. ábra - A QtMandelbrot program egyik ablaka. 

 

Vizsgáljuk most meg a forrásokat közelebbről! 

main.cpp 

 

// main.cpp 

// 

// Mandelbrot halmaz rajzoló 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// 

// Bár a Nokia Qt SDK éppen tartalmaz egy Mandelbrotos példát, de 

// ezt nem tartottam megfelelõnek elsõ Qt programként ajánlani, mert elég 
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// bonyolult: használ kölcsönös kizárást stb. Ezért "from scratch" megírtam 

// egy sajátot a Javát tanítokhoz írt dallamára: 

// http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

 

#include <QtGui/QApplication> 

#include "frakablak.h" 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    // További adatokat olvashatsz le innen: 

    // http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-3-080904 

    FrakAblak w1, 

    w2(-.08292191725019529, -.082921917244591272, 

       -.9662079988595939, -.9662079988551173, 600, 3000), 

    w3(-.08292191724880625, -.0829219172470933, 

       -.9662079988581493, -.9662079988563615, 600, 4000), 

    w4(.14388310361318304, .14388310362702217, 

       .6523089200729396, .6523089200854384, 600, 38656); 

    w1.show(); 

    w2.show(); 

    w3.show(); 

    w4.show(); 

 

    return a.exec(); 

} 

            

frakablak.h 

 

#ifndef FRAKABLAK_H 

#define FRAKABLAK_H 

 

#include <QtGui/QMainWindow> 

#include <QImage> 

#include <QPainter> 

#include "frakszal.h" 

 

class FrakSzal; 

 

class FrakAblak : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    FrakAblak(double a = -2.0, double b = .7, double c = -1.35, 

              double d = 1.35, int szelesseg = 600, 

              int iteraciosHatar = 255, QWidget *parent = 0); 

    ~FrakAblak(); 

    void vissza(int magassag , int * sor, int meret, int hatar) ; 

 

protected: 

    void paintEvent(QPaintEvent*); 

 

private: 

    QImage* fraktal; 

    FrakSzal* mandelbrot; 

 

}; 

 

#endif // FRAKABLAK_H 

            

frakablak.cpp 

 

// frakablak.cpp 

// 

// Mandelbrot halmaz rajzoló 
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// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

... 

. 

. 

. 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    Bár a Nokia Qt SDK éppen tartalmaz egy Mandelbrotos példát, de 

// ezt nem tartottam megfelelõnek elsõ Qt programként ajánlani, mert elég 

// bonyolult: használ kölcsönös kizárást stb. Ezért "from scratch" megírtam 

// egy sajátot a Javát tanítokhoz írt dallamára: 

// http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

 

#include "frakablak.h" 

 

FrakAblak::FrakAblak(double a, double b, double c, double d, 

                     int szelesseg, int iteraciosHatar, QWidget *parent) 

                         : QMainWindow(parent) 

{ 

    setWindowTitle("Mandelbrot halmaz"); 

 

    int magassag = (int)(szelesseg * ((d-c)/(b-a))); 

 

    setFixedSize(QSize(szelesseg, magassag)); 

    fraktal= new QImage(szelesseg, magassag, QImage::Format_RGB32); 

 

    mandelbrot = new FrakSzal(a, b, c, d, szelesseg, magassag, iteraciosHatar, this); 

    mandelbrot->start(); 

 

} 

 

FrakAblak::~FrakAblak() 

{ 

    delete fraktal; 

    delete mandelbrot; 

} 

 

void FrakAblak::paintEvent(QPaintEvent*) { 

    QPainter qpainter(this); 

    qpainter.drawImage(0, 0, *fraktal); 

    qpainter.end(); 

} 

 

void FrakAblak::vissza(int magassag, int *sor, int meret, int hatar) 

{ 

    for(int i=0; i<meret; ++i) { 

        //        QRgb szin = qRgb(0, 255-sor[i], 0); 

        QRgb szin; 

        if(sor[i] == hatar) 

            szin = qRgb(0,0,0); 

        else 

            szin = qRgb( 

                    255-sor[i], 

                    255-sor[i]%64, 

                    255-sor[i]%16 ); 

 

        fraktal->setPixel(i, magassag, szin); 

    } 

    update(); 

} 
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frakszal.h 

 

#ifndef FRAKSZAL_H 

#define FRAKSZAL_H 

 

#include <QThread> 

#include <QImage> 

#include "frakablak.h" 

 

class FrakAblak; 

 

class FrakSzal : public QThread 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    FrakSzal(double a, double b, double c, double d, 

             int szelesseg, int magassag, int iteraciosHatar, FrakAblak *frakAblak); 

    ~FrakSzal(); 

    void run(); 

 

protected: 

    // A komplex sík vizsgált tartománya [a,b]x[c,d]. 

    double a, b, c, d; 

    // A komplex sík vizsgált tartományára feszített 

    // háló szélessége és magassága. 

    int szelesseg, magassag; 

    // Max. hány lépésig vizsgáljuk a z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációt? 

    // (tk. most a nagyítási pontosság) 

    int iteraciosHatar; 

 

    FrakAblak* frakAblak; 

    int* egySor; 

 

}; 

 

#endif // FRAKSZAL_H 

 

            

frakszal.cpp 

 

// frakszal.cpp 

// 

// Mandelbrot halmaz rajzoló 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

... 

. 

. 

. 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    Bár a Nokia Qt SDK éppen tartalmaz egy Mandelbrotos példát, de 

// ezt nem tartottam megfelelõnek elsõ Qt programként ajánlani, mert elég 

// bonyolult: használ kölcsönös kizárást stb. Ezért "from scratch" megírtam 

// egy sajátot a Javát tanítokhoz írt dallamára: 

// http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

 

#include "frakszal.h" 
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FrakSzal::FrakSzal(double a, double b, double c, double d, 

                   int szelesseg, int magassag, int iteraciosHatar, FrakAblak 

*frakAblak) 

{ 

    this->a = a; 

    this->b = b; 

    this->c = c; 

    this->d = d; 

    this->szelesseg = szelesseg; 

    this->iteraciosHatar = iteraciosHatar; 

    this->frakAblak = frakAblak; 

    this->magassag = magassag; 

 

    egySor = new int[szelesseg]; 

} 

 

FrakSzal::~FrakSzal() 

{ 

    delete[] egySor; 

} 

 

// A szál kódját a Javát tanítokhoz írt Java kódomból vettem át 

// http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// mivel itt az algoritmust is leírtam/lerajzoltam, így meghagytam 

// a kommenteket, hogy a hallgató könnyen hozzáolvashassa az "elméletet", 

// ha érdekli. 

void FrakSzal::run() 

{ 

    // A [a,b]x[c,d] tartományon milyen sûrû a 

    // megadott szélesség, magasság háló: 

    double dx = (b-a)/szelesseg; 

    double dy = (d-c)/magassag; 

    double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság hálót: 

    for(int j=0; j<magassag; ++j) { 

        //sor = j; 

        for(int k=0; k<szelesseg; ++k) { 

            // c = (reC, imC) a háló rácspontjainak 

            // megfelelõ komplex szám 

            reC = a+k*dx; 

            imC = d-j*dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while(reZ*reZ + imZ*imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ*reZ - imZ*imZ + reC; 

                ujimZ = 2*reZ*imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

            // ha a < 4 feltétel nem teljesült és a 

            // iteráció < iterációsHatár sérülésével lépett ki, azaz 

            // feltesszük a c-rõl, hogy itt a z_{n+1} = z_n * z_n + c 

            // sorozat konvergens, azaz iteráció = iterációsHatár 

            // ekkor az iteráció %= 256 egyenlõ 255, mert az esetleges 

            // nagyítasok során az iteráció = valahány * 256 + 255 
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            //a színezést viszont már majd a FrakAblak osztályban lesz 

            egySor[k] = iteracio; 

        } 

        // Ábrázolásra átadjuk a kiszámolt sort a FrakAblak-nak. 

        frakAblak->vissza(j, egySor, szelesseg, iteraciosHatar); 

    } 

} 

 

            

2.1. példa - A Mandelbrot példa slot-signalos változata 

A jelen példában szervezd át úgy az osztályok kommunikációját, hogy ne használják a vissza callback jellegű 

függvényt, hanem a Qt slot-signal mechanizmusára épüljenek! 

1.6. A Mandelbrot halmaz számolása CUDA-val 

A GPU programozás nem a jegyzet fő sorodvonala, de mivel izgalmas téma, így az előző pontok számításait a 

jegyzet végének egyik mellékletben megismételjük. Ebben a pontban viszont, a bevezetés lezárásaként csak 

ezeknek a számításoknak az összefoglalását villantjuk fel az alábbi táblázatban (a számok némiképpen eltérnek 

az előző pontokban szereplőektől, mivel egy másik gépen dolgoztunk, illetve a forráskódokon is módosítottunk, 

hogy a szereplő és az aktuális CUDA-s számolás méginkább összemérhetőek legyenek. Természetesen a 

módosított forrásokat és a részletes kidolgozást megtalálja a kedves olvasó az említett külön mellékletben.) 

2.1. táblázat - Néhány CUDA alapú, egy szekvenciális, egy OpenMP alapú és egy P-

szálas futtatás eredményei 
 

CUDA 

(600x600,1) 
CUDA 

(60x60,100) 
CUDA 

(19x19,961) 
Szekvenciális Open MP P-szálak 

5.473 sec 0.234 sec 0.228 sec 16.066 sec 6.842 sec 7.258 sec 

2. Konkurens programozás 

2.1. A közösen használt erőforrások védelme 

A következő kis PP 67 példaprogram 100 szálat készít, amelyek közül 50 szál növeli (novel_szal), 50 szál 

pedig csökkenti (csokkent_szal) 100 alkalommal a közös számlálót. Az eredeti PP 67 kódon annyit 

módosítottunk, hogy kivettük a szálakból a printf-es logolást, illetve a korábbi main függvényt átneveztük 

proba-ra, s az új main függvényből megnézzük, hogy 100 alkalommal elvégezve a 50-50 szál százszori 

konkurens növelését-csökkentését, hány alkalommal romlik el a vizsgált közös számláló értéke. A szereplő var 

függvény funkciója továbbra is a várakozás: feladata, hogy random ideig elszámoljon. 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <pthread.h> 

#define SZALAK_SZAMA 100 

int szamlalo = 0; 

void 

var (void) 

{ 

  int i, r = 1 + (int) (10000.0 * rand () / (RAND_MAX + 1.0)); 

  for (i = 0; i < r; ++i); 

} 

 

void * 

novel_szal (void *id) 

{ 

  int i; 

  for (i = 0; i < 100; ++i) 

    { 

      var (); 

      szamlalo = szamlalo + 1; 
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    } 

  return id; 

} 

 

void * 

csokkent_szal (void *id) 

{ 

  int i; 

  for (i = 0; i < 100; ++i) 

    { 

      var (); 

      szamlalo = szamlalo - 1; 

    } 

  return id; 

} 

 

void 

proba (void) 

{ 

  pthread_t sz[SZALAK_SZAMA]; 

  int s[SZALAK_SZAMA], *r, i; 

  for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) 

    { 

      s[i] = i; 

      if (pthread_create (&sz[i], NULL, 

     (i < SZALAK_SZAMA / 2) ? novel_szal : csokkent_szal, 

     (void *) &s[i])) 

 { 

   perror ("Hiba"); 

   exit (-1); 

 } 

    } 

  for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) 

    { 

      pthread_join (sz[i], (void *) &r); 

    } 

  printf ("A szamlalo vegul: %d\n", szamlalo); 

} 

 

int 

main (void) 

{ 

  int i, e = 0; 

 

  for (i = 0; i < 100; ++i) 

    { 

      szamlalo = 0; 

      proba (); 

      if (szamlalo != 0) 

 ++e; 

    } 

  printf ("Ennyiszer romlott el: %d\n", e); 

  return 0; 

} 

            

                                  

[norbert@robocup PARP]$ gcc szamlalo.c -o szamlalo -lpthread 

[norbert@robocup PARP]$ ./szamlalo  

. 

. 

. 

A szamlalo vegul: 2 

A szamlalo vegul: 7 

A szamlalo vegul: -4 

A szamlalo vegul: -27 

A szamlalo vegul: 6 

Ennyiszer romlott el: 96 
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Jól látható, hogy a program szinte mindig elromlik, hiszen ha egy mérésben (a proba függvény hívása) 100 

szálból ötven 100 alkalommal növeli, 50 pedig 100 alkalommal csökkenti, a nulláról induló közös számlálót, 

akkor eredményül zérust kellene kapni. Nyilván az okozza a gondot, hogy egyszerre több szál konkurens módon 

fér hozzá a közös változóhoz. Tekintsünk erre egy használati esetet! Két növelő szál a szamlalo = szamlalo + 1; 

utasítás előtt jár. Az egyik kiolvassa a számláló értékét (ami legyen most 42), de még mielőtt visszaírná 

megnövelve, a másik is kiolvassa (ő is a 42-t), majd mindketten növelik (így lesz mindkét szálon 43) és 

visszaírják az immár hibás értéket (mert 44-nek kéne lennie, de csak 43). 

Védjük meg a közös számlálót úgy, hogy biztosítsuk kölcsönös kizárással a hozzáférést ahhoz a kódrészhez, 

amelyből hozzáférünk. Mutex zárat man pthread_mutex_lock használunk, a közös számlálót növelő, 

csökkentő kritikus tartományba csak egy szál léphet be egy időben, a többi blokkolódni fog és addig várakozik, 

amíg egyesével haladva ő is beléphet. 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <pthread.h> 

#define SZALAK_SZAMA 100 

int szamlalo = 0; 

pthread_mutex_t szamlalo_zar; 

void 

var (void) 

{ 

  int i, r = 1 + (int) (10000.0 * rand () / (RAND_MAX + 1.0)); 

  for (i = 0; i < r; ++i); 

} 

 

void * 

novel_szal (void *id) 

{ 

  int i; 

  for (i = 0; i < 100; ++i) 

    { 

      var (); 

      pthread_mutex_lock (&szamlalo_zar); 

      szamlalo = szamlalo + 1; 

      pthread_mutex_unlock (&szamlalo_zar); 

    } 

  return id; 

} 

 

void * 

csokkent_szal (void *id) 

{ 

  int i; 

  for (i = 0; i < 100; ++i) 

    { 

      var (); 

      pthread_mutex_lock (&szamlalo_zar); 

      szamlalo = szamlalo - 1; 

      pthread_mutex_unlock (&szamlalo_zar); 

    } 

  return id; 

} 

 

void 

proba (void) 

{ 

  pthread_t sz[SZALAK_SZAMA]; 

  int s[SZALAK_SZAMA], *r, i; 

  for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) 

    { 

      s[i] = i; 

      if (pthread_create (&sz[i], NULL, 

     (i < SZALAK_SZAMA / 2) ? novel_szal : csokkent_szal, 

     (void *) &s[i])) 

 { 

   perror ("Hiba"); 

   exit (-1); 

 } 
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    } 

  for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) 

    { 

      pthread_join (sz[i], (void *) &r); 

    } 

  printf ("A szamlalo vegul: %d\n", szamlalo); 

} 

 

int 

main (void) 

{ 

  int i, e = 0; 

 

  for (i = 0; i < 100; ++i) 

    { 

      szamlalo = 0; 

      proba (); 

      if (szamlalo != 0) 

 ++e; 

    } 

  printf ("Ennyiszer romlott el: %d\n", e); 

  return 0; 

} 

            

                                  

[norbert@robocup PARP]$ gcc zarral.c -o zarral -lpthread 

[norbert@robocup PARP]$ ./zarral 

A szamlalo vegul: 0 

. 

. 

. 

A szamlalo vegul: 0 

A szamlalo vegul: 0 

A szamlalo vegul: 0 

Ennyiszer romlott el: 0 

                              

2.2. Holtponton az ebédelő filoszok 

A nevezetes problémára (leírását lást például az [OR] könyvben) egy naív szimulációs megoldást adunk a PP 

70-ben, ahol egy P-szállal megvalósított filosz a jobb oldali villáját a  paranccsal, a bal oldali villáját a  

paranccsal szimulálva veszi fel. A megoldás azért naív, mert egyszerűen úgy gondolkozunk, hogy a villánkénti 

szemaforos védelem (lásd a kód kapcsán a man sem_wait kézikönyv lapot) elegendő, aki nem tudja felvenni, az 

blokkolódva várakozik, amíg szabaddá nem válik a szóban forgó villa. 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <pthread.h> 

#include <semaphore.h> 

#define FILOSZOK_SZAMA 5 

sem_t villa[FILOSZOK_SZAMA]; 

void * 

egy_filosz (void *id) 

{ 

  int sorszam = *(int *) id; 

  printf ("%d. filosz jelen.\n", sorszam); 

  fflush (stdout); 

  for (;;) 

    { 

      sem_wait (villa + sorszam); 

      printf ("%d. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott.\n", sorszam); 

      fflush (stdout); 

      sem_wait (villa + ((sorszam + 1) % FILOSZOK_SZAMA)); 

      printf ("%d. filosz ebedel.\n", sorszam); 

      fflush (stdout); 

      sem_post (villa + sorszam); 

      sem_post (villa + ((sorszam + 1) % FILOSZOK_SZAMA)); 

    } 
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  return id; 

} 

 

int 

main (void) 

{ 

  pthread_t filosz_szal[FILOSZOK_SZAMA]; 

  int filosz_szal_arg[FILOSZOK_SZAMA]; 

  int i, *r; 

  for (i = 0; i < FILOSZOK_SZAMA; ++i) 

    sem_init (villa + i, 0, 1); 

  for (i = 0; i < FILOSZOK_SZAMA; ++i) 

    { 

      filosz_szal_arg[i] = i; 

      if (pthread_create (filosz_szal + i, NULL, 

     egy_filosz, (void *) (filosz_szal_arg + i))) 

 exit (-1); 

    } 

  for (i = 0; i < FILOSZOK_SZAMA; ++i) 

    { 

      pthread_join (filosz_szal[i], (void *) &r); 

      printf ("%d\n", *r); 

    } 

  for (i = 0; i < FILOSZOK_SZAMA; ++i) 

    sem_destroy (villa + i); 

  return 0; 

} 

            

A fő függvényben elkészítjük az öt szemafort és az öt szálat, a main további kódja csak a defenzív taktikánk 

miatt szerepel, mert a szálak kódja szerint azok örökké futni fognak. 

                                  

[norbert@matrica FiloszokHoltponton]$ gcc filoszok.c -o filoszok -lpthread 

[norbert@matrica FiloszokHoltponton]$ ./filoszok  

0. filosz jelen. 

0. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

0. filosz ebedel. 

2. filosz jelen. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

1. filosz jelen. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

3. filosz jelen. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz ebedel. 

4. filosz jelen. 

4. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

4. filosz ebedel. 

3. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

1. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

4. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 
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0. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

2. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott. 

                              

Egy darabig futnak is vidáman, sőt még az után is, de ebből a kozolon már semmi nem látszik, olyan mintha 

lefagyott volna a program. Ezért tettünk be egy nyomkövető printf utasítást az első villa felvétele után, hogy 

könnyebb legyen tanulmányozni az előállt szituációt. Az utolsó 5 kiírt sort megfigyelve azt tapasztaljuk 

(rajzoljuk is le), hogy minden filosz az első, a jobb oldali villáját már felvette. S tovább nem is tudjuk folytatni a 

szituáció jellemzését, hiszen ez egyben azt jelenti, hogy a bal oldali villája felvételekor blokkolódnia kell, hiszen 

az már a tőle balra álló filosz jobb kezében van, s ugyanezt mondhatjuk az összes bölcselőről az asztal körül. 

Azaz egy olyan helyzetbe kerültek éhes hőseink, amely esemény sosem fog bekövetkezni (filoszaink versengése 

holtpontra jutott) mert a jobb kezével mindenki azt fogja, amelyikre éppen vár a másik a bal kezével és így 

menne ez az idők végezetéig, de az előtt nyomjunk egy Ctrl+C kombinációt. 

Nevezetes konkurens problémák 

Az iménti példánál a PP 70-ből indultunk ki, de a PP-ben megoldásokat nem találunk, hanem csak 

rávezető gyakorlatokat, kísérleteket. Ilyeneket már a most mutatott kóddal is elvégezhetünk, ha például 

a [PKPROG] 146. oldalának mintájára a két villa felvétele elé odahelyezünk egy további bináris 

szemaform, amely az asztalhoz lépést végzi: 

 

... 

. 

. 

. 

sem_t villa[FILOSZOK_SZAMA], asztal; 

void * 

egy_filosz (void *id) 

{ 

  int sorszam = *(int *) id; 

  printf ("%d. filosz jelen.\n", sorszam); 

  fflush (stdout); 

  for (;;) 

    { 

      sem_wait (&asztal); 

      sem_wait (villa + sorszam); 

      printf ("%d. filosz a 2. sem (2. villa felvetele) elott.\n", sorszam); 

      fflush (stdout); 

      sem_wait (villa + ((sorszam + 1) % FILOSZOK_SZAMA)); 

      printf ("%d. filosz ebedel, %u.\n", sorszam, clock()); 

      fflush (stdout); 

      sem_post (villa + sorszam); 

      sem_post (villa + ((sorszam + 1) % FILOSZOK_SZAMA)); 

      sem_post (&asztal); 

    } 

  return id; 

} 

... 

. 

. 

. 

int 

main (void) 

{ 

  ... 

  . 

  . 

  . 

  sem_init (&asztal, 0, 1); 

  ... 

  . 

  . 

  . 
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Ezzel a holtpontot ugyan el tudjuk kerülni, de a megoldás nem hatékony, hiszen egyszerre csak egy 

filoszt enged az asztalhoz, pedig ehetne egyszerre is két olyan filosz, akik nem közvetlen szomszédai 

egymásnak (lásd még ennek kapcsán az [OR] könyvet is). 

Viszont a Magas szintű programozási nyelvek 1 című kurzusban 4. előadásának fóliáin az összes 

probléma megoldását is megtaláljuk egy szemi-formális nyelven leírva és C nyelven implementálva 

egyaránt, továbbá a fóliákon a mutatott megoldások alapjául szolgáló hivatkozásokat is megadunk. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Prog1_4.ppt
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3. fejezet - Sys V IPC: 
szemafortömbök, osztott memória, a 
kernel üzenetsorai 

Ebben a fejezetben 

• röviden bevezetjük a szóban forgó szoftveres absztrakciókat 

• majd egy párhuzamos, osztott memóriás IPC-t használó, multiplexelt szervert használó esettanulmányt 

mutatunk be a jegyzet környezetéből 

• végül ugyancsak esettanulmányként a Pi hexa jegyeinek a kernel üzenetsorát használva, kliens-szerver 

modellbe szervezett BBP algoritmussal történő számítását dolgozzuk fel. 

„First rule in government spending: why build one when you can have two at twice the price?” 
— S. R. Hadden [CONTACT] 

1. A Sys V IPC 

A Páternoszter [PP] számos példát mutat a Sys V IPC (Sys V = System Five), azaz a kernel üzenetsorai, a 

szemafortömbök és az osztott memória használatára. Ezek tipikus szerkezete, hogy egy villával két processzt 

készítünk, s a két folyamat között az a kommunikáció, hogy az egyik megmondja a másiknak a rendszeridőt. 

Most egy kicsit komplexebb példát mutatunk be, egy párhuzamos, osztott memóriás IPC-t használó, 

multiplexelt szervert, majd a Pi hexa kifejtésének a jegyeit fogjuk számolni. 

1.1. A Dijkstra-féle szemaforok 

A Dijkstra-féle szemafor (most S) egy két atomi művelettel (DOWN, UP) hozzáférhető egész értékű változó. A 

DOWN (Probeer, wait, pend, acquire) nevű művelet a következő 

                                  

DOWN(S) { 

 S = S – 1; 

 if(S < 0) 

  // Várakozás S-en 

  wait(); 

} 

 

szemantika szerint csökkenti az értékét, még az UP (Verhoog, signal, post, release) 

                                  

UP(S) { 

 S = S + 1; 

 if(S <= 0) 

  // Egy S-en várakozó 

  // ébresztése 

  wakeup(); 

} 

 

növeli. 

1.1.1. Kölcsönös kizárás bináris szemaforral 

Ha egy folyamat a kódjában elér a DOWN műveletre, a kezdeti értéken egyre állított szemafor a DOWN kódja 

szerint zérus lesz, a DOWN kódjában a feltétel nem teljesül. A folyamat elvégzi a piros nyíl idejében aktuális 

tevékenységeit, majd az UP kódjára fut, ahol az S értéke 1 lesz, a feltétel itt sem teljesül. Végeredményben 

semmi izgalmas nem történt, szép szekvenciálisan lecsorgott a kód. 

http://www.imdb.com/title/tt0118884/quotes
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3.1. ábra - Kölcsönös kizárás bináris szemaforral. 

 

De figyeljük meg, mi történik, ha az első folyamat első DOWN-ja után egy következő párhuzamosan futó 

processz is végrehajtja a DOWN-t a közös szemaforon! Ami ugye most akkor nulla, a DOWN kódja szerint -1 

lesz, majd a feltétel is teljesül, ezért a végrehajtó processz blokkolódni fog. Fokozva az izgalmakat, erre 

rákószál mindeközben egy harmadik folyamat is a DOWN kódjára, az S már -2 lesz, s ő is aludni fog. Közben 

az első processz, időben a piros nyíllal jelzett kódrészlet végére kerül és végrehajtja az UP kódját, ekkor az S=-1 

és ezért teljesül a feltétel, egy S-en várakozó szál felébred, legyen ez most az ábrán 3. szál, ő is elvégzi a kritikus 

kódrészletet, majd időben ennek végén végrehajtja az UP-ot, ekkor S=0 és megint feléled egy processz, immár 

csak a 2. tud, ő is végrehajtja a kritikus szakaszt, amelynek végén az UP végrehajtásával S=1 lesz, a feltétel nem 

teljesül, ott vagyunk ahol voltunk, de a 3 processz egymást kizárva, azaz időben csak egyikük, de mindhárman 

végrehajtották a kritikus szakaszt, most éppen a szamlalo változóhoz történő hozzáférést, amit azt például 

élesben is csináltuk a közösen használt erőforrások védelméről szóló bevezető példában. 

3.2. ábra - Kölcsönös kizárás bináris szemaforral 3 processzre. 

 

1.1.2. POSIX szemaforok 
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A POSIX szemaforok Linux implementációjáról a man 7 sem_overview kézikönyvlapjáról indulva 

olvashatunk. A POSIX szemaforok lényeges egy egyszerűbben használható eszközök, mint a System V 

szemafortömbjei, s ezzel összhangban megjelenési idejükben is követik azokat. A korábban bemutatott DOWN 

és UP atomi műveleteknek a POSIX szemaforok esetében a sem_wait és a sem_post hívások felelnek meg, 

amelyekkel - ha nem is érdemben, de - például a jegyzet bevezető holtpontos részében már találkoztunk. 

1.1.2.1. A Native POSIX Threads Library 

A PP 119-ben [PP] van egy (P-szálas) többszálú szerver futtatás 2.4-es és 2.6-os Linux kernellel ellátott gépen, 

amelyeket azt tapasztaljuk, hogy ennek a szerver folyamatnak a szálai több processzet jelentenek 

                                  

$ ps axHo comm,pid,ppid,stat,tid,nlwp 

COMMAND PID PPID STAT TID NLWP 

szerver 22265 22226 S+ 22265 1 

szerver 22266 22265 S+ 22266 1 

szerver 22267 22266 S+ 22267 1 

szerver 22268 22266 S+ 22268 1 

szerver 22269 22266 S+ 22269 1 

szerver 22270 22266 S+ 22270 1 

szerver 22271 22266 S+ 22271 1 

           

szemben a 2.6-os kernelen már látható a szálak processzen belüli párhuzamossága a top parancs kimenetében is 

(ugyanazon PID mellett 6 NLWP) 

                                  

$ ps axHo comm,pid,ppid,stat,tid,nlwp 

COMMAND PID PPID STAT TID NLWP 

bash 20077 2386 Ss 20077 1 

szerver 20115 20077 Sl+ 20115 6 

szerver 20115 20077 Sl+ 20116 6 

szerver 20115 20077 Sl+ 20117 6 

szerver 20115 20077 Sl+ 20118 6 

szerver 20115 20077 Sl+ 20119 6 

szerver 20115 20077 Sl+ 20120 6 

           

Tapasztalatainkra a man 7 pthreads kézikönyvlapon kapunk választ, miszerint 

                                  

   NPTL 

       With NPTL, all of the threads in a process are placed in the same thread group; 

all 

       members  of  a  thread  group  share  the same PID.  NPTL does not employ a 

manager 

           

ahol az NPTL a Native POSIX Threads Library, hogy gépünkön milyen szálimplementáció (szemben a korábbi 

LinuxThreads-al) illetve annak melyik változata található, így nézhetjük meg: 

                                  

[norbert@matrica ~]$ getconf GNU_LIBPTHREAD_VERSION 

NPTL 2.14.1 

           

ma már gyakorlatilag a glibc-vel együtt fejlődik. 

1.1.3. Szemafortömbök 

A Sys V IPC Linux implementációjának használatát a man 7 svipc kézikönyvlapok vezetik be. A 

szemafortömbök (sem), az osztott memória (shm) és az üzenetsorok (msg) alapvető használata (például 

létrehozásra a {sem|shm|msg}get hívásban) a fájloknál megszokott absztrakción alapul, van tulajdonos, jogok 

stb., ahogy a felhasználói szinten az ipcs paranccsal lehet naplózni: 

                                  

[norbert@matrica ~]$ ipcs 
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------ Shared Memory Segments -------- 

key        shmid      owner      perms      bytes      nattch     status       

0x00000000 0          norbert    600        393216     2          dest          

0x00000000 19005441   norbert    777        18096      2          dest          

0x00000000 19038210   norbert    777        51768      2          dest          

0x00000000 19070979   norbert    777        182784     2          dest          

0x00000000 3997700    norbert    777        567600     2          dest          

0x00000000 19103749   norbert    777        182784     2          dest          

0x00000000 19136518   norbert    777        13440      2          dest          

0x00000000 4096007    norbert    600        393216     2          dest          

0x00000000 19169288   norbert    777        13440      2          dest          

... 

0x00000000 18972714   norbert    600        393216     2          dest          

 

------ Semaphore Arrays -------- 

key        semid      owner      perms      nsems      

0xdd3adabd 65536      norbert    600        1          

 

------ Message Queues -------- 

key        msqid      owner      perms      used-bytes   messages 

           

A Sys V IPC szemafortömb használatát tekintve a programozó nézőpontjából kényelmetlenebb a használata, 

mint a POSIX szemaforoké. 

Lássunk egy példát az egyik elkövetkező esettanulmány kódjából! 

Több folyamatunk hajtja majd végre az alábbi kódot, amivel egy egész számot változtatunk (ezekre mutat a 

osztott_memoria_terulet és a osztott_memoria_terulet+1 két int *) 

 

    ++*(osztott_memoria_terulet+1); 

 

    if (buffer2[0] == '+') 

        ++*osztott_memoria_terulet; 

    else 

        --*osztott_memoria_terulet; 

 

    ertek = *osztott_memoria_terulet; 

    nkliens = *(osztott_memoria_terulet+1); 

            

ezért azt szeretnénk biztosítani, hogy a folyamatok kódjának ezen kritikus részéhez egyszerre csak egy folyamat 

férjen hozzá. A kritikus szakasz előtt a processzek egy DOWN műveletet hajtanak végre, végén pedig egy UP 

műveletet, amelyeket most a semop hívással valósítunk meg. 

 

    if (semop (szemafor, &zar, 1) == -1) 

    { 

        perror ("semop zar"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

 

    ++*(osztott_memoria_terulet+1); 

 

    if (buffer2[0] == '+') 

        ++*osztott_memoria_terulet; 

    else 

        --*osztott_memoria_terulet; 

 

    ertek = *osztott_memoria_terulet; 

    nkliens = *(osztott_memoria_terulet+1); 

 

    if (semop (szemafor, &nyit, 1) == -1) 

    { 

        perror ("semop nyit"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            



 Sys V IPC: szemafortömbök, osztott 

memória, a kernel üzenetsorai 
 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A semop első paramétere a szemafortömböt azonosítja, amelyet a 

 

    if ((szemafor = 

                semget (ftok (".", 42), 1, IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) 

    { 

        perror ("semget"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            

csipetben hoztunk létre, ahol az ftok függvény egy kulcsot generál az aktuális könyvtárból és most a 42 

mágikus számból, közben jól látható a fájlos absztrakció. 

A semop második paramétere egy olyan struktúra, a sembuf, amely megmondja, hogy a tömb melyik 

szemaforán (sem_num) milyen műveletet kell végrehajtani sem_op. (A fenti kritikus részt végző csipetben 

egyetlen sembuf struktúrát is használhattunk volna, ha közben a sem_op értékét megváltoztatjuk, de így jobban 

kézben tartható a kód, s nem mellesleg olvashatóbb is.) 

 

    struct sembuf zar, nyit; 

    zar.sem_num = 0; 

    zar.sem_op = -1; 

    zar.sem_flg= SEM_UNDO; 

    nyit.sem_num = 0; 

    nyit.sem_op = 1; 

    nyit.sem_flg= SEM_UNDO; 

            

A szemafor kezdőértékét a semctl hívásban inicializáljuk, szabadra: 

 

    if (semctl (szemafor, 0, SETVAL, 1)) 

    { 

        perror ("semctl"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            

Végül tekintsük át a szemafortömbös megoldásunk működését! Jön az első processz, a szemafor értéke 1 (a 

tömb első és egyetlen szemaforának értéke ugye). A sem_op értéke -1, ami abszolút értékben egyenlő a 

szemafor értékével, így a sem_op abszolút értékének a szemaforból történő levonásával a hívás visszatér, 

 

    if (semop (szemafor, &zar, 1) == -1) 

    { 

        perror ("semop zar"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            

azaz itt a szemafor értéke 0. Fusson most rá egy másik folyamat is a 

 

    if (semop (szemafor, &zar, 1) == -1) 

    { 

        perror ("semop zar"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            

kódra, ekkor ugye már az lesz igaz, hogy a sem_op abszolút értéke már nagyobb, mint a szemafor értéke, s 

mivel sem_flg értékének nem az IPC_NOWAIT van beállítva, így a processz blokkolódni fog. 

3.1. példa - A kód celebrálása 
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Folytasd tovább a hipotetikus jövő-menő processzusokra a kód értelmezését a man 2 semop kézikönyvlap 

alapján! 

1.2. Osztott memória 

A másik két IPC mechanizmus értelmezése már jóval kevésbé összetett. Az osztott memóriát egyszerűen fel kell 

csatolniuk a folyamatoknak, s azt is érdemes megjegyezni a manuálból, hogy a forkolt processzek öröklik a 

felcsatolásokat is. Megint csak az előző példa csipeteit folytatva így készítettük el a két egész számunkat 

tartalmazó osztott memóriát 

 

    if ((osztott_memoria = 

                shmget (ftok (".", 44), 2*sizeof(int), IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) 

== -1) 

    { 

        perror ("shmget"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            

ahol az osztott_memoria a szokásos kicsi egész és misztikus számunk, az osztott_memoria_terulet az int 

*-unk, amit rögtön fel is csatoltunk a szülőben. 

 

    if ((osztott_memoria_terulet = (int *)shmat (osztott_memoria, NULL, 0)) < 0) 

    { 

        perror ("shmat"); 

        exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

    *osztott_memoria_terulet = 42; 

    *(osztott_memoria_terulet+1) = 0; 

            

s a 42 értékkel inicializáltunk még a majd multiplexelt kliensként jövő forkolt gyermekfolyamatok születése 

előtt, illetve az előző pontban azt már láttuk, hogy ezek a folyamatok hogyan kezelik teljesen egyszerűen ezt a 

felcsatolt területre mutató pointert a kritikus szakaszban. 

1.3. Kernel üzenetsorok 

A kernel üzenetsorai hasonlóan könnyen elképzelhető szoftveres absztrakciók, de az eddig hozott csipeteket 

tartalmazó példában nem használjuk őket, ezért vettük ide a majd elkövetkező Pi hexa jegyeit több párhuzamos 

folyamattal számoló példát, ahol a kiszámítandó részfeladatokat betesszük a sorba és a folyamatok innen veszik 

ki őket kiszámításta. Az üzenetsor elkészítése analóg az előző két példával, most nyilván a msgget hívást 

használva: 

 

  if ((uzenetsor = 

       msgget (ftok (".", 43), IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) 

    { 

      perror ("msgget"); 

      exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

            

A részfeladatokat egy külön egyszerű struktúrában definiáltuk [66], amely struktúra példányaival kezdetben 

feltöltjük a sort 

 

// Számolási részfeladatok létrehozása valamilyen 

// politikával, most a d tekintetében egyforma darabokra vágás 

  d = d_kezdo; 

  while (d < d_befejezo) 

    { 

      struct reszfeladat rf; 

      rf.mtype = 42; 

      rf.mettol = d; 

reszf
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      rf.jegysz = jegysz; 

      rf.meddig = d + mennyit - 1; 

      if (msgsnd (uzenetsor, &rf, sizeof (struct reszfeladat) - 

    sizeof (long), 0)) 

 { 

   perror ("msgsnd"); 

   exit (EXIT_FAILURE); 

 } 

      d += mennyit; 

    } 

            

majd a számoló processzek kiveszik innen azokat egyesével kiszámításra: 

 

// A számolást végző adott számú gyermekfolyamat létrehozása 

  proc_pid = (int *) malloc (procsz * sizeof (int)); 

  psz = procsz; 

  while (psz--) 

    { 

      printf ("%d szamolo folyamat letrehozasa\n", procsz - psz); 

      fflush (stdout); 

      if ((gyermekem_pid = fork ()) == 0) 

 { 

   for (;;) 

     { 

       struct reszfeladat rf; 

       if (msgrcv (uzenetsor, &rf, sizeof (struct reszfeladat) 

     - sizeof (long), 42, IPC_NOWAIT) < 0) 

  { 

    if (errno == ENOMSG) 

      { 

        printf ("%d> nincs tobb reszfeladat, kilepek.\n", 

         getpid ()); 

        exit (EXIT_SUCCESS); 

      } 

    perror ("msgrcv"); 

    exit (EXIT_FAILURE); 

  } 

       printf ("%d> %d-%d szamolasa indul\n", getpid (), 

        rf.mettol, rf.meddig); 

       if (pi_bbp (rf.mettol, rf.meddig, rf.jegysz) != -1) 

  printf ("%d> %d-%d szamolasa kesz\n", getpid (), 

   rf.mettol, rf.meddig); 

            

2. Egy párhuzamos, osztott memóriás és 
szemafortömbös IPC-t használó, IO multiplexelt 
szerver 

Ebben az esettanulmányban a szemafortömbök és az osztott memória használatára mutatunk példát. 

A jegyzet környezetének Programozó Páternoszter újratöltve: C, C++, Java, Python és AspectJ 

esettanulmányok http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf, [PROP] tagjában 

dolgoztuk ki ezt a labormérést részletesen. Megbeszéltük magát a kódot és néhány extrém már-már DOS 

(támadás) jellegű tesztelés eredményét is. Mivel eddig is figyeltünk, hogy a jegyzet környezetében alacsony 

szinten tartsuk a redundanciót, ezt a tárgyalást most itt nem ismételjük meg, hanem csak röviden vázoljuk és az 

osztott memória, illetve a használt szemafortömb kapcsán mélyítjük el itt a tárgyalásunkat, mint ahogyan ennek 

megfelelően ezek a témák sekélyen maradtak a PROP könyvben. 

3. A Pi hexa jegyeinek számolása a BBP 
algoritmussal 

Ebben az esettanulmányban a kernel üzenetsorainak használatára mutatunk példát. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf
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A téma szubjektív vetülete, hogy hallgató voltam, amikor a Kapcsolat [CONTACT] című film megjelent. A film 

röviden arról szól, hogy a SETI keretében az megtörténik a kapcsolatfelvétel, a kapott üzenet alapján felépül egy 

berendezés, de nyitva marad a kérdés, hogy megtörtént-e a felépült géppel a harmadik típusú találkozás. Nem 

így a film alapjául szolgáló könyv [CONTACTKONYV], amelyben ez a kérdés fel sem merül, mert egy 

nemzetközi csapat utazi, s a harmadik típusú találkozás után a felfedezést tevő Eleanor Arroway doktornő a 

keresésre kifejlesztett SETI algoritmusokat ráengedi a Pi-re egy szuperszámítógépen... a könyv azzal fejeződik 

be, hogy a gép üzenetet talál. Nekem sem kellett több máris lelkesen rohantam a számítóközpontba és írtam egy 

programot, ami kiírja a Pi jegyeit, el is jutottam egy-kettőig (szó szerint), mert az aritmetika gyorsan leromlott, 

nem kereshettem Isten üzenetét, mert ugye ki más üzenne a matematika testében? 

Pedig 64 bites aritmetikát haszálva is lehettek volna sikerélményeim a Pi jegyeit keresgélő programok írásával, 

hiszen Bailey, Borwein és Plouffe 1995-ben publikálta a BBP algoritmust [PICOMP], [BBPALG], [PIKULD], 

[PIKONYV], amely képes a Pi hexa jegyeit tetszőleges helyről indítva számolni. 

Ezekre az említett élményekre a Javát tanítok [JAVATTANITOK] írásáig kellet várnom. Nem volt más 

dolgunk, mint a [BBPALG] cikkben publikált algoritmus leprogramozása. Ezt megtettük Javában az említett 

könyvben, illetve C-ben Páternoszterben [PP] (PP 228). 

3.1. A BBP algoritmus 

Most a C forrásokkal dolgozunk, ezek a [BBPALG] cikkben leírt funkcionalitást valósítják meg annyi technikai 

részlettel kiegészítve, hogy a kiszámítandó tartományt ekvidisztáns részekre osztják, e részek feldolgozására 

processzeket készítenek, amelyek a kernel egy üzenetsorán keresztül kommunikálnak egymással. A szóban 

forgó állományok a következők. 

• pi_bbp.h: mindössze a BBP algoritmust implementáló pi_bbp függvény deklarációját tartalmazza. 

• pi_bbp.c: itt programoztuk be a [BBPALG] cikkben ismertetett BBP algoritmust. 

• pih_proc.h: deklarálja azt a struktúrát, amely a számítási részfeladatot absztrahálja. 

• pih_proc.c: megadja a program logikáját: elkészíti a számolást végző processzeket és adminisztrálja a 

részfeladatokat. 

Vizsgáljuk meg most közelebbről a forrásokat! 

pi_bbp.h 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

/* 

* A Pi hexa kifejtésének a d+1. hexa jegytől néhány jegy 

előállítása és 

* kiírása a d_kezdo-d_befejezo.pih nevű fájlba. Az algoritmus 

* jegysz jegyenként lép. 

* 

* A BBP (Bailey-Borwein-Plouffe) algoritmus a Pi hexa 

* jegyeinek meghatározására. 

* A program a David H. Bailey: The BBP Algorithm for Pi. 

* http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/bbp-alg.pdf 

* cikkben ismertetett BBP algoritmus megvalósítása. 

*/ 

int pi_bbp (long long d_kezdo, long long d_befejezo, int jegysz); 

            

pi_bbp.c 

 

#include "pi_bbp.h" 

/* 

* pi_bbp.c, nbatfai@inf.unideb.hu 

* 

* A BBP (Bailey-Borwein-Plouffe) algoritmus a Pi hexa 

http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-1-1-080904-1?#pi_bev
http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-1-1-080904-1?#pi_bev
http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-6-pi-080904
http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/bbp-alg.pdf
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* jegyeinek meghatározására. 

* A program a David H. Bailey: The BBP Algorithm for Pi. 

* http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/bbp-alg.pdf 

* cikkben ismertetett BBP algoritmus megvalósítása. 

* 

* int 

* pi_bbp (long long d_kezdo, long long d_befejezo, int jegysz) 

* 

* A Pi hexa kifejtésének a d+1. hexa jegytől néhány jegy előállítása és 

* kiírása a d_kezdo-d_befejezo.pih nevű fájlba. Az algoritmus 

* jegysz jegyenként lép. 

* 

*/ 

/* 

* Bináris hatványozás mod k, 

* a 16^n mod k értékének kiszámítása. 

* 

* n a kitevő. 

* k a modulus. 

*/ 

long long int 

binhatmod (long long int n, long long int k) 

{ 

  long long int r = 1; 

  long long int t = 1; 

  while (t <= n) 

    t *= 2; 

  for (;;) 

    { 

      if (n >= t) 

 { 

   r = (16 * r) % k; 

   n = n - t; 

 } 

      t = t / 2; 

      if (t < 1) 

 break; 

      r = (r * r) % k; 

    } 

  return r; 

} 

 

/* 

* A hivatkozott David H. Bailey: The BBP Algorithm for Pi. cikk 

* alapján a {16^d Sj} részletösszeg kiszámítása, a {} a törtrészt jelöli. 

* 

* A d+1. hexa jegytől számoljuk a hexa jegyeket. 

* A j az Sj indexe. 

*/ 

long double 

Sj (long long int d, int j) 

{ 

  long double sj = 0.0; 

  long long int k; 

  for (k = 0; k <= d; ++k) 

    sj += 

      (long double) binhatmod (d - k, 8 * k + j) / (long double) (8 * k + j); 

  for (k = d + 1; k <= 2 * d; ++k) 

    sj += powl (16.0, d - k) / (long double) (8 * k + j); 

  return sj - floorl (sj); 

} 

 

/* 

* A hivatkozott David H. Bailey: The BBP Algorithm for Pi. cikk 

* alapján a {16^d Pi} = {4*{16^d S1} - 2*{16^d S4} - {16^d S5} - {16^d S6}} 

* kiszámítása, a {} a törtrészt jelöli. 

* 

* A Pi hexa kifejtésének a d+1. hexa jegytől néhány jegy előállítása és 

* kiírása a d_kezdo-d_befejezo.pih nevű fájlba. 

*/ 

int 

pi_bbp (long long d_kezdo, long long d_befejezo, int jegysz) 
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{ 

  long double pi_hkif = 0.0; 

  long double s1 = 0.0; 

  long double s4 = 0.0; 

  long double s5 = 0.0; 

  long double s6 = 0.0; 

  long long int d; 

  int jegy, jegyh; 

  FILE *fp; 

  char buffer[1024]; 

  snprintf (buffer, 1024, "%lld-%lld.pih", d_kezdo, d_befejezo); 

  if ((fp = fopen (buffer, "w")) == NULL) 

    return -1; 

  for (d = d_kezdo; d < d_befejezo; d += jegysz) 

    { 

      pi_hkif = 0.0; 

      s1 = Sj (d, 1); 

      s4 = Sj (d, 4); 

      s5 = Sj (d, 5); 

      s6 = Sj (d, 6); 

      pi_hkif = 4.0 * s1 - 2.0 * s4 - s5 - s6; 

      pi_hkif = pi_hkif - floorl (pi_hkif); 

      for (jegyh = 0; jegyh < jegysz && pi_hkif != 0.0; ++jegyh) 

 { 

   jegy = (int) floorl (16.0 * pi_hkif); 

   pi_hkif = 16.0 * pi_hkif - floorl (16.0 * pi_hkif); 

   if (jegy < 10) 

     fprintf (fp, "%d", jegy); 

   else 

     fprintf (fp, "%c", 'A' + jegy - 10); 

   fflush (stdout); 

 } 

    } 

  fclose (fp); 

  return 0; 

} 

 

            

pih_proc.h 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/msg.h> 

#include <errno.h> 

#include "pi_bbp.h" 

/* 

* Egy folyamat számára előkészített számolási részfeladat. 

* Tartalmazza, hogy mettől meddig és hány jegyenként 

* dolgozzon a BBP algoritmus. 

*/ 

struct reszfeladat 

{ 

  long mtype; 

  long long mettol; 

  int jegysz; 

  long long meddig; 

}; 

 

            

pih_proc.c 
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#include "pih_proc.h" 

int 

main (int argc, char **argv) 

{ 

  int gyermekem_pid; 

  int uzenetsor; 

  int jegysz, procsz, psz; 

  int *proc_pid; 

  long long int d, d_kezdo, d_befejezo; 

  long mennyit = 500; 

  if (argc != 5) 

    { 

      printf ("Hasznalat: ./pi_bbp_proc mettol meddig max_jegy proc_szam\nHasznalati 

peldak: az elso 1000 jegy egyesevel 5 folyamattal./pi_bbp 0 80 1 5\n"); 

      return -1; 

    } 

// Parancssor argumentumok átvétele 

  d_kezdo = atoll (argv[1]); 

  d_befejezo = atoll (argv[2]); 

  jegysz = atoi (argv[3]); 

  procsz = atoi (argv[4]); 

  if ((uzenetsor = 

       msgget (ftok (".", 43), IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) 

    { 

      perror ("msgget"); 

      exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

// Számolási részfeladatok létrehozása valamilyen 

// politikával, most a d tekintetében egyforma darabokra vágás 

  d = d_kezdo; 

  while (d < d_befejezo) 

    { 

      struct reszfeladat rf; 

      rf.mtype = 42; 

      rf.mettol = d; 

      rf.jegysz = jegysz; 

      rf.meddig = d + mennyit - 1; 

      if (msgsnd (uzenetsor, &rf, sizeof (struct reszfeladat) - 

    sizeof (long), 0)) 

 { 

   perror ("msgsnd"); 

   exit (EXIT_FAILURE); 

 } 

      d += mennyit; 

    } 

// A számolást végző adott számú gyermekfolyamat létrehozása 

  proc_pid = (int *) malloc (procsz * sizeof (int)); 

  psz = procsz; 

  while (psz--) 

    { 

      printf ("%d szamolo folyamat letrehozasa\n", procsz - psz); 

      fflush (stdout); 

      if ((gyermekem_pid = fork ()) == 0) 

 { 

   for (;;) 

     { 

       struct reszfeladat rf; 

       if (msgrcv (uzenetsor, &rf, sizeof (struct reszfeladat) 

     - sizeof (long), 42, IPC_NOWAIT) < 0) 

  { 

    if (errno == ENOMSG) 

      { 

        printf ("%d> nincs tobb reszfeladat, kilepek.\n", 

         getpid ()); 

        exit (EXIT_SUCCESS); 

      } 

    perror ("msgrcv"); 

    exit (EXIT_FAILURE); 

  } 

       printf ("%d> %d-%d szamolasa indul\n", getpid (), 

        rf.mettol, rf.meddig); 
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       if (pi_bbp (rf.mettol, rf.meddig, rf.jegysz) != -1) 

  printf ("%d> %d-%d szamolasa kesz\n", getpid (), 

   rf.mettol, rf.meddig); 

       else 

  printf ("%d> %d-%d szamolasa sikertelen\n", getpid (), 

   rf.mettol, rf.meddig); 

     } 

 } 

      else if (gyermekem_pid > 0) 

 { 

   *(proc_pid + psz) = gyermekem_pid; 

 } 

      else 

 { 

   perror ("fork"); 

   exit (EXIT_FAILURE); 

 } 

    } 

// Várakozás a számítások befejezésére 

  while (procsz--) 

    waitpid (*(proc_pid + procsz), NULL, 0); 

  free (proc_pid); 

  if (msgctl (uzenetsor, IPC_RMID, NULL)) 

    { 

      perror ("msgctl"); 

      exit (EXIT_FAILURE); 

    } 

  return 0; 

} 

 

            

3.3. ábra - A processzek kezelése a pih_proc.c forrásban. 
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A villa gyermek ágában (abban a processzben, amelyben a fork rendszerhívás nullával tér vissza) egy végtelen 

ciklusba kezdünk: mindaddig, amíg van részfeladat a kernel üzenetsorában, kiveszünk egyet és elvégezzük a 

megfelelő számítást. Ha nincs több részfeladat, akkor a processzt megszüntetjük (ezt onnan tudjuk, hogy az 

IPC_NOWAIT jelzővel hívott msgrcv beállítja ENOMSG értékre az errno globális hibajelzőt). Közben a fork után 

a párhuzamos szülő ág (az a processzben, amelyben a fork rendszerhívás a gyermek PID-jével tért vissza) 

végrehajtja a while ciklus következő forkolását. 

3.2. A Pi hexa jegyeinek számolása 

Egytől tízezerig szertnénk a Pi hexa jegyeit, 1 jegyenként számolva az algoritmussal, 4 párhuzamosan futó 

processzel. A sztender kimeneten látható az 500 betűs részfeladatok teljesítésének üteme. 

                                  

[norbert@matrica Pi]$ gcc pi_bbp.c pih_proc.c -o pih -lm 

[norbert@matrica Pi]$ ./pih 1 10000 1 4 

1 szamolo folyamat letrehozasa 

2 szamolo folyamat letrehozasa 

7280> 1-500 szamolasa indul 

3 szamolo folyamat letrehozasa 

7281> 501-1000 szamolasa indul 

4 szamolo folyamat letrehozasa 

7282> 1001-1500 szamolasa indul 

7283> 1501-2000 szamolasa indul 

7280> 1-500 szamolasa kesz 

7280> 2001-2500 szamolasa indul 

7281> 501-1000 szamolasa kesz 
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7281> 2501-3000 szamolasa indul 

7282> 1001-1500 szamolasa kesz 

7282> 3001-3500 szamolasa indul 

7283> 1501-2000 szamolasa kesz 

7283> 3501-4000 szamolasa indul 

7280> 2001-2500 szamolasa kesz 

7280> 4001-4500 szamolasa indul 

7281> 2501-3000 szamolasa kesz 

7281> 4501-5000 szamolasa indul 

7282> 3001-3500 szamolasa kesz 

7282> 5001-5500 szamolasa indul 

7283> 3501-4000 szamolasa kesz 

7283> 5501-6000 szamolasa indul 

7280> 4001-4500 szamolasa kesz 

7280> 6001-6500 szamolasa indul 

7281> 4501-5000 szamolasa kesz 

7281> 6501-7000 szamolasa indul 

7282> 5001-5500 szamolasa kesz 

7282> 7001-7500 szamolasa indul 

7283> 5501-6000 szamolasa kesz 

7283> 7501-8000 szamolasa indul 

7280> 6001-6500 szamolasa kesz 

7280> 8001-8500 szamolasa indul 

7281> 6501-7000 szamolasa kesz 

7281> 8501-9000 szamolasa indul 

7282> 7001-7500 szamolasa kesz 

7282> 9001-9500 szamolasa indul 

7283> 7501-8000 szamolasa kesz 

7283> 9501-10000 szamolasa indul 

7280> 8001-8500 szamolasa kesz 

7280> nincs tobb reszfeladat, kilepek. 

7281> 8501-9000 szamolasa kesz 

7281> nincs tobb reszfeladat, kilepek. 

7282> 9001-9500 szamolasa kesz 

7282> nincs tobb reszfeladat, kilepek. 

7283> 9501-10000 szamolasa kesz 

7283> nincs tobb reszfeladat, kilepek. 

[norbert@matrica Pi]$ 

           

Még a fenti futás közben kiadva példáu egy top parancsot láthatjuk, hogy 4 processzünk dolgozik. 

                                  

top - 18:50:22 up  5:02,  5 users,  load average: 1.88, 1.18, 0.55 

Tasks: 184 total,   5 running, 178 sleeping,   0 stopped,   1 zombie 

Cpu0  : 99.3%us,  0.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu1  : 99.7%us,  0.3%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu2  : 99.7%us,  0.3%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu3  :100.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Mem:   8094532k total,  3628184k used,  4466348k free,   214372k buffers 

Swap: 10190844k total,        0k used, 10190844k free,  1585912k cached 

 

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                          

 7281 norbert   20   0  6708  376  288 R 99.7  0.0   0:14.53 pih                              

 7280 norbert   20   0  6708  376  288 R 99.4  0.0   0:14.56 pih                              

 7282 norbert   20   0  6708  376  288 R 98.7  0.0   0:14.50 pih                              

 7283 norbert   20   0  6708  352  264 R 97.1  0.0   0:14.10 pih 

           

Az IPC erőforrásokat listázva azt a pillanatot kaptuk el, amikor már csak 9 darab 500 betű méretű feladat vár 

kiszámolásra. 

                                  

 

norbert@matrica Pi]$ ipcs 

------ Message Queues -------- 

key        msqid      owner      perms      used-bytes   messages     

0x2b021024 0          norbert    600        216          9   
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S így fest a végeredmény a jól SIMD párhuzamosítható, most 20 részfeladatra felvágott számítás során előálló 

20 darab kimenő fájl. Nincs más dolgunk, mint össze„cat”olni ezeket a Pi első 10000 hexa jegyének a 

megtekintéséhez. 

                                  

[norbert@matrica Pi]$ ls *.pih 

1001-1500.pih  2501-3000.pih  4501-5000.pih  6001-6500.pih  8001-8500.pih 

1-500.pih      3001-3500.pih  5001-5500.pih  6501-7000.pih  8501-9000.pih 

1501-2000.pih  3501-4000.pih  501-1000.pih   7001-7500.pih  9001-9500.pih 

2001-2500.pih  4001-4500.pih  5501-6000.pih  7501-8000.pih  9501-10000.pih 
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4. fejezet - POSIX P-szálak 

Ebben a fejezetben röviden bevezetjük a szóban forgó szoftveres absztrakciót, majd ide kapcsolódó 

esettanulmányként 

• a Pi hexa jegyeinek számítását ismételjük meg szálakkal 

• illetve a Mandelbrot halmaz számolását fejlesztjük ki. 

„Have you ever stopped for a moment and looked at yourself through the eyes of the ultimate observer? ” 
—Ramtha  [KVANTUMFILM] 

1. POSIX P-szálak 

A jegyzet elején már bevezettük [9] a POSIX szálakat, mint a processzen belüli párhuzamosság eszközeit. Az 

előző fejezetben a Sys V szemafortömbökkel szembe állított POSIX szemaforok kapcsán pedig megemlítettük a 

POSIX szálak (POSIX.1c; IEEE Std 1003.1c-1995) Linux implementációját a Native POSIX Threads Library-t. 

A kifejlesztendő Pi-t BBP számoló P-szálas programmal nem lesz sok munkánk, mert az előző fejezet 

folyamatokkal dolgozó programjához képest az lényeges könnyebbség, hogy nem kell klasszikus IPC-t 

használnunk a részfeladatok szétosztásához, hiszen ahogy már bevezettük [9] a P-szálak osztoznak a adat és 

halom területen, viszont saját veremterületük van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a processzen belül 

(programunkon belül) az elkészített, az effektív számításokat végző szálak kommunikációját megszervezhetjük 

egy mindannyiuk által látott közös adatszerkezeten keresztül. Ez lehet egyszerűen az előző fejezet részfeladat 

struktúráinak tömbje. Ezért ezt a feladatot a következő laborfeladatként fogalmazzuk meg. 

2. A Pi hexa jegyeinek számítása szálakkal 

4.1. példa - A Pi hexa jegyeinek számítása P-szálakkal 

Az előző fejezet mintájára, tehát a folyamatokkal történő számítást írd át P-szálakra alapozott megoldásra! A 

szálak létrehozásánál a következő, részben már ismert Mandelbrotos kódcsipetek lesznek a segítségedre. 

Korábban maga a választott IPC mechanizmus, a sor biztosította a részfeladatokhoz történő hozzáférés 

szabályozását, ezt most nyilván neked kell megszervezed. Két eddig látott lehetőség kínálkozik a POSIX szálak 

használata esetén. Vagy a számlálót védő példa [52] mutexes megoldását követed, vagy a felvillantott 

sem_wait/sem_post POSIX szemaforos párost használod. Például úgy, hogy egy olyan jelzőt állítasz be a 

részfeladatoknál, amely megmondja, hogy megtörtént-e már a kiszámítása vagy sem. 

3. A Mandelbrot halmaz számolása 

A bevezető labormérés P-szálas Mandelbrotos példájában az alábbiak szerint készítettük el a diszjunkt számítási 

részfeladatok számítását végző szálakat. 

 

pthread_t szal[SZALAK_SZAMA]; 

    int szal_arg[SZALAK_SZAMA]; 

    int i, *r; 

    // SZALAK_SZAMA db P-szálat készítünk 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        szal_arg[i] = i; 

        // a párhuzamosan végrehajtandó kód a 

        // mandel_resz_szamitas függvényben 

        if (pthread_create(szal + i, NULL, 

                           mandel_resz_szamitas, (void *) (szal_arg + i))) 

            exit(-1); 

    } 

    // Megvárjuk, hogy minden szál befejezze a melót 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        pthread_join(szal[i], (void **) &r); 

        std::cout << *r << ". szal kesz."; 

pthreadsbev
pthreadsbev
pmute
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    } 

            

ahol a pthread_create hívása a man 3 pthread_create kézikönyvlapjának megfelelően történik, itt látható, 

hogy 

                                  

       int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, 

                          void *(*start_routine) (void *), void *arg); 

 

a függvény harmadik paramétere egy függvénymutató, egy void *-ot váró és ugyancsak egy void *-ot visszaadó 

függvényre mutató pointer. Ez a függvény lesz az elkészített P-szál kódja. Esetünkben ez a 

 

void * 

mandel_resz_szamitas(void *id) { 

 

    int mettol = *(int *) id * (magassag / SZALAK_SZAMA); 

    int meddig = mettol + (magassag / SZALAK_SZAMA); 

            

függvény, amelynek kapott id paramétere a pthread_create hívás negyedik paramétere. Ez most a szal_arg 

egészekből álló tömb, egyébként tömbindex értékre állított egészeire mutató pointer. Tudjuk, hogy egész, ezért a 

kapott void * id-t egész mutatóra kényszerítjük és az indirekció operátorral megkérdezzük, milyen érték van ott, 

ami ugye a tömbindex, azaz értelmezve a szálak nullától vett, általunk eképpen adott sorszáma lesz. 

A szálak készítésekor megadott szálimplementációs függvények elindulnak, a pthread_create visszatér és a 

főprogram a pthread_join hívásokban fog gyakorlatilag várakozni a szálak, azaz a számítások befejeződésére 

(intuiciusan a szálak elkészítésével forkoltuk a szálakat, most pedig joinoljuk őket, a pthread_join pontos 

működése tekintetében olvasd el a man 3 pthread_join kézikönyvlapot). 

4. A P-szálak kifinomultabb használata 

A jegyzet környezetének Programozó Páternoszter újratöltve: C, C++, Java, Python és AspectJ 

esettanulmányok http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf, [PROP] tagjában a 2D 

RCSS robotfoci csapatok szervezésénél láthatunk példát egy olyan megoldásra, amelyben a szál készítésekor 

argumentumként az aktuális példány objektum címét adjuk át void *-ként, amelyet így majd elérünk a statikus 

(a szenzor főprogrammal) párhuzamosan futó aktor szálból. 

              

    void prog1Loop() 

    { 

        pthread_create(&prog1thread, NULL, prog1Thread, (void *)this); 

    } 

 

    static void * prog1Thread(void * client) { 

 

        Client * thisclient = (Client *) client; 

 

        thisclient->sndCmd("(init Prog1Vedes (version 15 ))"); 

 

        usleep(100*1000); 

 

        thisclient->sndCmd("(move -35 -19)"); 

 

        for (;;) { 

 

            usleep(100*1000); 

 

            thisclient->sndCmd("(turn 5)"); 

 

        } 

 

        return 0; 

    } 

 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf
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}; 

            

Erre azért van szükség, mert C++ program esetén, ha a szálimplementációs függvény nem statikus, akkor 

fordítási hibát kapnánk 

                                  

clientprog1.cpp: In member function ‘void Client::prog1Loop()’: 

clientprog1.cpp:353:71: error: argument of type ‘void* (Client::)(void*)’ does not match 

‘void* (*)(void*)’ 

           

hiszen a tagfüggvények aktuális paraméterként pluszban megkapján a this* pszeudóváltozót is. S a static 

kulcsszó hiányában a hiányában a void * prog1Thread(void * client) eygszerűen a Client osztály 

tagfüggvénye lenne. Általában ennek a szituációnak a bemutatását lásd a [LINUXPROG] könyvben (158. 

oldal). 
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5. fejezet - Bevezetés OpenMP 
használatába 

Ebben a fejezetben bevezetünk az OpenMP használatába, miközben ide kapcsolódó esettanulmányként 

• exor kódtörést végzünk 

• megismételjük a Mandelbrot halmaz számolását, 

• végül a Pi hexa jegyeinek számítását. 

„Neo: You... you're too fast. Morpheus: Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with 

my muscles in this place? Do you think that's air you're breathing now?” 
—Mátrix  [MATRIXFILM] 

1. OpenMP 

Mire itt tartunk a jegyzet feldolgozásában, már túl vagyunk néhány OpenMP-t használó kódon és a Pi jegyeire is 

több programot írtunk már, az Exor törés a teljesen új elem. Ezért ezt bontjuk ki részletesen, még a másik kettőt 

laborfeladatként fogalmazzuk meg. 

2. Exor kódtörés 

A kizáró vagyon alapuló titkosításról a [KERNIGHANPLAUGER] könyvben olvastunk, azóta ezt a bevezető 

programot megírtuk Javában [JAVATTANITOK], illetve C-ben is. 

2.1. A kizáró vagyos titkosítás 

Magával a nevezett egyszerű eljárásnak az ismertetésével itt nem foglalkozunk, akinek nem ismerős, az e 

hiányosságát gyorsan pótolhatja az imént jelzett források alapján. Itt a feladatunk az lesz, hogy a Magas szintű 

programozási nyelvek 1 harmadik laborján terítéken lévő kódot párhuzamosítsuk azáltal, hogy elkészítjük 

egy OpenMP alapú változatát! 

2.1.1. A Magas szintű programozási nyelvek 1 harmadik laborján 

A következő e.c hajtja végre a titkosítást. 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

 

#define MAX_KULCS 100 

#define BUFFER_MERET 256 

 

int 

main (int argc, char **argv) 

{ 

 

  char kulcs[MAX_KULCS]; 

  char buffer[BUFFER_MERET]; 

 

  int kulcs_index = 0; 

  int olvasott_bajtok = 0; 

 

  int kulcs_meret = strlen (argv[1]); 

  strncpy (kulcs, argv[1], MAX_KULCS); 

 

  while ((olvasott_bajtok = read (0, (void *) buffer, BUFFER_MERET))) 

    { 

 

http://progpater.blog.hu/2011/02/15/felvetelt_hirdet_a_cia
http://progpater.blog.hu/2011/02/15/felvetelt_hirdet_a_cia
http://progpater.blog.hu/2011/03/28/a_hetedik_nyolcadik_labor
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      for (int i = 0; i < olvasott_bajtok; ++i) 

 { 

 

   buffer[i] = buffer[i] ^ kulcs[kulcs_index]; 

   kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret; 

 

 } 

 

      write (1, buffer, olvasott_bajtok); 

 

    } 

} 

            

A jegyzet elejéről kölcsönzött alábbi tiszta szövegből 

                                  

A processz és a szál olyan absztrakciók, amelyeket egy program teremt meg számunkra, az 

ope 

rációs rendszer, azaz a kernel. A konkrétabb tárgyalás kedvéért gondoljunk most egy 

saját C 

 programunkra! Ha papíron, vagy a monitoron egy szerkesztőben nézegetjük a forrását, 

akkor  

valami élettelen dolgot vizsgálunk, amelyben látunk lexikális és szintaktikai 

egységeket, u 

tasításokat, blokkokat, függvényeket; nem túl érdekes. Ha lefordítjuk és futtatjuk, 

akkor v 

iszont már valami élő dolgot vizsgálhatunk, ez a processz, amely valahol ott van a 

tárban.  

Ennek a tárterületnek az elején a program környezete, a parancssor argumentumai, a 

lokális  

változóterülete és a paraméterátadás bonyolítására szolgáló veremterüle található, 

amelyet  

a dinamikusan foglalható területe, a halom követ. Majd jön az inicializált globális és 

stat 

ikus változóit hordozó adat szegmens és az iniciálatlan BSS. Végül jön a kódszegmense, 

majd 

 a konstansai. Ennek a tárterületnek a kernelben is van egy vetülete, ez a 

PCB.hogy 

           

elkészíti a titkosított szöveget: 

                                  

[norbert@matrica exor]$ ./e 56789012 <tiszta.txt > titkos.szoveg 

[norbert@matrica exor]$ more titkos.szoveg  

tGJVSTAFL��CSEM��\]YOVVQSAOBEYRSX��]▒X]T^LS\]MTULGJVWCSXC]KU\F[R_CK��[BVRBPWM▒V@T@��TQ��
BGS 

... 

. 

. 

. 

           

A következő t.c hajtja végre a törést, azaz a titkos szövegből a tiszta szöveg visszaállítását. 

 

#define MAX_TITKOS 4096 

#define OLVASAS_BUFFER 256 

#define KULCS_MERET 8 

#define _GNU_SOURCE 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

 

double 

atlagos_szohossz (const char *titkos, int titkos_meret) 

{ 

    int sz = 0; 
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    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i) 

        if (titkos[i] == ' ') 

            ++sz; 

 

    return (double) titkos_meret / sz; 

} 

 

int 

tiszta_lehet (const char *titkos, int titkos_meret) 

{ 

    // a tiszta szoveg valszeg tartalmazza a gyakori magyar szavakat 

    // illetve az átlagos szóhossz vizsgálatával csökkentjük a 

    // potenciális töréseket 

 

    double szohossz = atlagos_szohossz (titkos, titkos_meret); 

 

    return szohossz > 6.0 && szohossz < 9.0 

           && strcasestr (titkos, "hogy") && strcasestr (titkos, "nem") 

           && strcasestr (titkos, "az") && strcasestr (titkos, "ha"); 

 

} 

 

void 

exor (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], int titkos_meret) 

{ 

 

    int kulcs_index = 0; 

 

    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i) 

    { 

 

        titkos[i] = titkos[i] ^ kulcs[kulcs_index]; 

        kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret; 

 

    } 

 

} 

 

int 

exor_tores (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], 

            int titkos_meret) 

{ 

 

    exor (kulcs, kulcs_meret, titkos, titkos_meret); 

 

    return tiszta_lehet (titkos, titkos_meret); 

 

} 

 

int 

main (void) 

{ 

 

    char kulcs[KULCS_MERET]; 

    char titkos[MAX_TITKOS]; 

    char *p = titkos; 

    int olvasott_bajtok; 

 

    // titkos fajt berantasa 

    while ((olvasott_bajtok = 

                read (0, (void *) p, 

                      (p - titkos + OLVASAS_BUFFER < 

                       MAX_TITKOS) ? OLVASAS_BUFFER : titkos + MAX_TITKOS - p))) 

        p += olvasott_bajtok; 

 

    // maradek hely nullazasa a titkos bufferben 

    for (int i = 0; i < MAX_TITKOS - (p - titkos); ++i) 

        titkos[p - titkos + i] = '\0'; 

 

    // osszes kulcs eloallitasa 

    for (int ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 

        for (int ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 
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            for (int ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (int li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (int mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 

                        for (int ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (int oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (int pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

                                { 

                                    kulcs[0] = ii; 

                                    kulcs[1] = ji; 

                                    kulcs[2] = ki; 

                                    kulcs[3] = li; 

                                    kulcs[4] = mi; 

                                    kulcs[5] = ni; 

                                    kulcs[6] = oi; 

                                    kulcs[7] = pi; 

 

                                    if (exor_tores (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - 

titkos)) 

                                        printf 

                                        ("Kulcs: [%c%c%c%c%c%c%c%c]\nTiszta szoveg: 

[%s]\n", 

                                         ii, ji, ki, li, mi, ni, oi, pi, titkos); 

 

                                    // ujra EXOR-ozunk, igy nem kell egy masodik buffer 

                                    exor (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos); 

                                } 

 

    return 0; 

} 

            

Fordítva és futtatva a programot, közben figyelve a megfelelő (most grep 56789012) kulcs felbukkanását 

                                  

[norbert@matrica exor]$ gcc t.c -o t -std=c99  

[norbert@matrica exor]$ time ./t <titkos.szoveg |grep 56789012 

Kulcs: [56789012] 

 

real    34m7.455s 

user    34m5.090s 

sys     0m0.052s 

           

A programnak láthatóan több mint fél óra kellett a töréshez. Pontosabban a teljes kulcstér átvizsgálásához, 

hiszen a tiszta_lehet függvény tipikusan több potenciális törés is felmutat, hogy lássunk ebből valamit, de 

mégse árasszon el minket, ezére szürtük most a kimenetet az ismert kulcsra (hiszen most nem a törés a cél maga, 

hanem a párhuzamosság vizsgálata). 

A t.c kódjához nem nyúlva, csak az optimalizáslást az O3 szinten bekapcsolva jelentős sebességnövekedést 

tapasztalunk: 

                                  

[norbert@matrica exor]$ gcc t.c -O3 -o t -std=c99 

[norbert@matrica exor]$ time ./t <titkos.szoveg |grep 56789012 

Kulcs: [56789012] 

 

real    5m3.824s 

user    5m3.412s 

sys     0m0.016s 

           

2.1.2. A Magas szintű programozási nyelvek 1 hetedik laborján 

Nem elégszünk meg az előző pont adta sebességnövekedéssel, a kulcstér átvizsgálása jól SIMD 

párhuzamosítható feladat, amelyet most OpenMP-vel oldunk meg. Kicsit ehhez át kell szerveznünk a kódot, 

hiszen a látványosan egymásba ágyazott 8 ciklus, amelyek a kulcsteret vizsgálják át, a magban használják a 

kulcs tömböt, ami nem okozott gondot a szekvenciális végrehajtásnál, de probléma a párhuzamosnál. Mert 
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gondoljunk bele, ha a ciklusmag több szálon párhuzamosan fut, akkor most mi is lesz a kulcs? Nyilván teljesen 

összezavarodik a program, hiszen minden szál más-más kulcsokat vizsgálna, de ugyanabban a kulcs tömbben. 

Ezt kiküszöbölendő átszervezzük a kódot, a ciklusmagba egy lokális kulcs-nak dinamikusan foglaljuk a helyet, 

a ciklusmag dolgozik vele, majd felszabadítja a tömböt. Ezzel biztosítjuk, hogy a vizsgált kulcsok nem 

zavarodnak össze. 

 

int 

main (void) 

{ 

    char titkos[MAX_TITKOS]; 

    char *p = titkos; 

    int olvasott_bajtok; 

 

    // titkos fajt berantasa 

    while ((olvasott_bajtok = 

                read (0, (void *) p, 

                      (p - titkos + OLVASAS_BUFFER < 

                       MAX_TITKOS) ? OLVASAS_BUFFER : titkos + MAX_TITKOS - p))) 

        p += olvasott_bajtok; 

 

    // maradek hely nullazasa a titkos bufferben 

    for (int i = 0; i < MAX_TITKOS - (p - titkos); ++i) 

        titkos[p - titkos + i] = '\0'; 

 

    // osszes kulcs eloallitasa 

    for (int ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 

        for (int ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 

            for (int ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (int li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (int mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 

                        for (int ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (int oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (int pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

                                { 

 

                                    char *kulcs; 

 

                                    if ((kulcs = (char 

*)malloc(sizeof(char)*KULCS_MERET)) == NULL) 

                                    { 

                                        printf("Memoria (kulcs) faliora\n"); 

                                        exit(-1); 

                                    } 

 

                                    kulcs[0] = ii; 

                                    kulcs[1] = ji; 

                                    kulcs[2] = ki; 

                                    kulcs[3] = li; 

                                    kulcs[4] = mi; 

                                    kulcs[5] = ni; 

                                    kulcs[6] = oi; 

                                    kulcs[7] = pi; 

 

                                    exor_tores (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos); 

 

                                    free(kulcs); 

                                } 

 

    return 0; 

} 

            

A másik probléma, hogy az exor függvényben a kizáró vagyos titkosítást magába a forrás tömbbe írjuk vissza a 

titkos[i] = titkos[i] ^ kulcs[kulcs_index]; utasítással. Itt is úgy módosítunk, hogy felveszünk a hívó 

függvényben egy dinamikusan foglalt buffer tömböt és ebbe írjuk a kizáró vagy eredményét. Ezzel további 

nyereséget is bezsebelünk azzal, hogy immár nem kell a dekódolás végrehajtása után újra futtatnunk az exor 
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függvényt, hogy visszakapjuk az eredetileg vizsgált titkos szöveget, hiszen nem rontottuk el a bemenetként 

kapott titkos szöveget. (Látványos, hogy kvázi dupláztuk a tárterületet, s ezzel feleztük a futási időt.) 

 

void 

exor (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], int titkos_meret, char 

*buffer) 

{ 

 

    int kulcs_index = 0; 

 

    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i) 

    { 

 

        buffer[i] = titkos[i] ^ kulcs[kulcs_index]; 

        kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret; 

 

    } 

 

} 

 

void 

exor_tores (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], 

            int titkos_meret) 

{ 

 

    char *buffer; 

 

    if ((buffer = (char *)malloc(sizeof(char)*titkos_meret)) == NULL) 

    { 

        printf("Memoria (buffer) faliora\n"); 

        exit(-1); 

    } 

 

    exor (kulcs, kulcs_meret, titkos, titkos_meret, buffer); 

 

    if(tiszta_lehet (buffer, titkos_meret)) 

    { 

      printf("Kulcs: [%c%c%c%c%c%c%c%c]\nTiszta szoveg: [%s]\n", 

    kulcs[0],kulcs[1],kulcs[2],kulcs[3],kulcs[4],kulcs[5],kulcs[6],kulcs[7], buffer);       

    } 

     

    free(buffer); 

 

} 

            

E két módosítással alakítottuk ki a t2.c kódját, amellyel tovább javult a program időbeli teljesítménye, bár 

csupán az imént említett bezsebelt nyereség következtében. 

                                  

[norbert@matrica exor]$ gcc t2.c -O3 -o t2 -std=c99  

[norbert@matrica exor]$ time ./t2 <titkos.szoveg |grep 56789012 

Kulcs: [56789012] 

 

real    3m28.895s 

user    3m28.654s 

sys     0m0.001s 

           

De immár programunk készen áll arra, hogy párhuzamos szálak dolgozzanak a ciklusmagon, nem teszünk mást, 

mint jelezzük ezt a fordítónak is a #pragma omp parallel for megadásával a ciklus előtt. 

 

    #pragma omp parallel for 

    for (int ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 

        for (int ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 

            for (int ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (int li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (int mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 
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                        for (int ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (int oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (int pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

                                { 

            

                                  

[norbert@matrica exor]$ gcc ompt2.c -fopenmp -O3 -o ompt2 -std=c99  

[norbert@matrica exor]$ time ./ompt2 <titkos.szoveg |grep 56789012 

Kulcs: [56789012] 

 

real    1m30.939s 

user    5m19.132s 

sys     0m0.009s 

           

Ezzel durván másfél percre redukáltuk a futási időt. 

                                  

[norbert@matrica exor]$ top -H -p `pgrep -u norbert ompt` 

top - 15:45:18 up  6:03,  4 users,  load average: 0.90, 0.26, 0.19 

Tasks:   4 total,   4 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie 

Cpu0  : 10.7%us,  1.2%sy,  0.6%ni, 86.0%id,  1.3%wa,  0.1%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu1  :  9.3%us,  1.2%sy,  0.0%ni, 89.3%id,  0.2%wa,  0.1%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu2  :  4.3%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 95.2%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Cpu3  :  7.5%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 92.0%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st 

Mem:   8094532k total,  4034208k used,  4060324k free,   555116k buffers 

Swap: 10190844k total,        0k used, 10190844k free,  1570788k cached 

 

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                        

 7037 norbert   20   0  228m  384  288 R 93.7  0.0   0:13.83 ompt2                          

 7035 norbert   20   0  228m  384  288 R 91.9  0.0   0:13.89 ompt2                          

 7034 norbert   20   0  228m  384  288 R 90.1  0.0   0:13.77 ompt2                          

 7036 norbert   20   0  228m  384  288 R 79.9  0.0   0:12.60 ompt2 

           

                                  

[norbert@matrica exor]$ ps -eLf|grep ompt 

UID        PID  PPID   LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD 

norbert   7081  2609  7081 90    4 15:50 pts/0    00:00:38 ./ompt2 

norbert   7081  2609  7082 90    4 15:50 pts/0    00:00:38 ./ompt2 

norbert   7081  2609  7083 89    4 15:50 pts/0    00:00:38 ./ompt2 

norbert   7081  2609  7084 89    4 15:50 pts/0    00:00:38 ./ompt2 

           

2.1.3. A paralell for utasítás 

Az iménti pontban a paralell for utasítást már használtuk a #pragma omp parallel for formában. Általános 

alakjában a paralell for-t szóközzel elválasztott opcionális klauzulák követhetik. Ilyen lehet például a private és 

a shared hatókör klauzulák [OPENMPBOOK]. 

Induljuk ki újra az eredeti t.c törő programból. Az exor és exor_tores függvényeket vegyük ki a t2.c 

programból, de a fő függvényben a kulcs kezelése maradjon az eredeti t.c-ben szereplő (ahol tehát csak az 

exor függvény hívása kapcsán vannak változások, a kulcs-nak nem allokálunk). Viszont a paralell for 

utasítást az alábbi formájában szúrjuk be az OpenMP változatba a ciklus elé: #pragma omp parallel for 

default(none) private(kulcs) shared(p, titkos). 

Ezeket a változtatásokat a következő ompt.c forrásban valósítjuk meg. 

 

#define MAX_TITKOS 4096 

#define OLVASAS_BUFFER 256 

#define KULCS_MERET 8 

#define _GNU_SOURCE 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 
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#include <stdlib.h> 

 

double 

atlagos_szohossz (const char *titkos, int titkos_meret) 

{ 

    int sz = 0; 

    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i) 

        if (titkos[i] == ' ') 

            ++sz; 

 

    return (double) titkos_meret / sz; 

} 

 

int 

tiszta_lehet (const char *titkos, int titkos_meret) 

{ 

    // a tiszta szoveg valszeg tartalmazza a gyakori magyar szavakat 

    // illetve az átlagos szóhossz vizsgálatával csökkentjük a 

    // potenciális töréseket 

 

    double szohossz = atlagos_szohossz (titkos, titkos_meret); 

 

    return szohossz > 6.0 && szohossz < 9.0 

           && strcasestr (titkos, "hogy") && strcasestr (titkos, "nem") 

           && strcasestr (titkos, "az") && strcasestr (titkos, "ha"); 

 

} 

 

void 

exor (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], int titkos_meret, char 

*buffer) 

{ 

 

    int kulcs_index = 0; 

 

    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i) 

    { 

 

        buffer[i] = titkos[i] ^ kulcs[kulcs_index]; 

        kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret; 

 

    } 

 

} 

 

void 

exor_tores (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], 

            int titkos_meret) 

{ 

 

    char *buffer; 

 

    if ((buffer = (char *)malloc(sizeof(char)*titkos_meret)) == NULL) 

    { 

        printf("Memoria (buffer) faliora\n"); 

        exit(-1); 

    } 

 

    exor (kulcs, kulcs_meret, titkos, titkos_meret, buffer); 

 

    if (tiszta_lehet (buffer, titkos_meret)) 

    { 

        printf("Kulcs: [%c%c%c%c%c%c%c%c]\nTiszta szoveg: [%s]\n", 

               kulcs[0],kulcs[1],kulcs[2],kulcs[3],kulcs[4],kulcs[5],kulcs[6],kulcs[7], 

buffer); 

    } 

 

    free(buffer); 

 

} 

 

int 
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main (void) 

{ 

 

    char kulcs[KULCS_MERET]; 

    char titkos[MAX_TITKOS]; 

    char *p = titkos; 

    int olvasott_bajtok; 

 

    // titkos fajt berantasa 

    while ((olvasott_bajtok = 

                read (0, (void *) p, 

                      (p - titkos + OLVASAS_BUFFER < 

                       MAX_TITKOS) ? OLVASAS_BUFFER : titkos + MAX_TITKOS - p))) 

        p += olvasott_bajtok; 

 

    // maradek hely nullazasa a titkos bufferben 

    for (int i = 0; i < MAX_TITKOS - (p - titkos); ++i) 

        titkos[p - titkos + i] = '\0'; 

 

    // osszes kulcs eloallitasa 

#pragma omp parallel for private(kulcs) 

    for (int ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 

        for (int ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 

            for (int ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (int li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (int mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 

                        for (int ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (int oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (int pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

                                { 

                                    kulcs[0] = ii; 

                                    kulcs[1] = ji; 

                                    kulcs[2] = ki; 

                                    kulcs[3] = li; 

                                    kulcs[4] = mi; 

                                    kulcs[5] = ni; 

                                    kulcs[6] = oi; 

                                    kulcs[7] = pi; 

 

                                    exor_tores (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos); 

 

                                } 

 

    return 0; 

} 

            

Fordítva és a szokásos módon futtatva a kódot: 

                                  

[norbert@matrica exor]$ gcc ompt.c -fopenmp -O3 -o ompt -std=c99 

[norbert@matrica exor]$ time ./ompt <titkos.szoveg |grep 56789012 

Kulcs: [56789012] 

 

real    1m29.004s 

user    5m7.038s 

sys     0m0.011s 

           

A paralell for utasítás default(none) klauzája 

Defenzívebb taktika az iménti kóbban a #pragma omp parallel for default(none) private(kulcs) 

shared(p, titkos) használata, mert ez esetben a párhuzamos rész minden változójáról explicite 

nyilatkozni kell valemelyik private vagy shared hatókör klauzulában. Ez arra készteti a programozót, 

hogy ne rutinból írja a kódot, hanem gondolja át a ciklust. Mert ha egy változóról megfeletkezik 

nyilatkozni, akkor fordítási hiba lesz az eredmény. 

 

#pragma omp parallel for default(none) private(kulcs) shared(p, titkos) 

    for (int ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 
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        for (int ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 

            for (int ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (int li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (int mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 

                        for (int ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (int oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (int pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

5.1. példa - A párhuzamos részen kívül és belül definiált változók 

Mi történik, ha az iménti ompt.c forráskódban elvégzed a következő módosítást? 

 

    // osszes kulcs eloallitasa 

    int ii, ji, ki, li, mi, ni, oi, pi; 

#pragma omp parallel for default(none) private(kulcs, ii, ji, ki, li, mi, ni, oi, pi) 

shared(p, titkos) 

    for (ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 

        for (ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 

            for (ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 

                        for (ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

            

5.2. példa - Mennyi kulcs tömb lesz a párhuzamos részben? 

Bővítsd a ompt.c forrást egy nyomkövető kiíratással, amely segíthet megnézni, mennyi kulcsokat tartalmazó 

tömb fog dolgozni a párhuzamos szakaszban? Várakozásunk az, hogy ahány szál, annyi kulcs tömb lesz. 

Lássuk! 

 

#pragma omp parallel for private(kulcs) 

    for (int ii = '0'; ii <= '9'; ++ii) 

        for (int ji = '0'; ji <= '9'; ++ji) 

            for (int ki = '0'; ki <= '9'; ++ki) 

                for (int li = '0'; li <= '9'; ++li) 

                    for (int mi = '0'; mi <= '9'; ++mi) 

                        for (int ni = '0'; ni <= '9'; ++ni) 

                            for (int oi = '0'; oi <= '9'; ++oi) 

                                for (int pi = '0'; pi <= '9'; ++pi) 

                                { 

                                    printf("%p\n", kulcs); 

 

                                    kulcs[0] = ii; 

                                    kulcs[1] = ji; 

                                    kulcs[2] = ki; 

                                    kulcs[3] = li; 

                                    kulcs[4] = mi; 

                                    kulcs[5] = ni; 

                                    kulcs[6] = oi; 

                                    kulcs[7] = pi; 

 

                                    exor_tores (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos); 

 

                                } 

            

S igen, a szűrt futási eredményben kapjuk a 4-et: 

                                  

[norbert@matrica exor]$ time ./ompt <titkos.szoveg |grep 0x|sort|uniq|wc -l 

4 

 

real    6m4.920s 

user    11m55.108s 
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sys     0m13.900s 

           

A hat perc itt abból adódik, hogy a majdnem másfél gigányi szöveget nyom ki a printf, amelyben keressük majd 

megszámoljuk a 0x kezdetű sorokat. S valóban látjuk, hogy 4 különböző címmel rendelkeznek a szálak által 

használt kulcs tömbök. 

3. A Mandelbrot halmaz OpenMP számolása 

A Mandelbrot halmaz OpenMP számolásának teljes kódját a bevezető labormérésben közöltük, ahol a példa 

futtatását is bemutattuk és elemeztük. Most már csak utólag vetünk egy pillantást a forrás OpenMP részére. A 

példa komplexítása elmarad az előző exor törésétől, mindössze 

 

    std::cout << omp_get_num_procs () << std::endl; 

    std::cout << omp_get_max_threads () << std::endl; 

 

    omp_set_num_threads (2); 

... 

 

// Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

#pragma omp parallel for 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

            

kinaplóztuk a kimenetre, hogy éppen hány processzorunk van és hány szál áll rendelkezésre a következő 

párhuzamos részhez (4,4 volt, de a többi bevezető méréssel összhangban direktben két szálat állítottunk be). 

Majd a korábbi pontban részletesen tárgyalt paralell for utasítást alkalmaztuk. 

4. A Pi hexa jegyeinek OpenMP számolása 

A feladat a Mandelbrotos példához hasonlóan felvágva könnyen párhuzamosítható, ezért ahogyan a P-szálas 

megoldást, az azzal rokon OpenMP alapú számolását is labormérési feladatként fogalmazzuk meg. 

5.3. példa - A Pi hexa jegyeinek OpenMP számítása 

Az előző fejezet P-szálas feladat megoldásának mintájára [72], tehát a folyamatokból a P-szálakra átírt számítást 

valósítsd most meg OpenMP használatával! 

http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp/omp_005fget_005fnum_005fprocs.html
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp/omp_005fget_005fmax_005fthreads.html
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp/omp_005fset_005fnum_005fthreads.html
pipt
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II. rész - A programok futtatása 
szuperszámítógépen 

Nem vagyunk könnyű helyzetben ennek a résznek az írásakor, mert az eddigi példáinkat nem érezzük elég 

izgalmasnak a szuperszámítógép gépidejének bitorlásához (ez a benyomásunk valószínűleg a gépek iránt 

tanúsított túlzott tiszteletéből fakad), mert dolgozik bennünk, hogy valami olyat számoljunk, amely legalább a 

lehetőségét magában hordozza annak, hogy valami érdekes eredményt kaphassunk. Ettől a várakozástól hajtva 

megpróbálunk hát megfelelni ennek a kihívásnak. 
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6. fejezet - A kifejlesztett programok 
átvitele szuperszámítógépre 

A Mandelbrot halmaz számolására számos használati esettel (szekvenciális, Open MP alapú, P-szálas, Qt-s, 

kétféle végrehajtási konfigurációban CUDA-s) foglalkoztunk a jegyzetben. Ennek tükrében érthető, ha ezt a már 

20 éve izgalmas komplex iterációs algoritmust a szuperszámítógépen immár nem szívesen próbálnánk ki. A 

jegyzet környezetében, például a [PROP] könyvben a robotfocis esettanulmányok nagy hangsúlyt kapnak, ezért 

szimulálhatnánk robotfocis csapatokkal nagyszámú mérkőzést, utánajárni annak a népszerű edzői kijelentésnek, 

hogy például tíz esetből ezt a meccset hétszer mi nyertük volna. De nem ezt fogjuk tenni, hanem valami 

misztikusat! 

„Vizsgálódásunk célpontjául azt a jelenséget választjuk, amelyet semmiféle klasszikus módon nem lehet - 

abszolute lehetetlen - megmagyarázni, s amely ugyanakkor magában rejti a kvantummechaika lényegét is.” 
—R. P. Feynman  [MAIFIZI] 

1. Koppenhágai Pascal-háromszögek 

Fizikai ismeretterjesztői olvasmányélményeinkből ismerjük a híres kétréses kísérletet. Az [SMACSKA] 

könyvben például azt az interpretációt olvashatjuk, hogy amint az elektron kilép az elektronágyúból, „kísértet-

elekronok” kezdik bejárni a lehetséges utakat, amelyeket egy mérés tesz majd megint valóságos egyetlen 

elektronná. Ezzel a képpel fogunk méréseket végezni az alábbiak szerint, ahol valóságosnak vesszük a „kísértet-

elekronokat” és megpróbáljuk leszimulálni ezekkel a „kísértet-elekronokat” a nevezetes kétréses kísérletet. 

A programozó hozzáállása az ilyen problémákhoz tipikusan konstruktív, a programozót az izgatja, hogyan tudná 

ezt beprogramozni, kvázi szimulálni. Gondolkozzunk egy diszkrét rácson, ahol kezdetben egy adott pontban van 

az elektron! Kérdés, hogy hol lehet a következő mérés alkalmával? E két időbeli pont között - ha már 

kísértetekkel dolgozunk, akkor csak bátran - korlátlan idő és ezzel egyben tárbonyolultság birtokosaként úgy 

gondolkozunk, hogy a következő (a külső szemlélő számára nem is létező, időtlen) pillanatban az elektron a 

négy szomszédos rácspont egyikébe ugorhat. Tehát a kiindulási pontból elugrik északra, délre, keletre vagy 

nyugatra, ahogy kedve tartja. Mindenesetre ezzel már 4 kísértetünk lesz. Megint csak a következő időtlen-

rákövetkező pillanatban ez a 4 is ugrik. Az eredeti rácspontba is ugorhat mind a 4, ettől észak- és dél-keletre 2 

mehet, ahogyan szimmetrikusan észak- és dél-nyugatra is. Illetve ugorhatnak tovább a 4-ek északnak, délnek, 

keletnek vagy nyugatnak, amerre magányosan törnek utat egyetlenként. A következő ábrán lerajzoltunk az 

időtlen időfejlődés első 5 pillanatát. Egyszerűen úgy gondolkozunk majd, hogy ha mérik az elektront, akkor 

olyan valséggel ugratjuk egy adott rácspontra, amely arányos a benne akkor (vagy addig, mert láthatólag a 

nullás csácspontok oszcillálnak) lévő számmal. 

6.1. ábra - Koppenhágai Pascal-háromszögek. 

 

1.1. A kockás papírt ellenőrzi a program és megfordítva 
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Az iménti kockás papíron valószínűleg jól számoltunk, mert vegyük a pirossal jelölt észak-keleti oldalakat. A 

következő pillanatban az erre az oldalra eső rácspont értéke a jelen pillanatban attól délre és nyugatra lévő 

rácspontok értékeinek összege, s így az n. pillanatban (n=1,2,3...) az oldalak éppen a Pascal-háromszög n. 

sorával egyeznek meg. Minden időtlen időpillanatban megnégyszereződik a „kísértet-elekronok” száma, ezért az 

n. időtlen időpillanatban az „kísértet-elekronok” száma a kettőnek 2(n-1). hatványa. 

Az előző bekezdésben kicsit elgondolkodva, már nem is tűnik izgalmasnak programot írni erre a jelenségre, de 

aztán megnyugtathat minket, hogy nem ezt akarjuk egyszerűen szimulálni, hanem bonyolultabb kísérleti 

elrendezést, ahol ernyőt, elnyelő falat, vagy akár detektorokat helyezhetünk a sejttérbe. Miért sejttér? Mert 

éppen a Magas szintű programozási nyelvek 1 kurzusban használt Qt C++-os Conway-féle életjáték 

kódunk, amely pici módosítással máris alkalmas egyrészt a kockás papírra vetett számaink ellenőrzésére, 

továbbá mivel van grafikus felülete, a kód olyan módosításainak ellenőrzésére, amelyekkel már az igazi 

kírérleteket végző kódok gyökeréül szolgálhat, amelyet aztán majd végső soron a szuperszámítógépen is fogunk 

futtatni. 

1.1.1. A Conway-féle életjáték kódja 

Ez a kód OO szempontból a már tárgyalt Qt alapú Mandelbrotos példánkkal megegyező, ezért most egyszerűen 

csak megmutatjuk a kódot, majd a futtatás módját. 

A sejtablak.cpp állomány. Ennek az osztálynak a példánya készít egy számoló szálat, elindítja azt, majd s 

számolás eredményeként előálló sejttér kirajzolását végzi el. A számoló szál az osztály vissza nevű callback 

jellegű függvénye meghívásával jelzi, hogy az aktuális pillanatban elkészült az életjáték átmeneti szabályai 

alapján a sejttér kiszámításával és megtörténhet a kirajzolás (itt olyan szinkronizációs problémák adódhatnak, 

hogy az osztály a rajzolást ettől függetlenül is elvégezheti, ha például frissítenie kell magát [110], mint Qt 

grafikus komponenst a GUI-n). 

6.1. példa - A Conway-féle életjátékos példa slot-signalos változata 

A hasonló szerkezetű, korábbi Mandelbrotos feladat mintájára a jelen példában is szervezd át úgy az osztályok 

kommunikációját, hogy ne használják a vissza callback jellegű függvényt, hanem a Qt slot-signal 

mechanizmusára épüljenek! 

 

// sejtablak.cpp 

// 

// Életjáték rajzoló 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// 

// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

// GNU General Public License for more details. 

// 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

// 

// Ez a program szabad szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a 

// Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 

// dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) késõbbi 

// változata szerint. 

// 

// Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, 

// de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA 

// VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. 

// További részleteket a GNU General Public License tartalmaz. 

// 

// A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General 

// Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/p1/forrasok-SVN/bevezetes/elsoQt/Sejtauto/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/p1/forrasok-SVN/bevezetes/elsoQt/Sejtauto/
diszhar
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// tekintse meg a <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. 

// 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    A két osztály tervezésének fõ szempontja az volt, hogy 

// ne vagy alig különbözzön az elsõ C++-os példától, a Mandelostól: 

// 

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgy

edet_bejarja 

// ezért az olyan kényesebb dolgokkal, hogy kezeljük a racsIndex-et a 

// két osztályra bontott C++ megoldásban, amikor írjuk át a Javásból, nem foglalkoztunk 

// a kiinduló Javás: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-2-080904-1 

// (a bazár eszme: "Release Early, Release Often" írjuk ki a posztra) 

// 

 

#include "sejtablak.h" 

 

SejtAblak::SejtAblak(int szelesseg, int magassag, QWidget *parent) 

    : QMainWindow(parent) 

{ 

    setWindowTitle("A John Horton Conway-féle életjáték"); 

 

    this->magassag = magassag; 

    this->szelesseg = szelesseg; 

 

    cellaSzelesseg = 6; 

    cellaMagassag = 6; 

 

    setFixedSize(QSize(szelesseg*cellaSzelesseg, magassag*cellaMagassag)); 

 

    racsok = new bool**[2]; 

    racsok[0] = new bool*[magassag]; 

    for(int i=0; i<magassag; ++i) 

        racsok[0][i] = new bool [szelesseg]; 

    racsok[1] = new bool*[magassag]; 

    for(int i=0; i<magassag; ++i) 

        racsok[1][i] = new bool [szelesseg]; 

 

    racsIndex = 0; 

    racs = racsok[racsIndex]; 

    // A kiinduló racs minden cellája HALOTT 

    for(int i=0; i<magassag; ++i) 

        for(int j=0; j<szelesseg; ++j) 

            racs[i][j] = HALOTT; 

    // A kiinduló racsra "ELOlényeket" helyezünk 

    //siklo(racs, 2, 2); 

    sikloKilovo(racs, 5, 60); 

 

 

    eletjatek = new SejtSzal(racsok, szelesseg, magassag, 120, this); 

    eletjatek->start(); 

 

} 

 

void SejtAblak::paintEvent(QPaintEvent*) { 

    QPainter qpainter(this); 

 

    // Az aktuális 

    bool **racs = racsok[racsIndex]; 

    // racsot rajzoljuk ki: 

    for(int i=0; i<magassag; ++i) { // végig lépked a sorokon 

        for(int j=0; j<szelesseg; ++j) { // s az oszlopok 

            // Sejt cella kirajzolása 

            if(racs[i][j] == ELO) 

                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                  cellaSzelesseg, cellaMagassag, Qt::black); 

            else 

                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                  cellaSzelesseg, cellaMagassag, Qt::white); 

            qpainter.setPen(QPen(Qt::gray, 1)); 
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            qpainter.drawRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                              cellaSzelesseg, cellaMagassag); 

        } 

    } 

 

    qpainter.end(); 

} 

 

 

SejtAblak::~SejtAblak() 

{ 

    delete eletjatek; 

 

    for(int i=0; i<magassag; ++i) { 

        delete[] racsok[0][i]; 

        delete[] racsok[1][i]; 

    } 

 

    delete[] racsok[0]; 

    delete[] racsok[1]; 

    delete[] racsok; 

 

 

} 

 

void SejtAblak::vissza(int racsIndex) 

{ 

    this->racsIndex = racsIndex; 

    update(); 

} 

 

/** 

 * A sejttérbe "ELOlényeket" helyezünk, ez a "sikló". 

 * Adott irányban halad, másolja magát a sejttérben. 

 * Az ELOlény ismertetését lásd például a 

 * [MATEK JÁTÉK] hivatkozásban (Csákány Béla: Diszkrét 

 * matematikai játékok. Polygon, Szeged 1998. 172. oldal.) 

 * 

 * @param   racs    a sejttér ahová ezt az állatkát helyezzük 

 * @param   x       a befoglaló tégla bal felsõ sarkának oszlopa 

 * @param   y       a befoglaló tégla bal felsõ sarkának sora 

 */ 

void SejtAblak::siklo(bool **racs, int x, int y) { 

 

    racs[y+ 0][x+ 2] = ELO; 

    racs[y+ 1][x+ 1] = ELO; 

    racs[y+ 2][x+ 1] = ELO; 

    racs[y+ 2][x+ 2] = ELO; 

    racs[y+ 2][x+ 3] = ELO; 

 

} 

/** 

 * A sejttérbe "ELOlényeket" helyezünk, ez a "sikló ágyú". 

 * Adott irányban siklókat lõ ki. 

 * Az ELOlény ismertetését lásd például a 

 * [MATEK JÁTÉK] hivatkozásban /Csákány Béla: Diszkrét 

 * matematikai játékok. Polygon, Szeged 1998. 173. oldal./, 

 * de itt az ábra hibás, egy oszloppal told még balra a 

 * bal oldali 4 sejtes négyzetet. A helyes ágyú rajzát 

 * lásd pl. az [ÉLET CIKK] hivatkozásban /Robert T. 

 * Wainwright: Life is Universal./ (Megemlíthetjük, hogy 

 * mindkettõ tartalmaz két felesleges sejtet is.) 

 * 

 * @param   racs    a sejttér ahová ezt az állatkát helyezzük 

 * @param   x       a befoglaló tégla bal felsõ sarkának oszlopa 

 * @param   y       a befoglaló tégla bal felsõ sarkának sora 

 */ 

void SejtAblak::sikloKilovo(bool **racs, int x, int y) { 

 

    racs[y+ 6][x+ 0] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 1] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 0] = ELO; 
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    racs[y+ 7][x+ 1] = ELO; 

 

    racs[y+ 3][x+ 13] = ELO; 

 

    racs[y+ 4][x+ 12] = ELO; 

    racs[y+ 4][x+ 14] = ELO; 

 

    racs[y+ 5][x+ 11] = ELO; 

    racs[y+ 5][x+ 15] = ELO; 

    racs[y+ 5][x+ 16] = ELO; 

    racs[y+ 5][x+ 25] = ELO; 

 

    racs[y+ 6][x+ 11] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 15] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 16] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 22] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 23] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 24] = ELO; 

    racs[y+ 6][x+ 25] = ELO; 

 

    racs[y+ 7][x+ 11] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 15] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 16] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 21] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 22] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 23] = ELO; 

    racs[y+ 7][x+ 24] = ELO; 

 

    racs[y+ 8][x+ 12] = ELO; 

    racs[y+ 8][x+ 14] = ELO; 

    racs[y+ 8][x+ 21] = ELO; 

    racs[y+ 8][x+ 24] = ELO; 

    racs[y+ 8][x+ 34] = ELO; 

    racs[y+ 8][x+ 35] = ELO; 

 

    racs[y+ 9][x+ 13] = ELO; 

    racs[y+ 9][x+ 21] = ELO; 

    racs[y+ 9][x+ 22] = ELO; 

    racs[y+ 9][x+ 23] = ELO; 

    racs[y+ 9][x+ 24] = ELO; 

    racs[y+ 9][x+ 34] = ELO; 

    racs[y+ 9][x+ 35] = ELO; 

 

    racs[y+ 10][x+ 22] = ELO; 

    racs[y+ 10][x+ 23] = ELO; 

    racs[y+ 10][x+ 24] = ELO; 

    racs[y+ 10][x+ 25] = ELO; 

 

    racs[y+ 11][x+ 25] = ELO; 

 

} 

 

A sejtszal.cpp állomány. 

 

// sejtszal.cpp 

// 

// Életjáték rajzoló 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// 

// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
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// GNU General Public License for more details. 

// 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

// 

// Ez a program szabad szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a 

// Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 

// dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) késõbbi 

// változata szerint. 

// 

// Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, 

// de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA 

// VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. 

// További részleteket a GNU General Public License tartalmaz. 

// 

// A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General 

// Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor 

// tekintse meg a <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. 

// 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    A két osztály tervezésének fõ szempontja az volt, hogy 

// ne vagy alig különbözzön az elsõ C++-os példától, a Mandelostól: 

// 

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgy

edet_bejarja 

// ezért az olyan kényesebb dolgokkal, hogy kezeljük a racsIndex-et a 

// két osztályra bontott C++ megoldásban, amikor írjuk át a Javásból, nem foglalkoztunk 

// a kiinduló Javás: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-2-080904-1 

// (a bazár eszme: "Release Early, Release Often" írjuk ki a posztra) 

// 

 

#include "sejtszal.h" 

 

SejtSzal::SejtSzal(bool ***racsok, int szelesseg, int magassag, int varakozas, SejtAblak 

*sejtAblak) 

{ 

    this->racsok = racsok; 

    this->szelesseg = szelesseg; 

    this->magassag = magassag; 

    this->varakozas = varakozas; 

    this->sejtAblak = sejtAblak; 

 

    racsIndex = 0; 

} 

 

/** 

   * Az kérdezett állapotban lévõ nyolcszomszédok száma. 

   * 

   * @param   rács    a sejttér rács 

   * @param   sor     a rács vizsgált sora 

   * @param   oszlop  a rács vizsgált oszlopa 

   * @param   állapor a nyolcszomszédok vizsgált állapota 

   * @return int a kérdezett állapotbeli nyolcszomszédok száma. 

   */ 

int SejtSzal::szomszedokSzama(bool **racs, 

                              int sor, int oszlop, bool allapot) { 

    int allapotuSzomszed = 0; 

    // A nyolcszomszédok végigzongorázása: 

    for(int i=-1; i<2; ++i) 

        for(int j=-1; j<2; ++j) 

            // A vizsgált sejtet magát kihagyva: 

            if(!((i==0) && (j==0))) { 

        // A sejttérbõl szélének szomszédai 

        // a szembe oldalakon ("periódikus határfeltétel") 

        int o = oszlop + j; 

        if(o < 0) 

            o = szelesseg-1; 

        else if(o >= szelesseg) 

            o = 0; 
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        int s = sor + i; 

        if(s < 0) 

            s = magassag-1; 

        else if(s >= magassag) 

            s = 0; 

 

        if(racs[s][o] == allapot) 

            ++allapotuSzomszed; 

    } 

 

    return allapotuSzomszed; 

} 

 

/** 

 * A sejttér idõbeli fejlõdése a John H. Conway féle 

 * életjáték sejtautomata szabályai alapján történik. 

 * A szabályok részletes ismertetését lásd például a 

 * [MATEK JÁTÉK] hivatkozásban (Csákány Béla: Diszkrét 

 * matematikai játékok. Polygon, Szeged 1998. 171. oldal.) 

 */ 

void SejtSzal::idoFejlodes() { 

 

    bool **racsElotte = racsok[racsIndex]; 

    bool **racsUtana = racsok[(racsIndex+1)%2]; 

 

    for(int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        for(int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            int elok = szomszedokSzama(racsElotte, i, j, SejtAblak::ELO); 

 

            if(racsElotte[i][j] == SejtAblak::ELO) { 

                /* Élõ élõ marad, ha kettõ vagy három élõ 

             szomszedja van, különben halott lesz. */ 

                if(elok==2 || elok==3) 

                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::ELO; 

                else 

                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::HALOTT; 

            }  else { 

                /* Halott halott marad, ha három élõ 

             szomszedja van, különben élõ lesz. */ 

                if(elok==3) 

                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::ELO; 

                else 

                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::HALOTT; 

            } 

        } 

    } 

    racsIndex = (racsIndex+1)%2; 

} 

 

 

/** A sejttér idõbeli fejlõdése. */ 

void SejtSzal::run() 

{ 

    while(true) { 

        QThread::msleep(varakozas); 

        idoFejlodes(); 

        sejtAblak->vissza(racsIndex); 

    } 

 

} 

 

SejtSzal::~SejtSzal() 

{ 

} 

 

A main.cpp indító állomány. 

 

#include <QtGui/QApplication> 
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#include "sejtablak.h" 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    SejtAblak w(100, 75); 

    w.show(); 

 

    return a.exec(); 

} 

 

A sejtablak.h fejléc állomány. 

 

#ifndef SEJTABLAK_H 

#define SEJTABLAK_H 

 

#include <QtGui/QMainWindow> 

#include <QPainter> 

#include "sejtszal.h" 

 

class SejtSzal; 

 

class SejtAblak : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    SejtAblak(int szelesseg = 100, int magassag = 75, QWidget *parent = 0); 

    ~SejtAblak(); 

    // Egy sejt lehet élõ 

    static const bool ELO = true; 

    // vagy halott 

    static const bool HALOTT = false; 

    void vissza(int racsIndex); 

 

protected: 

    // Két rácsot használunk majd, az egyik a sejttér állapotát 

    // a t_n, a másik a t_n+1 idõpillanatban jellemzi. 

    bool ***racsok; 

    // Valamelyik rácsra mutat, technikai jellegû, hogy ne kelljen a 

    // [2][][]-ból az elsõ dimenziót használni, mert vagy az egyikre 

    // állítjuk, vagy a másikra. 

    bool **racs; 

    // Megmutatja melyik rács az aktuális: [rácsIndex][][] 

    int racsIndex; 

    // Pixelben egy cella adatai. 

    int cellaSzelesseg; 

    int cellaMagassag; 

    // A sejttér nagysága, azaz hányszor hány cella van? 

    int szelesseg; 

    int magassag;     

    void paintEvent(QPaintEvent*); 

    void siklo(bool **racs, int x, int y); 

    void sikloKilovo(bool **racs, int x, int y); 

 

private: 

    SejtSzal* eletjatek; 

 

}; 

 

#endif // SEJTABLAK_H 

 

A sejtszal.h fejléc állomány. 

 

#ifndef SEJTSZAL_H 

#define SEJTSZAL_H 
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#include <QThread> 

#include "sejtablak.h" 

 

class SejtAblak; 

 

class SejtSzal : public QThread 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    SejtSzal(bool ***racsok, int szelesseg, int magassag, 

             int varakozas, SejtAblak *sejtAblak); 

    ~SejtSzal(); 

    void run(); 

 

protected: 

    bool ***racsok; 

    int szelesseg, magassag; 

    // Megmutatja melyik rács az aktuális: [rácsIndex][][] 

    int racsIndex; 

    // A sejttér két egymást követõ t_n és t_n+1 diszkrét idõpillanata 

    // közötti valós idõ. 

    int varakozas; 

    void idoFejlodes(); 

    int szomszedokSzama(bool **racs, 

                        int sor, int oszlop, bool allapot); 

    SejtAblak* sejtAblak; 

 

}; 

 

#endif // SEJTSZAL_H 

 

A források kimásolása és a megfelelő forrásállományba helyezése után elkészítjük a projektet a Qt makefile 

generátorával, a qmake-qt4 paranccsal (közben figyeljünk, hogy egy külön erre a célra létrehozott mappában 

álljunk, amely nem is tartalmaz mást, csak az imént közölt forrásállományokat). Először a projekt állományokat 

generáltatjuk le, majd a Makefile-t. 

                                  

[norbert@matrica Sejtauto]$ qmake-qt4 -project 

[norbert@matrica Sejtauto]$ qmake-qt4 Sejtauto.pro  

[norbert@matrica Sejtauto]$ make 

... 

[norbert@matrica Sejtauto]$ ./Sejtauto 

                              

Végül a teljesen szokásos módon a generált fájlokból a make parancs kiadásával készítjük el a futtatható 

binárist, amelyet az aktuális könyvtárból futtatunk is, mire az alábbi képet fogjuk kapni. 

6.2. ábra - A Conway-féle életjáték. 
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1.1.2. A Conway-féle életjáték kódjának módosítása 

Alig pár helyen kell belenyúlnunk az iménti kódba, s ott is csak lényegesen egyszerűsítenünk, hogy a kockás 

papíros számainkat ellenőrizni tudjuk. A main.cpp-ben csökkentjük a sejttér dimenzióját, a sejtablak.cpp-

ben a konstruktorban nem a siklót vagy a siklóágyút helyezzük a sejttérbe, hanem az elektronágyút, ami 

egyszerűen a megfelelő cella 1 értékre (ÉLŐ) történő beállítását jelenti. Illetve ugyanebben az állományban 

kiíratjuk az időtlen időpillanatokban a sejtekben tárolt számot. Feketével és fehérrel is egyszerre, mert színezzük 

a cellákat is: minél nagyobb értéket tartalmaz, annál vörösebbre. 

 

void SejtAblak::paintEvent(QPaintEvent*) { 

    QPainter qpainter(this); 

 

    // Az aktuális 

    double **racs = racsok[racsIndex]; 

    // racsot rajzoljuk ki: 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // végig lépked a sorokon 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // s az oszlopok 

            // Sejt cella kirajzolása 

 

            QColor qc = QColor(qRgb ((int)(racs[i][j]/(maxErtek/255.0)), 0, 0)); 

            if (racs[i][j] > 0.0) 

                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                  cellaSzelesseg, cellaMagassag, qc); 

            else 

                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                  cellaSzelesseg, cellaMagassag, Qt::darkGray); 

            qpainter.setPen(QPen(Qt::white, 1)); 

            qpainter.drawText(j*cellaSzelesseg+5, i*cellaMagassag+25, 

QString::number(racs[i][j])); 

            qpainter.setPen(QPen(Qt::black, 2)); 

            qpainter.drawText(j*cellaSzelesseg+5, i*cellaMagassag+45, 

QString::number(racs[i][j])); 

 

            qpainter.setPen(QPen(Qt::gray, 1)); 

            qpainter.drawRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                              cellaSzelesseg, cellaMagassag); 

        } 

    } 

 

    qpainter.end(); 

} 

 

Végül magának a sejtautomatának a szabályát egyszerűsítjük le a sejtszal.cpp-ben, miközben a sejtcellák 

típusát bool-ról double-ra cseréltük, hogy minél nagyobb értéket tudjanak hordozni a cellák. 

 

double SejtSzal::szomszedokSzama(double **racs, 
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                                 int sor, int oszlop) { 

    double sum = 0.0; 

 

    if (sor-1 >= 0) 

        sum += racs[sor-1][oszlop]; 

    if (sor+1 < magassag) 

        sum += racs[sor+1][oszlop]; 

    if (oszlop-1 >= 0) 

        sum += racs[sor][oszlop-1]; 

    if (oszlop+1 < szelesseg) 

        sum += racs[sor][oszlop+1]; 

 

    if (sum > maxErtek) 

        maxErtek = sum; 

 

    return sum; 

} 

 

void SejtSzal::idoFejlodes() { 

 

    double **racsElotte = racsok[racsIndex]; 

    double **racsUtana = racsok[(racsIndex+1)%2]; 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j); 

 

        } 

    } 

    racsIndex = (racsIndex+1)%2; 

} 

 

Lassítva futtatva és mentve az időtlen időpillanatokban a sejttér állapotát a következőket kapjuk. 

6.3. ábra - Koppenhágai Pascal-háromszögek a sejtautomatából. 

 

ahonnan egyet-kettőt ellenőrizve láthatjuk, hogy természetesen rendben vannak a papíros számaink és már 

kevésbé természetesen így megfordítva a program módosítása is. 
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6.4. ábra - Koppenhágai Pascal-háromszögek a sejtautomatából, a 6. időtlen 

időpillanatban. 

 

6.5. ábra - Koppenhágai Pascal-háromszögek a sejtautomatából, a 12. időtlen 

időpillanatban. 

 

1.1.3. A Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak a PC-n 

Az előző képek azt mutatják, hogy a „kísértet elektronos” bolyongós példánk programkódba építése jó, 

legalábbis kicsiben. De azonnal látszik is néhány buktató, mert bár korábban rámutattunk, hogy a kísérletben 

időpillanatonként megnégyszereződik a „kísértet-elekronok” száma a sejttérben, ezért az n. időpillanatban az 

„kísértet-elekronok” száma a kettőnek 2(n-1). hatványa. Viszont, ha ezt kihasználjuk, akkor elromolhat a 

program, mert ez csak egy végtelen kiterjedésű sejttérben igaz. A mi kísérleti elrendezésünkben tipikusan nem, 

mert mondjuk a berendezés tetején-oldalán kilépő kísérteteket nem akarjuk visszaléptetni az alján-másik oldalán 

a sejttérnek. 

Adódnak majd további problémák, ahogy adott cellában sokasodnak a „kísértet elektronok”, előbb-utóbb 

lesznek számábrázolási gondjaink, s mivel azon spekulációk, hogy a természetnek is lehetnek-e ilyen jellegű 

problémái, kinőnék egy számolási példa esettanulmány kereteit, ezért egyszerűen bevezetünk egy Roger 

Penrose féle objektív redukció [CSASZAR], [ORCHOR] jellegű feltételt. Nevezetesen, ha adott korlátok fölé 

nőnek a számok, akkor a „kísértet elektronok” közül egy valóságossá válik, s olyan valséggel lesz egy a 

sejtérben a „kísértet elektronok” által benépesített cellában, amely arányos az ott lévő „kísértet elektronok” 

számával, ez lesz nálunk az objektív redukció. Miután az elektron immár nem az ágyúból, hanem erről az 
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objektíven redukált helyről folyik szét „kísértet elektronjai” formájában egészen addig, ameddig bele nem 

csapódik az ernyőbe. Lényegében ezt programozzuk most be a következő forrásokban. 

A sejtablak.cpp állomány. 

 

// sejtablak.cpp 

// 

// Életjáték rajzoló -> "Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak" 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, 2012, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// 

// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

// GNU General Public License for more details. 

// 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

// 

// Ez a program szabad szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a 

// Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 

// dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) késõbbi 

// változata szerint. 

// 

// Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, 

// de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA 

// VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. 

// További részleteket a GNU General Public License tartalmaz. 

// 

// A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General 

// Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor 

// tekintse meg a <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. 

// 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    A két osztály tervezésének fõ szempontja az volt, hogy 

// ne vagy alig különbözzön az elsõ C++-os példától, a Mandelostól: 

// 

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgy

edet_bejarja 

// ezért az olyan kényesebb dolgokkal, hogy kezeljük a racsIndex-et a 

// két osztályra bontott C++ megoldásban, amikor írjuk át a Javásból, nem foglalkoztunk 

// a kiinduló Javás: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-2-080904-1 

// (a bazár eszme: "Release Early, Release Often" írjuk ki a posztra) 

// 

// 0.0.2, 2012.09.01, "Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak" 

//        A PARP könyv példája 

// 

 

#include "sejtablak.h" 

#include <QDebug> 

 

SejtAblak::SejtAblak(int szelesseg, int magassag, QWidget *parent) 

        : QMainWindow(parent) 

{ 

    setWindowTitle("Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak"); 

 

    this->magassag = magassag; 

    this->szelesseg = szelesseg; 

 

    maxErtek=1.0; 

    cellaSzelesseg = 3; 

    cellaMagassag = 3; 
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    // +2 db 100 pixel széles megjelenít? 

    setFixedSize(QSize(szelesseg*cellaSzelesseg+2*100, magassag*cellaMagassag)); 

 

    racsok = new double**[2]; 

    racsok[0] = new double*[magassag]; 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) 

        racsok[0][i] = new double [szelesseg]; 

    racsok[1] = new double*[magassag]; 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) 

        racsok[1][i] = new double [szelesseg]; 

 

    racsIndex = 0; 

    racs = racsok[racsIndex]; 

    // A kiinduló racs minden cellája HALOTT 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) 

            racs[i][j] = HALOTT; 

 

    eletjatek = new SejtSzal(racsok, szelesseg, magassag, 100, this); 

    eletjatek->start(); 

 

} 

 

void SejtAblak::paintEvent(QPaintEvent*) { 

    QPainter qpainter(this); 

 

    // Az aktuális 

    double **racs = racsok[racsIndex]; 

    int ernyoOszlop = eletjatek->getErnyoOszlop(); 

 

    //maxErtek = std::log(maxErtek); 

 

    // racsot rajzoljuk ki: 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // végig lépked a sorokon 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // s az oszlopok 

            // Sejt cella kirajzolása 

 

             QColor qc = QColor(qRgb ((int)(racs[i][j]/(maxErtek/255.0)), 0, 0)); 

            // logaritmikus skálával színez 

            // QColor qc = QColor(qRgb ((int)(std::log(racs[i][j])/(maxErtek/255.0)), 0, 

0)); 

 

            if (racs[i][j] > 0.0) 

                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                  cellaSzelesseg, cellaMagassag, qc); 

            else 

                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                  cellaSzelesseg, cellaMagassag, Qt::darkGray); 

 

            // Értékeket beírja a cellákba (csak nagy cellaméretre) 

            /* 

                    qpainter.setPen(QPen(Qt::white, 1)); 

                    qpainter.drawText(j*cellaSzelesseg+5, i*cellaMagassag+25,  

          QString::number(racs[i][j])); 

                    qpainter.setPen(QPen(Qt::black, 2)); 

                    qpainter.drawText(j*cellaSzelesseg+5, i*cellaMagassag+45,  

          QString::number(racs[i][j])); 

            */ 

            // Esztétikai: bekeretezi a cellákat 

            /* 

                    qpainter.setPen(QPen(Qt::gray, 1)); 

                    qpainter.drawRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                                      cellaSzelesseg, cellaMagassag); 

                    */ 

        } 

    } 

 

    qpainter.fillRect(szelesseg*cellaSzelesseg, 0, 

                      100, magassag*cellaMagassag,  Qt::yellow); 

    qpainter.fillRect(szelesseg*cellaSzelesseg+100, 0, 

                      100, magassag*cellaMagassag,  Qt::cyan); 
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    // A 2. "s?r?ségfüggvényt" a becspódások logaritmusát mutatja 

    double maxErnyoL = std::log(maxErnyo); 

 

    // Mi van az erny?n: 

    int j = ernyoOszlop; 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // végig lépked a sorokon 

 

        if (racs[i][j-1] > 0.0) { 

 

     /* 

            QColor qc = QColor(qRgb (0, (int)(racs[i][j-1]/(maxErnyo/255.0)), 0)); 

            qpainter.fillRect(szelesseg*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                              (int)(racs[i][j-1]/(maxErnyo/100.0)), cellaMagassag, qc); 

     */ 

            // Logaritmikus 

            QColor qcl = QColor(qRgb (0, 0, (int)(std::log(racs[i][j-

1])/(maxErnyoL/255.0)))); 

            qpainter.fillRect(szelesseg*cellaSzelesseg + 100, i*cellaMagassag, 

                              (int)(std::log(racs[i][j-1])/(maxErnyoL/100.0)), 

cellaMagassag, qcl); 

 

            QColor qc = QColor(qRgb (0, (int)(racs[i][j-1]/(maxErnyo/255.0)), 0)); 

            qpainter.fillRect(szelesseg*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag, 

                              (int)(racs[i][j-1]/(maxErnyo/100.0)), cellaMagassag, qc); 

        } 

 

    } 

 

    // A kísérleti berendezés kirajzolása 

    qpainter.setPen(QPen(Qt::white, 1)); 

    qpainter.drawLine(eletjatek->getErnyoOszlop()*cellaSzelesseg, 0, 

                      eletjatek->getErnyoOszlop()*cellaSzelesseg, 

magassag*cellaMagassag); 

 

    qpainter.drawLine(eletjatek->getFalOszlop()*cellaSzelesseg, 0, 

                      eletjatek->getFalOszlop()*cellaSzelesseg, eletjatek-

>getLyuk1Teteje()*cellaMagassag); 

    qpainter.drawLine(eletjatek->getFalOszlop()*cellaSzelesseg, eletjatek-

>getLyuk1Alja()*cellaMagassag, 

                      eletjatek->getFalOszlop()*cellaSzelesseg, eletjatek-

>getLyuk2Teteje()*cellaMagassag); 

 

    qpainter.drawLine(eletjatek->getFalOszlop()*cellaSzelesseg, eletjatek-

>getLyuk2Alja()*cellaMagassag, 

                      eletjatek->getFalOszlop()*cellaSzelesseg, magassag*cellaMagassag); 

 

    qpainter.end(); 

} 

 

 

SejtAblak::~SejtAblak() 

{ 

    delete eletjatek; 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { 

        delete[] racsok[0][i]; 

        delete[] racsok[1][i]; 

    } 

 

    delete[] racsok[0]; 

    delete[] racsok[1]; 

    delete[] racsok; 

 

} 

 

void SejtAblak::vissza(int racsIndex, double maxErtek, double maxErnyo) 

{ 

    this->racsIndex = racsIndex; 

    this->maxErtek = maxErtek; 

    this->maxErnyo = maxErnyo; 

    update(); 
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} 

 

A sejtszal.cpp állomány. 

 

// sejtszal.cpp 

// 

// Életjáték rajzoló -> "Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak" 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// 

// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

// GNU General Public License for more details. 

// 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

// 

// Ez a program szabad szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a 

// Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 

// dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) késõbbi 

// változata szerint. 

// 

// Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, 

// de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA 

// VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. 

// További részleteket a GNU General Public License tartalmaz. 

// 

// A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General 

// Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor 

// tekintse meg a <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. 

// 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    A két osztály tervezésének fõ szempontja az volt, hogy 

// ne vagy alig különbözzön az elsõ C++-os példától, a Mandelostól: 

// 

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgy

edet_bejarja 

// ezért az olyan kényesebb dolgokkal, hogy kezeljük a racsIndex-et a 

// két osztályra bontott C++ megoldásban, amikor írjuk át a Javásból, nem foglalkoztunk 

// a kiinduló Javás: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-2-080904-1 

// (a bazár eszme: "Release Early, Release Often" írjuk ki a posztra) 

// 

// 0.0.2, 2012.09.01, "Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak" 

//        A PARP könyv példája 

 

// 

 

#include "sejtszal.h" 

#include <QDebug> 

 

SejtSzal::SejtSzal(double ***racsok, int szelesseg, int magassag, int varakozas, 

SejtAblak *sejtAblak) 

{ 

    this->racsok = racsok; 

    this->szelesseg = szelesseg; 

    this->magassag = magassag; 

    this->varakozas = varakozas; 

    this->sejtAblak = sejtAblak; 

 

    racsIndex = 0; 
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    maxErtek = maxErnyo = 1.0; 

 

    // std::srand (std::time (NULL)); 

    // ellen?rzéshez: 

    std::srand (42); 

    ido = 0; 

    //indulo_eax = eax = 185; 

    indulo_eax = eax = 50; 

    indulo_eay = eay = 100; 

 

    racsok[racsIndex][indulo_eay][indulo_eax] = 1; 

 

    ernyoOszlop = 190; 

 

    fal_oszlop = 120; 

    lyuk1_teteje = 100-15-4; 

    lyuk1_alja = 100-15; 

    lyuk2_teteje = 100+15; 

    lyuk2_alja = 100+15+4; 

 

    elektronokSzama = 10; 

    kiserletekSzama = 0; 

 

} 

 

/** 

   * A sejttér összes cellája értékeinek összege; pontosabban most 

   * csak az elektrontól jobbra lév?éké (oszlop index>eax), hogy 

   * az objektív redukció ne bolyongtassa, hanem direkt az erny? 

   * felé repítse az elektront. 

   */ 

double SejtSzal::sum(double **racsElotte) { 

 

    double osszes = 0.0; 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        // for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

        // Csak jobbra megy az elektron 

        for (int j=eax+1; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            if (osszes + racsElotte[i][j] < std::numeric_limits<double>::max()) 

                osszes += racsElotte[i][j]; 

            else 

                qDebug() << "Zavar az er?ben: a jobbra menésnél..."; 

 

        } 

    } 

 

    return osszes; 

} 

 

 

 

void SejtSzal::objektivRedukcio(double **racsElotte, double **racsUtana) { 

    // Hová ugrik az elektron? 

    int x = -1, y = -1; 

    // Milyen valséggel: a következ? "valseg"-et dobjuk majd a "rácsra" 

    // és megnézzük, hogy melyik, értékével arányos cellába esik 

    double valseg = std::rand () / (RAND_MAX + 1.0); 

    double valseghez = 0.0; 

    double seged; 

 

    // A sejttér összes cellájának összege; pontosabban az elektrontól 

    // jobbra lév?éké, l. a sum() fgv. leírását 

    double osszes = sum(racsElotte); 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        // for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

        // Csak jobbra megy az elektron; még 3 helyen kell itt ennek kapcsán 

változtatni! 

        for (int j=eax+1; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 
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            // Csak ideális esetben m?ködne, amikor a sejttér aktív része teljesen 

            // belefér a sejttérbe, helyette kell a sum() fgv., csak azért marad itt, 

            // hogy 1 év múlva nem tegyem bele... :) 

            // seged = racsElotte[i][j] / std::pow(2.0, ido); 

 

            seged = racsElotte[i][j] / osszes; 

 

            if (seged > 0.0) { 

 

                // Az elektron ugrik ("objektív redukciós" jelleggel) 

                if (valseghez <= valseg && valseg <valseghez + seged) { 

                    x = j; 

                    y = i; 

                    valseghez = std::numeric_limits<double>::max(); 

 

                } else { 

 

                    valseghez += seged; 

                } 

            } 

            racsUtana[i][j] = racsElotte[i][j] = 0.0; 

 

        } 

    } 

 

    // Ha csak jobbra megy az elektron, a maradék elintézése 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        //for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

        for (int j=0; j<eax+1; ++j) { // oszlopok 

 

            racsUtana[i][j] = racsElotte[i][j] = 0.0; 

 

        } 

    } 

 

    if (x == -1) 

        qDebug() << "Zavar az er?ben: az objektív redukció adott valséggel 

ugrásánál..."; 

 

    ido = 0; 

    maxErtek = maxErnyo = 1.0; 

    eax = x; 

    eay = y; 

 

    // Az elektron becsapódik az erny?be 

    if (x == ernyoOszlop-1) { 

 

        qDebug() << y; 

        ++kiserletekSzama; 

        eax = indulo_eax; 

        eay = indulo_eay; 

 

    } 

 

    racsUtana[eay][eax] = 1.0; 

 

} 

 

/** 

   * Adott sejt négyszomszédai értékeinek összege. 

   * 

   * @param   rács    a sejttér rács 

   * @param   sor     a sejt vizsgált sora 

   * @param   oszlop  a sejt vizsgált oszlopa 

   * @return int a kérdezett sejt négyszomszédai értékeinek összege. 

   */ 

 

double gyokmax = std::sqrt(std::numeric_limits<double>::max()); 

 

double SejtSzal::szomszedokSzama(double **racs, 

                                 int sor, int oszlop) { 



 A kifejlesztett programok átvitele 

szuperszámítógépre 
 

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

    double sum = 0.0; 

 

 

    if (sor-1 >= 0) { 

        if (racs[sor-1][oszlop] < gyokmax) 

            sum += racs[sor-1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (sor+1 < magassag) { 

        if (racs[sor+1][oszlop] < gyokmax) 

            sum += racs[sor+1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop-1 >= 0) { 

        if (racs[sor][oszlop-1] < gyokmax) 

            sum += racs[sor][oszlop-1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop+1 < szelesseg) { 

        if (racs[sor][oszlop+1] < gyokmax) 

            sum += racs[sor][oszlop+1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    /* 

    if (sor-1 >= 0) { 

        if (racs[sor-1][oszlop] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor-1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (sor+1 < magassag) { 

        if (racs[sor+1][oszlop] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor+1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop-1 >= 0) { 

        if (racs[sor][oszlop-1] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor][oszlop-1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop+1 < szelesseg) { 

        if (racs[sor][oszlop+1] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor][oszlop+1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

    */ 

 

    // közben a sejttér maximális cellájának megkeresése 

    if (sum > maxErtek) 

        maxErtek = sum; 

 

    // közben az erny? sejtjeinek maximális cellájának megkeresése 

    if (oszlop == ernyoOszlop-1) 

        if (sum > maxErnyo) 

            maxErnyo = sum; 

 

    return sum; 

} 
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void SejtSzal::idoFejlodes() { 

 

    double **racsElotte = racsok[racsIndex]; 

    double **racsUtana = racsok[(racsIndex+1)%2]; 

 

    maxErnyo = maxErtek = 1.0; 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            // A "kísértet-elektron" elérte a falat 

            if (j == fal_oszlop) { 

 

                if (i>lyuk1_teteje && i<lyuk1_alja) { 

 

                    if ((racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j)) < 0) { 

                        objektivRedukcio(racsElotte, racsUtana); 

                        goto objred; 

                    } 

 

                } else if (i>lyuk2_teteje && i<lyuk2_alja) { 

 

                    if ((racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j)) < 0) { 

                        objektivRedukcio(racsElotte, racsUtana); 

                        goto objred; 

                    } 

 

                } else { 

 

                    racsUtana[i][j] = 0.0; 

                } 

 

                // A "kísértet-elektron" elérte az erny?t 

            } else if (j == ernyoOszlop) { 

 

                racsUtana[i][j] = 0.0; 

 

                // normál üzem 

            } else { 

 

                if ((racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j)) < 0) { 

                    objektivRedukcio(racsElotte, racsUtana); 

                    goto objred; 

                } 

 

            } 

 

        } 

    } 

    // nem használt, l. feljebb 

    // ido+= 2; 

objred: 

    // a két rács (el?tte-utána) cseréje 

    racsIndex = (racsIndex+1)%2; 

 

} 

 

 

/** A sejttér idõbeli fejlõdése. */ 

void SejtSzal::run() 

{ 

 

    while (kiserletekSzama < elektronokSzama) { 

        QThread::msleep(varakozas); 

        idoFejlodes(); 

        sejtAblak->vissza(racsIndex, maxErtek, maxErnyo); 

 

    } 

 

} 
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SejtSzal::~SejtSzal() 

{ 

} 

 

A main.cpp állomány nem változott. 

A sejtszal.h fejléc állomány. 

 

#ifndef SEJTSZAL_H 

#define SEJTSZAL_H 

 

#include <QThread> 

#include "sejtablak.h" 

#include <limits> 

#include <cstdlib> 

#include <cmath> 

#include <ctime> 

 

class SejtAblak; 

 

class SejtSzal : public QThread 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    SejtSzal(double ***racsok, int szelesseg, int magassag, 

             int varakozas, SejtAblak *sejtAblak); 

    ~SejtSzal(); 

    void run(); 

    int getErnyoOszlop() const { 

        return ernyoOszlop; 

    } 

    int getFalOszlop() const { 

        return fal_oszlop; 

    } 

    int getLyuk1Teteje() const { 

        return lyuk1_teteje; 

    } 

    int getLyuk2Teteje() const { 

        return lyuk2_teteje; 

    } 

    int getLyuk1Alja() const { 

        return lyuk1_alja; 

    } 

    int getLyuk2Alja() const { 

        return lyuk2_alja; 

    } 

    int getX() const { 

        return eax; 

    } 

    int getY() const { 

        return eay; 

    } 

protected: 

    double ***racsok; 

    double maxErtek, maxErnyo; 

    int ernyoOszlop; 

    int fal_oszlop , lyuk1_teteje, lyuk1_alja 

    , lyuk2_teteje, lyuk2_alja; 

    int szelesseg, magassag; 

    // Honnan indul az "objektív redukció"? 

    int eax, eay; 

    // Az elektronágyú helye 

    int indulo_eax, indulo_eay; 

    // Megmutatja melyik rács az aktuális: [rácsIndex][][] 

    int racsIndex; 

    // A sejttér két egymást követõ t_n és t_n+1 diszkrét idõpillanata 

    // közötti valós idõ. 

    int varakozas; 



 A kifejlesztett programok átvitele 

szuperszámítógépre 
 

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

    // Hány obj. red. volt, illetve hány erny?re csapódás? 

    int elektronokSzama, kiserletekSzama; 

    // Már nem használt, de ideális (végtelen rács) esetben 2^{2(ido - )} lenne 

    // a sejttér összege 

    int ido; 

    void idoFejlodes(); 

    double szomszedokSzama(double **racs, 

                           int sor, int oszlop); 

    // A Penrose-Hameroff jelleg? "objektív redukció", ami itt a számábrázolási 

    // határoktól fügh 

    void objektivRedukcio(double **racsElotte, double **racsUtana); 

    // A sejttér celláinak összege, szükséges, lásd az "ido" tag kommentjét! 

    double sum(double **racsElotte); 

    // A szimuláció megjelentetése. 

    SejtAblak* sejtAblak; 

 

}; 

 

#endif // SEJTSZAL_H 

 

A sejtablak.h fejléc állomány. 

 

#ifndef SEJTABLAK_H 

#define SEJTABLAK_H 

 

#include <QtGui/QMainWindow> 

#include <QPainter> 

#include "sejtszal.h" 

 

class SejtSzal; 

 

class SejtAblak : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    SejtAblak(int szelesseg = 100, int magassag = 75, QWidget *parent = 0); 

    ~SejtAblak(); 

    // Egy sejt lehet élõ 

    static const double ELO = 1.0; 

    // vagy halott 

    static const double HALOTT = 0.0; 

    // Ezzel a callback-al kapcsolódik a valódi számítás a megjelenítéshez 

    void vissza(int racsIndex, double maxErtek, double maxErnyo); 

 

protected: 

    // Két rácsot használunk majd, az egyik a sejttér állapotát 

    // a t_n, a másik a t_n+1 idõpillanatban jellemzi. 

    double ***racsok; 

    // Valamelyik rácsra mutat, technikai jellegû, hogy ne kelljen a 

    // [2][][]-ból az elsõ dimenziót használni, mert vagy az egyikre 

    // állítjuk, vagy a másikra. 

    double **racs; 

    // Megmutatja melyik rács az aktuális: [rácsIndex][][] 

    int racsIndex; 

    // Pixelben egy cella adatai. 

    int cellaSzelesseg; 

    int cellaMagassag; 

    // A sejttér nagysága, azaz hányszor hány cella van? 

    int szelesseg; 

    int magassag;     

    // A sejttér legnagyobb értéke 

    double maxErtek; 

    // A sejttér erny? oszlopának legnagyobb értéke     

    double maxErnyo; 

    void paintEvent(QPaintEvent*); 

    //void elektronagyu(double **racs, int x, int y); 

 

private: 
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    SejtSzal* eletjatek; 

 

}; 

 

#endif // SEJTABLAK_H 

 

6.6. ábra - A Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak a PC-n. 

 

Ez a screenshot a nem logaritmikus sejttér színezés mellett 

 

    //maxErtek = std::log(maxErtek); 

 

    // racsot rajzoljuk ki: 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // végig lépked a sorokon 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // s az oszlopok 

            // Sejt cella kirajzolása 

             QColor qc = QColor(qRgb ((int)(racs[i][j]/(maxErtek/255.0)), 0, 0)); 

 

és az elektronágyút az alábbi pozícióból indítva készült 

 

    //indulo_eax = eax = 185; 

    indulo_eax = eax = 50; 

 

1.1.3.1. A programok ellenőrzése 

Mielőtt a program nagyobb lélegzetvételű átalakításába belekezdenénk, rögzítjük a véletlenszám generátor 

 

    // std::srand (std::time (NULL)); 

    // ellenőrzéshez: 

    std::srand (42); 

 

inicializálását, hogy majd ehhez a kimenethez tudjuk hasonlítani a további átalakításokkal előálló programjaink 

kimeneteit. Az így kapott becsapódási helyek a következők: 

                                  

79  

88  

97  

107  

82  

81  

78  
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134  

91  

114 

                              

ezek az eredmények, lényegesen csökkentendő a futási időt, a indulo_eax = eax = 185; beállítás mellett 

futottak. 

 

A számítás és a megjelenítés diszharmóniája 

6.7. ábra - Nincs összhangban a számítás és a megjelenítés. 

 

1.1.3.1.1. Újra szól a kockás papír 

Az iménti véletlen megfigyelésünk (miközben magunkban eljátszottunk azzal az élménnyel, hogy mit érezhetett 

Benoit Mandelbrot, amikor megpillantott [MATHPEOPLE] a Júlia halmazt) szülte azt igényt, hogy ne csak a 

lehetőségeket, hanem azok hiányát is számoljuk a „Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak” című 

modellünkben. Ezért most úgy módosítjuk, hogy ha adott helyen n darab kísértet-elektron van, akkor a 

négyszomszédos cellák értékét ezzel az n értékkel növeljük, az adott helyre pedig negatív előjellel az n 

háromszorosa kerül be. Ez nagyjából azt jelenti heurisztikusan, hogy az n darab valóban el tud ugrani, de a 

maradék három n már hiányként jelentkezik. Ennek megfelelően az eddigi modellben az ősszes érték a 22(t-1) volt 

a sejttérben, most pedig mindig az inicializáláskor behelyezett 1 lesz, ahogyan a mellékelt kockás-papír 

szimulációnk mutatja. 

6.8. ábra - Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak hullámozva a kockás-papír 

szimulációban. 

 

Valósítsuk meg ezt az elképzelést a programunkba átültetve, kialakítva ezzel a „Koppenhágai Pascal-

háromszögek bolyonganak hullámozva” című modellt. 
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6.9. ábra - A „Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak hullámozva” modell 

ellenőrzése. 

 

1.1.4. A Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak a 
szuperszámítógépen 

A megelőzőkben módosított main.cpp ,sejtszal.cpp ,sejtablak.cpp ,sejtszal.h ,sejtablak.h 

forrásainkból most elkészítjük a ketreskiserlet.cpp és a ketreskiserlet.cpp forrásokat, amelyekből 

majd azt a programot fordítjuk, amely a szuperszámítógépen is futni fog. A kódok egyszerűsítéséről van itt szó, 

ahol a GUI-s részekre, esetünkben a teljes Qt alapú részre most nem lesz szükségünk, csak egy tiszta OO 

változatot viszünk át a szuperszámítógépre (miközben azt megjegyezhetjük, hogy itt az OO jellegnek most nincs 

szerepe). 

A ketreskiserlet.cpp állomány. 

 

// ketreskiserlet.cpp 

// 

// Életjáték rajzoló -> "Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak"  

// -> GUI nélküli 

// 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2012, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

// 

// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

// GNU General Public License for more details. 

// 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

// 

// Ez a program szabad szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a 

// Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 

// dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) késõbbi 

// változata szerint. 

// 

// Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, 

// de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA 

// VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. 

// További részleteket a GNU General Public License tartalmaz. 
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// 

// A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General 

// Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor 

// tekintse meg a <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. 

// 

// 

// Version history: 

// 

// 0.0.1    A két osztály tervezésének fõ szempontja az volt, hogy 

// ne vagy alig különbözzön az elsõ C++-os példától, a Mandelostól: 

// 

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgy

edet_bejarja 

// ezért az olyan kényesebb dolgokkal, hogy kezeljük a racsIndex-et a 

// két osztályra bontott C++ megoldásban, amikor írjuk át a Javásból, nem foglalkoztunk 

// a kiinduló Javás: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-2-080904-1 

// (a bazár eszme: "Release Early, Release Often" írjuk ki a posztra) 

// 

// 0.0.2, 2012.08.31, "Koppenhágai Pascal-háromszögek bolyonganak" 

//        A PARP könyv példája 

// 0.0.3, 2012.09.01, GUI hélkül átszervezve. Megtarthattuk volna az eredeti logikát, 

hogy 

//        később könyebb legyen hozzá esetleg megjelenítőt (vagy "menet közbeni" 

megjelenítőt 

//        adni, de ezt elvetettük, egyetlen osztályba fésültük a korábbi kettőt.) 

Továbbá 

//        azért is indokolt lehetne, mert a szupergépen majd több szállal futtatjuk ezt 

a  

//        szimulációs számítást, amit ezért fájlba kell majd írni, hogy a kimenetek ne 

"vesszenek 

//        ezt a fájlkezelést természetes módon végezhetné a a korábban a GUI-t kezelő 

rész. 

//        A PARP könyv példája  

// 

 

#include "ketreskiserlet.h" 

 

KetresKiserlet::KetresKiserlet(int szelesseg, int magassag) 

{ 

 

    this->szelesseg = szelesseg; 

    this->magassag = magassag; 

 

    racsok = new double**[2]; 

    racsok[0] = new double*[magassag]; 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) 

        racsok[0][i] = new double [szelesseg]; 

    racsok[1] = new double*[magassag]; 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) 

        racsok[1][i] = new double [szelesseg]; 

 

    racsIndex = 0; 

    racs = racsok[racsIndex]; 

    // A kiinduló racs minden cellája HALOTT 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) 

            racs[i][j] = HALOTT; 

 

    maxErtek = maxErnyo = 1.0; 

 

    // std::srand (std::time (NULL)); 

    // ellenőrzéshez: 

    std::srand (42); 

    indulo_eax = eax = 50; 

    indulo_eay = eay = 100; 

 

    racsok[racsIndex][indulo_eay][indulo_eax] = 1; 

 

    ernyoOszlop = 190; 

 

    fal_oszlop = 120; 

    lyuk1_teteje = 100-15-4; 
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    lyuk1_alja = 100-15; 

    lyuk2_teteje = 100+15; 

    lyuk2_alja = 100+15+4; 

 

    elektronokSzama = 10; 

    kiserletekSzama = 0; 

 

} 

 

/** 

   * A sejttér összes cellája értékeinek összege; pontosabban most 

   * csak az elektrontól jobbra lévőéké (oszlop index>eax), hogy 

   * az objektív redukció ne bolyongtassa, hanem direkt az ernyő 

   * felé repítse az elektront. 

   */ 

double KetresKiserlet::sum(double **racsElotte) { 

 

    double osszes = 0.0; 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        // for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

        // Csak jobbra megy az elektron 

        for (int j=eax+1; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            if (osszes + racsElotte[i][j] < std::numeric_limits<double>::max()) 

                osszes += racsElotte[i][j]; 

            else 

                std::cout << "Zavar az erőben: a jobbra menésnél..." << std::endl; 

 

        } 

    } 

 

    return osszes; 

} 

 

void KetresKiserlet::objektivRedukcio(double **racsElotte, double **racsUtana) { 

    // Hová ugrik az elektron? 

    int x = -1, y = -1; 

    // Milyen valséggel: a következő "valseg"-et dobjuk majd a "rácsra" 

    // és megnézzük, hogy melyik, értékével arányos cellába esik 

    double valseg = std::rand () / (RAND_MAX + 1.0); 

    double valseghez = 0.0; 

    double seged; 

 

    // A sejttér összes cellájának összege; pontosabban az elektrontól 

    // jobbra lévőéké, l. a sum() fgv. leírását 

    double osszes = sum(racsElotte); 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        // for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

        // Csak jobbra megy az elektron; még 3 helyen kell itt ennek kapcsán 

változtatni! 

        for (int j=eax+1; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            // Csak ideális esetben működne, amikor a sejttér aktív része teljesen 

            // belefér a sejttérbe, helyette kell a sum() fgv., csak azért marad itt, 

            // hogy 1 év múlva nem tegyem bele... :) 

            // seged = racsElotte[i][j] / std::pow(2.0, ido); 

 

            seged = racsElotte[i][j] / osszes; 

 

            if (seged > 0.0) { 

 

                // Az elektron ugrik ("objektív redukciós" jelleggel) 

                if (valseghez <= valseg && valseg <valseghez + seged) { 

                    x = j; 

                    y = i; 

                    valseghez = std::numeric_limits<double>::max(); 

 

                } else { 

 

                    valseghez += seged; 
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                } 

            } 

            racsUtana[i][j] = racsElotte[i][j] = 0.0; 

 

        } 

    } 

 

    // Ha csak jobbra megy az elektron, a maradék elintézése 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        //for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

        for (int j=0; j<eax+1; ++j) { // oszlopok 

 

            racsUtana[i][j] = racsElotte[i][j] = 0.0; 

 

        } 

    } 

 

    if (x == -1) 

        std::cout << "Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel 

ugrásánál..." << std::endl; 

 

    maxErtek = maxErnyo = 1.0; 

    eax = x; 

    eay = y; 

 

    // Az elektron becsapódik az ernyőbe 

    if (x == ernyoOszlop-1) { 

 

        std::cout <<  y << std::endl; 

        ++kiserletekSzama; 

        eax = indulo_eax; 

        eay = indulo_eay; 

 

    } 

 

    racsUtana[eay][eax] = 1.0; 

 

} 

 

/** 

   * Adott sejt négyszomszédai értékeinek összege. 

   * 

   * @param   rács    a sejttér rács 

   * @param   sor     a sejt vizsgált sora 

   * @param   oszlop  a sejt vizsgált oszlopa 

   * @return int a kérdezett sejt négyszomszédai értékeinek összege. 

   */ 

 

double gyokmax = std::sqrt(std::numeric_limits<double>::max()); 

 

double KetresKiserlet::szomszedokSzama(double **racs, 

                                 int sor, int oszlop) { 

    double sum = 0.0; 

 

    if (sor-1 >= 0) { 

        if (racs[sor-1][oszlop] < gyokmax) 

            sum += racs[sor-1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (sor+1 < magassag) { 

        if (racs[sor+1][oszlop] < gyokmax) 

            sum += racs[sor+1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop-1 >= 0) { 

        if (racs[sor][oszlop-1] < gyokmax) 

            sum += racs[sor][oszlop-1]; 

        else 
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            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop+1 < szelesseg) { 

        if (racs[sor][oszlop+1] < gyokmax) 

            sum += racs[sor][oszlop+1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    /* 

    if (sor-1 >= 0) { 

        if (racs[sor-1][oszlop] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor-1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (sor+1 < magassag) { 

        if (racs[sor+1][oszlop] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor+1][oszlop]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop-1 >= 0) { 

        if (racs[sor][oszlop-1] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor][oszlop-1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

 

    if (oszlop+1 < szelesseg) { 

        if (racs[sor][oszlop+1] < std::numeric_limits<double>::max()/4.0) 

            sum += racs[sor][oszlop+1]; 

        else 

            return -1.0; 

    } 

    */ 

 

    // közben a sejttér maximális cellájának megkeresése 

    if (sum > maxErtek) 

        maxErtek = sum; 

 

    // közben az ernyő sejtjeinek maximális cellájának megkeresése 

    if (oszlop == ernyoOszlop-1) 

        if (sum > maxErnyo) 

            maxErnyo = sum; 

 

    return sum; 

} 

 

void KetresKiserlet::idoFejlodes() { 

 

    double **racsElotte = racsok[racsIndex]; 

    double **racsUtana = racsok[(racsIndex+1)%2]; 

 

    maxErnyo = maxErtek = 1.0; 

 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok 

        for (int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok 

 

            // A "kísértet-elektron" elérte a falat 

            if (j == fal_oszlop) { 

 

                if (i>lyuk1_teteje && i<lyuk1_alja) { 

 

                    if ((racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j)) < 0) { 

                        objektivRedukcio(racsElotte, racsUtana); 

                        goto objred; 

                    } 
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                } else if (i>lyuk2_teteje && i<lyuk2_alja) { 

 

                    if ((racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j)) < 0) { 

                        objektivRedukcio(racsElotte, racsUtana); 

                        goto objred; 

                    } 

 

                } else { 

 

                    racsUtana[i][j] = 0.0; 

                } 

 

                // A "kísértet-elektron" elérte az ernyőt 

            } else if (j == ernyoOszlop) { 

 

                racsUtana[i][j] = 0.0; 

 

                // normál üzem 

            } else { 

 

                if ((racsUtana[i][j] = szomszedokSzama(racsElotte, i, j)) < 0) { 

                    objektivRedukcio(racsElotte, racsUtana); 

                    goto objred; 

                } 

 

            } 

 

        } 

    } 

    // nem használt, l. feljebb 

    // ido+= 2; 

objred: 

    // a két rács (előtte-utána) cseréje 

    racsIndex = (racsIndex+1)%2; 

 

} 

 

/** A sejttér idõbeli fejlõdése. */ 

void KetresKiserlet::kiserlet() 

{ 

    while (kiserletekSzama < elektronokSzama) { 

        idoFejlodes(); 

    } 

} 

 

KetresKiserlet::~KetresKiserlet() 

{ 

    for (int i=0; i<magassag; ++i) { 

        delete[] racsok[0][i]; 

        delete[] racsok[1][i]; 

    } 

 

    delete[] racsok[0]; 

    delete[] racsok[1]; 

    delete[] racsok;   

} 

 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    KetresKiserlet ketres(200, 200); 

    ketres.kiserlet(); 

 

    return 0; 

} 

 

A ketreskiserlet.h állomány. 

 

#ifndef KETRESKISERLET_H 
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#define KETRESKISERLET_H 

 

#include <limits> 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

#include <cmath> 

#include <ctime> 

 

class KetresKiserlet 

{ 

     

public: 

    KetresKiserlet(int szelesseg = 200, int magassag = 200); 

    ~KetresKiserlet(); 

    // A szimuláció indítása. 

    void kiserlet(); 

    // Egy sejt lehet élõ 

    static const double ELO = 1.0; 

    // vagy halott 

    static const double HALOTT = 0.0; 

 

protected: 

    // Két rácsot használunk majd, az egyik a sejttér állapotát 

    // a t_n, a másik a t_n+1 idõpillanatban jellemzi. 

    double ***racsok; 

    // Valamelyik rácsra mutat, technikai jellegû, hogy ne kelljen a 

    // [2][][]-ból az elsõ dimenziót használni, mert vagy az egyikre 

    // állítjuk, vagy a másikra. 

    double **racs; 

    // Megmutatja melyik rács az aktuális: [rácsIndex][][] 

    int racsIndex; 

    // A sejttér nagysága, azaz hányszor hány cella van? 

    int szelesseg; 

    int magassag;     

    // A sejttér legnagyobb értéke 

    double maxErtek; 

    // A sejttér ernyő oszlopának legnagyobb értéke     

    double maxErnyo; 

    int ernyoOszlop; 

    int fal_oszlop , lyuk1_teteje, lyuk1_alja, lyuk2_teteje, lyuk2_alja; 

    // Honnan indul az "objektív redukció"? 

    int eax, eay; 

    // Az elektronágyú helye 

    int indulo_eax, indulo_eay; 

    // Hány obj. red. volt, illetve hány erny?re csapódás? 

    int elektronokSzama, kiserletekSzama; 

    // Már nem használt, de ideális (végtelen rács) esetben 2^{2(ido - )} lenne 

    // a sejttér összege 

    void idoFejlodes(); 

    double szomszedokSzama(double **racs, 

                           int sor, int oszlop); 

    // A Penrose-Hameroff jelleg? "objektív redukció", ami itt a számábrázolási 

    // határoktól fügh 

    void objektivRedukcio(double **racsElotte, double **racsUtana); 

    // A sejttér celláinak összege, szükséges, lásd az "ido" tag kommentjét! 

    double sum(double **racsElotte); 

}; 

 

#endif // KETRESKISERLET_H 

 

                                  

[norbert@matrica SzuperKetres]$ g++ ketreskiserlet.cpp -o ketres 

[norbert@matrica SzuperKetres]$ time ./ketres  
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real    0m6.654s 

user    0m6.642s 

sys     0m0.002s 

                              

(Picivel növelve a futtattás sebességét, ezek a tesztek a indulo_eax = eax = 185; beállítás mellett futottak.) 

2. A Debreceni Egyetem szuperszámítógépén 

A Debreceni Egyetem szuperszámítógépét a jegyzet gépeit [26] tárgyaló bevezető részben már bemutattuk, most 

a használatát vázoljuk. Legjobb kiindulás a felhasználók számára eleve ajánlott NIIF-es dokumentumok 

elolvasása, mi is ezt tettük, illetve ahogy a későbbiekben látható is lesz, fel is használjuk az itt tanultakat. S 

persze mivel a szuperszámítógépen is Linux felhasználók volnánk, eleinte ne feletkezzünk el kézikönyv lapokat 

kérni a használt parancsokról, mondjuk például a SGE használata kapcsán az előtét gépen. 

2.1. A programok átvitele 

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az eddig Linuxon belőtt programunkat változtatás nélkül futtathatjuk a 

szuperszámítógépen. Ha a sejttér méretét a valódi kísérleti elrendezéshez (meglepő módon a szintén 

ismeretterjesztő [CSASZAR] könyvben ehhez pontos számokat tudtunk olvasni) akarnánk igazítani, ahol az 

ernyő 1 méterre van a fotonágyútól, s egy cella méretének a használt fény 5x10-7 méter hullámhosszát 

választanánk, akkor 2 millió szélességű double tömbre lenne szükségünk. Ennek ellenére mi olyan, 

hozzávetőlegesen 20.000x2000 méretű, elrendezésben gondolkodunk, amely egy-egy centi széles és 1 

milliméter magas kísérleti berendezésnek felelne csak meg. Ez 8 bájtos double-el számolva egy tömbre durván 

320 megabájtos memóriaigényt jelent. (Meglehet, hogy ez az elrendezés egy fizikus nézőpontjából hibás, de 

mivel csak kísérletezünk, nem akarjuk komolyan terhelni a szuperszámítógépet.) 

Miután felmásoljuk a két imént kifejlesztett forrásunkat az előtét gépre 

                                  

[norbert@matrica SzuperKetres]$ scp ketreskiserlet.cpp 

norbi@login.debrecen.hpc.niif.hu:KetresKiserlet/teszt 

ketreskiserlet.cpp                                           100%   11KB  11.1KB/s   

00:00     

[norbert@matrica SzuperKetres]$ scp ketreskiserlet.h 

norbi@login.debrecen.hpc.niif.hu:KetresKiserlet/teszt 

ketreskiserlet.h                                           100% 2067     2.0KB/s   00:00    

                              

fordítunk és futtatunk is. 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> g++ ketreskiserlet.cpp -o ketreskiserlet 

norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> time ./ketreskiserlet 
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real    0m10.648s 

user    0m10.613s 

sys     0m0.000s 

                              

Láthatólag ugyanazt kaptuk, amit az imént a PC-n a random generátor rögzítése mellett futtatottal. Most 

formálisan elküldjük ezt a munkát a szuperszámítógépre. Ehhez a (korábban Sun) Oracle Grid Engine sorkezelőt 

gepek
http://www.niif.hu/niif_intezet/az_niifi_szuperszamitogepek_hasznalata
http://www.oracle.com/us/products/tools/oracle-grid-engine-075549.html
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kell használnunk, amely várakozási sorába a qsub parancsával azokat a szkripteket helyezhetjük, amelyek 

leírják a számítási feladatunkat. Esetünkben megadjuk a számírás KETRESKISERLETTESZT nevét, jelezzük, hogy 

számítási munkánk eredményét ott akarjuk megkapni, ahonnan a beküldést végeztük, majd látjuk, hogy ez a 

~/KetresKiserlet/teszt jegyzékünk lesz. A /home/norbi/KetresKiserlet/teszt/ketreskiserlet 

pedig az a bináris, amelyet éppen az imént fordítottunk le az előtét gépen. 

                                  

[#!/bin/sh 

#$ -N KETRESKISERLETTESZT 

#$ -cwd 

/home/norbi/KetresKiserlet/teszt/ketreskiserlet 

                              

Ezt a néhány soros ketreskiserletteszt.sh szkriptet beküldve 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> qsub ketreskiserletteszt.sh 

Your job 151181 ("KETRESKISERLETTESZT") has been submitted 

                              

kapunk egy munka-azonosítót, ami most a 151181. Ha megnézzük a man 1 qstat paranccsal 

                                  

... 

-f     Specifies a "full" format display of information.  The -f option causes sum- 

              mary  information  on  all  queues to be displayed along with the queued 

job 

              list. 

... 

Following  the list of queue sections a PENDING JOBS list may be printed in case jobs 

are waiting for being assigned to a queue.  A status line for  each  waiting  job  is 

... 

                              

az SGE összes soráról egy összefoglaló jelentést, akkor annak végén látjuk majd, hogy munkánk (PENDING 

JOBS) a bekerülésre vár: 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> qstat -f 

... 

 

parallel.q@r2i3n14.ice.debrece P     0/12/12        12.96    linux-x64      

--------------------------------------------------------------------------------- 

test.q@r2i3n15.ice.debrecen.hp BIP   0/0/12         1.00     linux-x64      

 

############################################################################ 

 - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS 

############################################################################ 

 151181 0.50000 KETRESKISE norbi        qw    09/01/2012 13:15:31     1  

                              

idővel bekerül, majd lefutás után a munkakönyvtárban meg is kapjuk a programunk kimenetét 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> more KETRESKISERLETTESZT.o151181  
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ami megint csak stimmel, megegyezik a korábban a PC-n illetve az előtéten, a random-generátor rögzítése 

mellett futtatottal. Programunk szekvenciális, de maga a feladat jól párhuzamosítható, hiszen minden 

kibocsájtott elektron élete független a többitől, azaz nem kéne mást csinálnunk, mint a kétrés kísérletes 

osztályunkból mondjuk 100 P-szálban példányosítani, ez a main.cpp forrásunk néhány soros módosítását 

igényelné. De még ezt sem kell megtennünk, mert a man 1 qsub 

                                  

... 

-t n[-m[:s]] 

Available for qsub and qalter only. 

 

Submits  a so called Array Job, i.e. an array of identical tasks being differ- 

entiated only by an index number and being treated by Grid Engine almost  like 

a  series of jobs. The option argument to -t specifies the number of array job 

... 

                              

paranccsal elküldhetjük a számítást tömb feladatként (Array Job, lásd még a korábban megjelölt NIIF-es 

dokumentumokat is), most éppen a 1-2 opcióval egy két számításból álló tartományt adunk meg 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> qsub -t 1-2 ketreskiserletteszt.sh 

Your job-array 151182.1-2:1 ("KETRESKISERLETTESZT") has been submitted 

                              

a tartományok feladainak indexével nem kell foglalkoznunk, mert nem a feladat terének felosztása történt, 

egyszerűen csak több példányban akarjuk futtatni a számításunkat (amely bemenete majd az éles számítás során 

csupán az lesz, hogy valóban inicializáljuk a véletlenszám-generátort). 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> qstat -f 

... 

 

parallel.q@r2i3n14.ice.debrece P     0/12/12        12.97    linux-x64      

--------------------------------------------------------------------------------- 

test.q@r2i3n15.ice.debrecen.hp BIP   0/0/12         1.26     linux-x64      

 

############################################################################ 

 - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS 

############################################################################ 

 151182 0.25000 KETRESKISE norbi        qw    09/01/2012 13:33:56     1 2 

                              

Mert most még ugyanazokat az eredményeket adta a két számítás, annak megfelelően, hogy még mindig fixen 

tartottuk a véletlenszám-generátor „seed”-jét. 

                                  

[norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt> more KETRESKISERLETTESZT.o151182.? 

:::::::::::::: 

KETRESKISERLETTESZT.o151182.1 

:::::::::::::: 
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:::::::::::::: 

KETRESKISERLETTESZT.o151182.2 

:::::::::::::: 

79 

88 

97 

107 

82 

http://www.niif.hu/niif_intezet/az_niifi_szuperszamitogepek_hasznalata
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81 
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Optimalizáció 

A fordításkor használjuk a g++-os fordítási parancssorban a -O3 optimalizációs szintet, ezzel a 

beállítással negyede-harmada közötti értékre csökken le a jelen példa futási ideje! 

2.2. Másnap 

A ketreskiserlet.cpp kódjában beállítottuk az élesben számítandó kísérleti elrendezést [118] 

 

    indulo_eax = eax = 50; 

    indulo_eay = eay = 752; 

 

    racsok[racsIndex][indulo_eay][indulo_eax] = 1; 

 

    ernyoOszlop = 4990; 

 

    fal_oszlop = 1800; 

    lyuk1_teteje = 752-150-2; 

    lyuk1_alja =   752-150; 

    lyuk2_teteje = 752+150; 

    lyuk2_alja =   752+150+2; 

 

    elektronokSzama = 2; 

 

illetve a véletlenszámgenerátor inicializálását 

 

    std::srand (std::time (NULL)); 

    // ellenőrzéshez: 

    // std::srand (42); 

 

Majd az előző pontnak megfelelően tömb feladatba szervezve elküldtünk két két elektronos programot 

számolásra, másnap reggel azzal kezdtük a napot, hogy rápillantottunk ezekre (a qstat -j munka azonosítót 

kimenetében), hogy állnak: 

                                  

script_file:                ketreskiserletteszt2time.sh 

job-array tasks:            1-2:1 

usage    1:                 cpu=15:42:23, mem=6960.41568 GBs, io=0.00003, vmem=140.586M, 

maxvmem=140.586M 

usage    2:                 cpu=15:01:38, mem=6659.33948 GBs, io=0.00003, vmem=140.586M, 

maxvmem=140.586M 

                              

akkor még mindkettő (már 15 órája) futott. Nem sokkal később az első feladat befejeződött 

                                  

norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt2> more KETRESKISERLETTESZT.o151184.1 

1108 

695 

59402.74user 0.16system 17:00:53elapsed 96%CPU (0avgtext+0avgdata 474512maxresident)k 

48inputs+16outputs (0major+29704minor)pagefaults 0swaps 

                              

miközben a másik tovább futott 

meretezes
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script_file:                ketreskiserletteszt2time.sh 

job-array tasks:            1-2:1 

usage    2:                 cpu=15:57:54, mem=7074.97711 GBs, io=0.00003, vmem=140.586M, 

maxvmem=140.586M 

                              

majd a már várható időben a másik feladat is elkészült 

                                  

norbi@service0:~/KetresKiserlet/teszt2> more KETRESKISERLETTESZT.o151184.2 

569 

840 

61300.48user 0.11system 18:18:11elapsed 93%CPU (0avgtext+0avgdata 474496maxresident)k 

48inputs+16outputs (0major+29702minor)pagefaults 0swaps 

                              

Észrevehetjük, hogy nem csupán az ernyrőre csapódás sor koordinátáját kaptuk meg, hanem további 

információkat is, mert az alábbi szkripttel végeztük a számításokat. 

                                  

#!/bin/sh 

#$ -N KETRESKISERLETTESZT 

#$ -cwd 

/usr/bin/time /home/norbi/KetresKiserlet/teszt2/ketreskiserlet 

                              

6.2. példa - Levél a HPC-től 

Eleinte izgalmas, de később már kényelmetlen (például a qstat paraméterek nélküli kiadogatása) lehet azt 

figyelni, hogy áll a számításunk... Ezért oldjuk meg, hogy kapjunk egy mailt a fejleményekről! A jelen példa 

kapcsán is megfigyelhetjük, hogy nem pusztán a számítási feladat elvégzéséről szeretnénk értesülni, hanem 

mindenről, ami a kimenő állományban történik. 

                                  

#!/bin/bash 

# megfigyelt_fájl mail_cim 

 

if [ -f $1 ]; 

then 

  regimeret=$(stat -c%s "$1") 

  for ((;;)) 

  do 

     sleep 300 

     meret=$(stat -c%s "$1") 

     if [ $meret -ne $regimeret ]; 

     then 

          mail $2 -s $1 <$1 

     fi 

 

     let regimeret=meret 

  done 

else 

  echo "nincs is $1" 

fi 

                              

A szkriptet a végén az & jellel futtatva (Linuxok esetén ez elegendő, de a legbiztosabb az & és a nohup együttes 

használata) tudjuk az előtét gépről kilépve is folyamatosan figyelni a megjelenő kimeneti fájlokat. 

                                  

./kapcsolat KETRESKISERLET_10_20.o151192.1 batfai.norbert@inf.unideb.hu & 

                              

2.3. A programok tesztelése 
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Az iménti pontban formálisan megszereztük első tapasztalatainkat a HPC használatában. Most gondolkodjunk el 

az éles számítás futási idején! Még a PC-n futtatva azt tapasztaltuk, hogy időben az alábbi bonyolultságot 

mutatja a szimulációs programunk. 

6.1. táblázat - A szimuláció futási idejének durva becslése 
 

200x200 400x400 800x800 1600x1600 

6 sec 42 sec 380 sec 3100 sec 

illetve a 2 elektronos szupergépes (5000x1504) program durván 18 óra alatt futott le (emlékezhetünk, hogy 2 

példányban futtattuk, így most 4 elektronunk van, ami az ernyőre csapódott). Ennek megfelelően egy 10 

elektronos program 90 óra alatt futna le, ha tömbben indítanánk belőle huszat, akkor 4 nap múlva várhatóan 200 

elektron becsapódási helyéből tudnánk hisztogramot készíteni. 

2.4. A programok futtatása 

A time parancsot felhasználva kérjük majd a számítások némi időbeli jellemzését 

                                  

#!/bin/sh 

#$ -N KETRESKISERLET_10_20 

#$ -cwd 

/usr/bin/time /home/norbi/KetresKiserlet/eles/ketreskiserlet 

                              

miközben 20 független példányban futtatjuk azokat. 

                                  

norbi@service0:~/KetresKiserlet/eles> qsub -t 1-20 ketreskiserletelestime.sh 

Your job-array 151192.1-20:1 ("KETRESKISERLET_10_20") has been submitted 

                              

A következő qstat -f parancsos pillanatkép azt az állapotot mutatja, amikor 5 számítás már elindult, a tömb 

maradék 15 feladata pedig szabad ütemezési sorra vár. 

                                  

norbi@service0:~/KetresKiserlet/eles> qstat -f 

 

... 

serial.q@r1i1n13.ice.debrecen. BI    0/12/12        12.26    linux-x64      

 151192 0.00000 KETRESKISE norbi        r     09/02/2012 14:12:47     1 1 

--------------------------------------------------------------------------------- 

serial.q@r1i1n14.ice.debrecen. BI    0/12/12        12.07    linux-x64      

--------------------------------------------------------------------------------- 

serial.q@r1i1n15.ice.debrecen. BI    0/12/12        11.51    linux-x64      

 151192 0.00000 KETRESKISE norbi        r     09/02/2012 14:12:47     1 2 

 151192 0.00000 KETRESKISE norbi        r     09/02/2012 14:12:47     1 3 

--------------------------------------------------------------------------------- 

serial.q@r1i2n0.ice.debrecen.h BI    0/12/12        13.03    linux-x64      

--------------------------------------------------------------------------------- 

serial.q@r1i2n1.ice.debrecen.h BI    0/12/12        13.07    linux-x64      

--------------------------------------------------------------------------------- 

serial.q@r1i2n2.ice.debrecen.h BI    0/12/12        12.19    linux-x64      

 151192 0.00000 KETRESKISE norbi        r     09/02/2012 14:12:47     1 4 

--------------------------------------------------------------------------------- 

serial.q@r1i2n3.ice.debrecen.h BI    0/12/12        11.22    linux-x64      

 151192 0.00000 KETRESKISE norbi        r     09/02/2012 14:12:47     1 5 

--------------------------------------------------------------------------------- 

... 

 

 

############################################################################ 

 - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS 

############################################################################ 

 151192 0.00000 KETRESKISE norbi        qw    09/02/2012 14:12:40     1 6-20:1 
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A tömbfeladatunk munka azonosítójával részletesebb információkhoz juthatunk a qstat -j 151192 paranccsal, 

ahol közelebbről látszik a szóban forgó, már futó 5 számítás. 

                                  

norbi@service0:~/KetresKiserlet/eles> qstat -j 151192 

... 

script_file:                ketreskiserletelestime.sh 

job-array tasks:            1-20:1 

usage    1:                 cpu=00:01:52, mem=13.86243 GBs, io=0.00003, vmem=140.555M, 

maxvmem=140.555M 

usage    2:                 cpu=00:02:14, mem=16.52227 GBs, io=0.00003, vmem=140.555M, 

maxvmem=140.555M 

usage    3:                 cpu=00:02:21, mem=17.41282 GBs, io=0.00003, vmem=140.555M, 

maxvmem=140.555M 

usage    4:                 cpu=00:02:25, mem=17.84174 GBs, io=0.00003, vmem=140.555M, 

maxvmem=140.555M 

usage    5:                 cpu=00:02:36, mem=19.24618 GBs, io=0.00002, vmem=140.555M, 

maxvmem=140.555M 

... 

                              

Láthatóan 1-2 perces CPU használaton van tól a szóban forgó 5 számítás. 

2.4.1. Harmadnapra 

Megfelelő ütemben érkeznek a levelek a számítási feladatunk állásáról. (Most csak a 20 elemű tömbfeladatunk 

első számításának kimenetét figyeljük, de a szkript kis hangolásával ez könnyen kiterjeszthető az összes 

feladatra.) 

6.10. ábra - Levelek a HPC-től. 

 

Például az utolsó levélbe kukkantva (8 ernyőre csapódás magasság koordinátája) megnyugodva láthatjuk, hogy 

a futási időre vonatkozó durva becslésünk [123] megállja a helyét és várhatóan a negyedik napra meglesznek az 

eredmények, amelyeket valódi izgalommal tudunk várni. 

                                  

676 

395 

516 

1089 

591 

646 

1185 

447 

                              

(Legvalószínűbbnek a két rés mögötti normális eloszlás egymásra rajzolásával előálló hisztogramot tartjuk, ha 

az eredmény egyenletes lenne, akkor az ernyő van talán túl közel. Ha viszont esetleg interferencia képet 

kapnánk, az igen izgalmas lenne, hiszen azt jelentené, hogy „kieszeltük” [MAIFIZI] (149. oldal) az elektonok 

olyan mozgását, amely interferenciaképhez vezet. Milliomod mértékben, de a példa jelen pillanatában még 

átélhetjük azt, amit Richard Feynmann a [NEWLAWS] utolsó fejezete elejének írásakor). 

ido


 A kifejlesztett programok átvitele 

szuperszámítógépre 
 

 125  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.4.2. A negyedik napon 

A szimulációs kísérletben 200 elektron becsapódását vártuk, de csak 174 érkezett el az ernyőig. Ez egy hiba 

következménye, ennek ellenére megrajzoljuk a hisztogramokat, mert a hiba nem befolyásolja az eredmények 

értelmezését. 

6.2. táblázat - A KETRESKISERLET_10_20.o151192 kísérlet eredményeinek hisztogramjai 
 

6.11. ábra - 1 cella széles 

detektor. 

 

6.12. ábra - 2 cella széles 

detektor. 

 

6.13. ábra - 5 cella széles 

detektor. 

 

6.14. ábra - 10 cella széles 

detektor. 

 

6.15. ábra - 20 cella széles 

detektor. 

 

6.16. ábra - 30 cella széles 

detektor. 

 

6.17. ábra - 40 cella széles 

detektor. 

 

6.18. ábra - 50 cella széles 

detektor. 

 

6.19. ábra - 60 cella széles 

detektor. 

 

6.20. ábra - 70 cella széles 

detektor. 

 

6.21. ábra - 80 cella széles 

detektor. 

 

6.22. ábra - 90 cella széles 

detektor. 

 

6.23. ábra - 100 cella széles 6.24. ábra - 110 cella széles 6.25. ábra - 120 cella széles 
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detektor. 

 

detektor. 

 

detektor. 

 

Nem könnyű megmondani, hogy kaptunk vagy sem interferencia képet, ezért újra elvégezzük a kísérletet, hogy 

több adatunk legyen, de még ez előtt foglalkoznunk kell a hibával. 

2.4.2.1. Bugos a kód 

A tömbfeladat néhány (20-ból 4) számítása hiba miatt idő előtt leállt, ezért kaptunk meg a várt 200 mérési 

eredmény helyett csupán 174 becsapódási helyet. A hiba okát könnyű megtalálni, mert még a Qt-s változatban 

benne hagytunk néhány diagnosztikai üzenetet, egy ilyen kimenetet látunk most is a segfault-os meghaló 

számítási folyamatokban, például a tömb KETRESKISERLET_10_20.o151192.8 feladatában. 

                                  

698 

972 

369 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... 

Command terminated by signal 11 

98650.02user 0.47system 27:56:20elapsed 98%CPU (0avgtext+0avgdata 474496maxresident)k 

48inputs+32outputs (0major+29701minor)pagefaults 0swaps 

 

                              

amely a várt 10 helyett csak 3 becsapódási helyet adott. A hiba egyértelműen a hibás (a void 

KetresKiserlet::objektivRedukcio(double **racsElotte, double **racsUtana) függvényben -1 

kezdeti értéken maradó) tömbindex (alulírás) miatt jöhet, a pontos okát pedig az alábbi kis módosított kóddal 

fedhetjük fel, amelynek futtatása előtt rögzítsük egyrészt a véletlenszám generátort, másrészt a valseg értékét 

huzalozzuk az 1.0 - 1.0e-17 értékre. 

 

            if (seged > 0.0) { 

 

                std::cout 

                    << std::scientific 

                    << "valseghez=" << valseghez 

                    << " valseg=" << valseg 

                    << " valseghez+seged=" << valseghez+seged 

                    << " seged=" << seged 

                    << " x=" << x 

                    << " y=" << y 

                    << std::endl; 

 

                // Az elektron ugrik ("objektív redukciós" jelleggel) 

                if (valseghez <= valseg && valseg <=valseghez + seged) { 

                    x = j; 

                    y = i; 

                    //valseghez = std::numeric_limits<double>::max();                     

                    valseghez += seged; 

 

                } else { 

 

                    valseghez += seged; 

                } 

 

Ezzel a módosított csipettel futtatva a kódot 
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[norbert@matrica SzuperKetres]$ g++ ketreskiserlet.cpp -o kk 

[norbert@matrica SzuperKetres]$ ./kk 

... 

valseghez=1.000000e+00 valseg=1.000000e+00 valseghez+seged=1.000000e+00 seged=1.336678e-

150 x=-1 y=-1 

valseghez=1.000000e+00 valseg=1.000000e+00 valseghez+seged=1.000000e+00 seged=4.421452e-

151 x=-1 y=-1 

valseghez=1.000000e+00 valseg=1.000000e+00 valseghez+seged=1.000000e+00 seged=5.121373e-

153 x=-1 y=-1 

valseghez=1.000000e+00 valseg=1.000000e+00 valseghez+seged=1.000000e+00 seged=3.939517e-

155 x=-1 y=-1 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál...[eax=50 eay=752 

valseg=1.000000e+00 

 

láthatjuk, hogy a 

 

if (valseghez <= valseg && valseg <=valseghez + seged) { 

 

sor okozza a problémát azzal, hogy bár teljesülnie kellene, de mégsem teljesül a lebegőpontos számábrázolási 

pontatlanságok miatt (a kiírt extrém kicsi seged még mutat valami látható struktúrát, de a valseghez, a valseg 

és a valseghez+seged láthatóan már használhatatlanok az adott értékeik mellett a szóban forgó szituációban. 

Mit tehetünk? Figyelhetnénk a 

 

std::numeric_limits<double>::epsilon() 

 

értékhez viszonyítva a seged változó értékét, amelyet most ezen a rendszeren a a 2.220446e-16 érték alatt 

zérusnak vennénk, bár itt elgondolkodtató, hogy mi lenne ennek a szimulációban a jelentése. Másik út, hogy a 

szóban forgó problémás sort finomítanánk úgy, hogy ha a valseghez és a valseg értéke már az epsilon() 

értéknél közelebbi, akkor igaznak vennénk a feltétel teljesülését. Átmeneti jelleggel, de a legolcsóbb megoldást 

választjuk (pontosabban ez nem is megoldás, de a vizsgált teszt esetekben megfelelőnek bizonyult), miszerint a 

vizsgált változókat a long double típusból vesszük fel, azaz csak az alábbit változtatjuk a kódon. 

 

    long double valseg = std::rand () / (RAND_MAX + 1.0); 

    long double valseghez = 0.0; 

    long double seged; 

 

illetve kicsit informatívabbá tesszük a potenciálisan hibás ágat, s gondoskodunk arról, hogy immár ezen az ágen 

elkerüljük a signal 11-et. 

 

    if (x == -1) { 

        std::cout << "Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel 

ugrásánál..." 

                  << " eax=" << eax 

                  << " eay=" << eay 

                  << std::scientific 

                  << " valseg=" << valseg 

                  << std::endl; 

 

        x = eax; // spórolósabb, mert csak az utolsó objektív redukciót ismétli = 

indulo_eax; 

        y = eay; // indulo_eay; 

    } 

 

A véletlenszám generátor inicializálása 
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Az adatok átnézése során láthatóvá vált, hogy a 20 számításból 2 ugyanazt adta, mert ugyanabban a 

másodpercben (az 1970 óta eltelt ugyanannyiadikban, lásd man 2 time) indult, ezért a következőkben a 

tömbfeladatként futtatott számításokat a következő szkripttel küldjük be 

 

#!/bin/sh 

#$ -N KETRESKISERLET_20_20 

#$ -cwd 

/usr/bin/time /home/norbi/KetresKiserlet/eles3/ketreskiserlet ${SGE_TASK_ID} 

 

(amellyel immár használjuk a tömb feladat SGE_TASK_ID indexét) illetve e szerint inicializáljuk a 

véletlenszám generátor: 

 

    std::srand (std::time (NULL) - r * 60*60*24*7);  

                                    // r*egy héttel korábban :)  

        // ennyi idő alatt ezen a gépen 

        // már biztos mind elkezdődik 

 

2.4.2.1.1. Még mindig bugos... 

Az iménti átalakításokkal PC-n tesztelve, a valseg értékét még mindig fixen az 1.0 - 1.0e-17 értékre állítva 

az eddig nyilvánvaló azonnali hibák már nem jelentkeznek, de néhány „objektív redukció” után ismét zavar 

támad az erőben. 

                                  

[norbert@matrica SzuperKetres]$ g++ ketreskiserlet.cpp -o kk 

[norbert@matrica SzuperKetres]$ ./kk 

x=76 y=839 valseg=1.000000e+00 

x=102 y=926 valseg=1.000000e+00 

x=128 y=1013 valseg=1.000000e+00 

x=154 y=1100 valseg=1.000000e+00 

x=180 y=1187 valseg=1.000000e+00 

x=206 y=1274 valseg=1.000000e+00 

x=232 y=1361 valseg=1.000000e+00 

x=258 y=1448 valseg=1.000000e+00 

x=320 y=1503 valseg=1.000000e+00 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=320 eay=1503 

valseg=1.000000e+00 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=320 eay=1503 

valseg=1.000000e+00 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=320 eay=1503 

valseg=1.000000e+00 

 

Ez nyilván nem lenne a (segfault helyett) végtelen ciklus, ha a valseg értéke nem lenne fixálva. 

 

                if (valseghez <= valseg && valseg <=valseghez + seged) { 

                    x = j; 

                    y = i; 

                    valseghez = std::numeric_limits<double>::max(); 

                    // valseghez += seged; 

 

                    std::cout << "x=" << x 

                              << " y=" << y 

                              << std::scientific 

                              << " valseg=" << valseg 

                              << std::endl; 

 

                } else { 

 

                    valseghez += seged; 

                } 
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Ennek ellenére ezt már futtatni fogjuk a szuperszámítógépen, mert itt az a szituáció, hogy a nagy (konkrétan 

most közel majdnem biztosan) valség miatt az objektív redukció az (aex, aey) pozícióból, ami most konkrétan a 

(320, 1503) pozíció, jobbra és lefelé akarja ugratni, de nincs lefelé, hiszen az 1503 a kísérleti berendezés alja. 

2.4.2.1.2. És még mindig bugos... 

Elkezdtük a futtatást, nem elfelejtve a -O3 szintű optimalizációt [121] bekapcsolni a fordításnál. 

A 13. számítás kimenetének feltűnően kiugró 

                                  

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    29 2012-09-09 09:49 KETRESKISERLET_20_20.o167972.1 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    30 2012-09-09 10:00 KETRESKISERLET_20_20.o167972.10 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    30 2012-09-09 10:15 KETRESKISERLET_20_20.o167972.11 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    25 2012-09-09 09:40 KETRESKISERLET_20_20.o167972.12 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi  5357 2012-09-09 10:56 KETRESKISERLET_20_20.o167972.13 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    25 2012-09-09 09:55 KETRESKISERLET_20_20.o167972.14 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    35 2012-09-09 10:39 KETRESKISERLET_20_20.o167972.15 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    30 2012-09-09 10:28 KETRESKISERLET_20_20.o167972.16 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    25 2012-09-09 09:53 KETRESKISERLET_20_20.o167972.17 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    29 2012-09-09 10:20 KETRESKISERLET_20_20.o167972.18 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    30 2012-09-09 10:20 KETRESKISERLET_20_20.o167972.19 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    29 2012-09-09 09:50 KETRESKISERLET_20_20.o167972.2 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    29 2012-09-09 09:51 KETRESKISERLET_20_20.o167972.20 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    25 2012-09-09 09:38 KETRESKISERLET_20_20.o167972.3 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    33 2012-09-09 10:11 KETRESKISERLET_20_20.o167972.4 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    25 2012-09-09 09:37 KETRESKISERLET_20_20.o167972.5 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    27 2012-09-09 09:56 KETRESKISERLET_20_20.o167972.6 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    35 2012-09-09 10:27 KETRESKISERLET_20_20.o167972.7 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    26 2012-09-09 09:41 KETRESKISERLET_20_20.o167972.8 

-rw-r--r-- 1 norbi norbi    29 2012-09-09 10:20 KETRESKISERLET_20_20.o167972.9 

 

s valóban egy bug: 

                                  

1094 

941 

761 

508 

858 

672 

802 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=313 

valseg=6.742932e- 

01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=313 

valseg=4.706093e- 

01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=313 

valseg=3.744172e- 

01 

 

ám ennek nem közvetlenül numerikus oka van, az 1799-es oszlop pozíció speciális, közvetlenül az 1800-as fal 

előtt van, s valószínűleg még nem terjedt át az elekron-hullám a résen, amikor a hátrafelé irányban épülő kísértet 

elektron pozíciók nagysága már beindítja az objektív redukciót, de előre irányban a fal miatt a vizsgált cellák 

összértéke zérus lesz, ami miatt a seged változó értéke (jó esetben) „nan” lesz, amely értékkel be sem tud lépni 

abba az ágba, amely kiválaszthatná, hová ugorjon. De mivel a kísérletben csak előre lehet ugrani, most a mi 

elrendezésünkben hová is ugrana... ezért mindenesetre ezt a számítást megállítjuk: 

                                  

norbi@service0:~/KetresKiserlet/eles2> qdel -f 167972.13 

norbi has registered the job-array task 167972.13 for deletion 

............ 

 

láthatóan nem az egész tömb feladatot, hanem csak annak 13. tagját lőttük ki. 

oharom
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2.4.3. Új lendület 

Az előző pontokban jelzett hibák javítása után elvégeztük a kísérlet néhány további tesztjét, most ezeket a 

mérési eredményeket villantjuk fel. A KETRESKISERLET_20_20.o168884 tömbszámítás durván 32 órás volt, a 

PKETRESKISERLET_10_20 ugyanilyen időbonyolultság mellett futtattuk az alábbi párhuzamosítás mellett (azon 

helyi okból, hogy a párhuzamos PE sok szabad kapacitással rendelkezett a használt debreceni 

szuperszámítógépen) 

 

void * 

ketres_kiserlet(void *id) { 

 

    KetresKiserlet ketres(5000, 1504); 

    ketres.kiserlet(); 

 

} 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 

    std::srand (std::time (NULL)); 

 

    pthread_t szal[SZALAK_SZAMA]; 

    int szal_arg[SZALAK_SZAMA]; 

    int i, *r; 

    // SZALAK_SZAMA db P-szálat készítünk 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        szal_arg[i] = i; 

        // a párhuzamosan végrehajtandó kód a 

        // mandel_resz_szamitas függvényben 

        if (pthread_create(szal + i, NULL, 

                           ketres_kiserlet, (void *) (szal_arg + i))) 

            exit(-1); 

    } 

    // Megvárjuk, hogy minden szál befejezze a melót 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        pthread_join(szal[i], (void **) &r); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

 

ahol láthatóan a szokásos [37] P-szálas kódjaink szálkészítő részét használtuk fel. 

Generáljuk le, majd tekintsük meg a korábbi KETRESKISERLET_20_20.o168884 kísérlet eredményeinek 

hisztogramjait! 

6.3. táblázat - A KETRESKISERLET_20_20.o168884 kísérlet eredményeinek hisztogramjai 
 

6.26. ábra - 1 cella széles 

detektor. 

 

6.27. ábra - 5 cella széles 

detektor. 

 

6.28. ábra - 10 cella széles 

detektor. 

 

6.29. ábra - 20 cella széles 6.30. ábra - 30 cella széles 6.31. ábra - 40 cella széles 

forszalakszama
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detektor. 

 

detektor. 

 

detektor. 

 

6.32. ábra - 50 cella széles 

detektor. 

 

6.33. ábra - 60 cella széles 

detektor. 

 

6.34. ábra - 70 cella széles 

detektor. 

 

6.35. ábra - 80 cella széles 

detektor. 

 

6.36. ábra - 90 cella széles 

detektor. 

 

6.37. ábra - 100 cella széles 

detektor. 

 

Generáljuk le, majd tekintsük meg az első párhuzamos sorba küldött PKETRESKISERLET_10_20 kísérlet 

eredményeinek hisztogramjait! 

6.4. táblázat - A PKETRESKISERLET_10_20 kísérlet eredményeinek hisztogramjai 
 

6.38. ábra - 1 cella széles 

detektor. 

 

6.39. ábra - 5 cella széles 

detektor. 

 

6.40. ábra - 10 cella széles 

detektor. 

 

6.41. ábra - 20 cella széles 

detektor. 
6.42. ábra - 30 cella széles 

detektor. 
6.43. ábra - 40 cella széles 

detektor. 
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6.44. ábra - 50 cella széles 

detektor. 

 

6.45. ábra - 60 cella széles 

detektor. 

 

6.46. ábra - 70 cella széles 

detektor. 

 

6.47. ábra - 80 cella széles 

detektor. 

 

6.48. ábra - 90 cella széles 

detektor. 

 

6.49. ábra - 100 cella széles 

detektor. 

 

Ennyi mérési eredmény még nem elegendő eldönteni a kérdéseket, hogy kialakult-e interferencia, normális-e az 

eloszlás, avagy két normális egymásra másolása-e? 

2.4.4. 1000 becsapódás 

A debreceni HPC-n több napon át figyelve a párhuzamos környezeteknek fenntartott sor kevesebb, mint félgőz 

kihasználtsággal működött, így elküldtünk az előző P-szálasított programot szálanként 100 kísérletet elvégezni. 

Ehhez 10 magot igényeltünk az alábbi feladat szkripttel 

                                  

#!/bin/sh 

#$ -N P100KETRESKISERLET_10_100 

#$ -cwd 

#$ -o P100KETRESKISERLET_10_100 

#$ -pe openmp 10 

/home/norbi/KetresKiserlet/elesp100/p100ketreskiserlet 

 

előtte a HPC listán rákérdeztünk, hogy van-e előre definiált pthread-es párhuzamos környezet (qconf -spl), s 

mivel nincs, rendszergazdai tanácsra használjuk itt az elvileg ugyanúgy megfelelő openmp-s párhuzamos 

környezetet. 

Számításunk ebben a pillanatban még fut: 

                                  

norbi@service0:~> qstat 

job-ID  prior   name       user         state submit/start at     queue                          

slots ja-task-ID  

----------------------------------------------------------------------------------------

https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/hpc-forum
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------------------------- 

 170930 0.16457 P100KETRES norbi        r     09/10/2012 12:53:42 

parallel.q@r2i1n13.ice.debrece    10    

 

de hamarosan véget kell érnie, mert 

                                  

norbi@service0:~> wc KetresKiserlet/elesp100/P100KETRESKISERLET_10_100 

1004 1092 5044 KetresKiserlet/elesp100/P100KETRESKISERLET_10_100 

 

egészen pontosan 1008 becsapódásig fog menni, mert 8 esetben bekövetkezett az 1799-es jelenség [129]: 

                                 

norbi@service0:~> grep Zavar KetresKiserlet/elesp100/P100KETRESKISERLET_10_100  

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=289 

valseg=4.559241e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=281 

valseg=8.316440e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=217 

valseg=7.150062e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=1189 

valseg=8.400005e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=223 

valseg=3.548434e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=287 

valseg=3.272922e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=334 

valseg=9.007158e-01 

Zavar az erőben: az objektív redukció adott valséggel ugrásánál... eax=1799 eay=240 

valseg=5.246221e-01 

 

(előre láthatólag 1008-ig persze, hiszen lehet olyan hátralévő kísérlet, amelyben megint csak elakad a falban a 

kísértet). 

S immár el is készültünk: 

                                  

norbi@service0:~> qstat 

norbi@service0:~> wc KetresKiserlet/elesp100/P100KETRESKISERLET_10_100 

1008 1096 5062 KetresKiserlet/elesp100/P100KETRESKISERLET_10_100 

 

Generáljuk le, majd tekintsük meg a most lefutott P100KETRESKISERLET_10_100 kísérlet eredményeinek 

hisztogramjait! 

6.5. táblázat - A P100KETRESKISERLET_10_100 kísérlet eredményeinek hisztogramjai 
 

6.50. ábra - 1 cella széles 

detektor. 

 

6.51. ábra - 5 cella széles 

detektor. 

 

6.52. ábra - 10 cella széles 

detektor. 

 

6.53. ábra - 20 cella széles 

detektor. 
6.54. ábra - 30 cella széles 

detektor. 
6.55. ábra - 40 cella széles 

detektor. 

bug1799
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6.56. ábra - 50 cella széles 

detektor. 

 

6.57. ábra - 60 cella széles 

detektor. 

 

6.58. ábra - 70 cella széles 

detektor. 

 

6.59. ábra - 80 cella széles 

detektor. 

 

6.60. ábra - 90 cella széles 

detektor. 

 

6.61. ábra - 100 cella széles 

detektor. 

 

Az eloszlások tekintetében továbbra sem mondanánk végszót, de az látszik, hogy interferencia kép nem alakult 

ki. De ne csüggedjünk, hiszen a várakozás izgalmát közben átéltük. S ez az izgalom adta, hogy máris 

próbálkozunk a programok olyan átalakításával, ahol jobban szerepet kaphat a mozgás hullám jellege. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

III. rész - MELLÉKLET 

Ebben a mellékletben a párhuzamos programozási paradigma olyan elemeit szerepeltetjük, amelyek nem 

illeszkednek szorosan a jegyzet tervezett sodorvonalába, de ennek ellenére roppant népszerűek, érdekesek és 

fontosak. 
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7. fejezet - A Map-Reduce platform 

Ebben a mellékletben a Map-Reduce platform Apache Hadoop implementációját mutatjuk be. Jegyzetünk 

megszokott stílusát követve rövid fogalmi megalapozás után a konkrét példákon és az ezekhez kapcsolódó 

kérdéseken keresztül ismerjük meg a téma alapvető fogalmait, ismerjük meg azokat az ajtókat, amelyek Hadoop 

kulcsokkal nyithatók. Konkrétan 

• tapasztalatokat szerzünk a Apache Hadoop egy gépes pszeudó-elosztott módú 

• illetve a valódi klaszteren futtatható elosztott módú üzemeltetésében, 

• mindkét esetben megszámoljuk a nukleobázisok számát és a kódolt aminosavak számát az emberi genom 

második kromoszómáján: 

• egy C++ programmal 

• és egy Java programmal. 

1. Apache Hadoop pszeudó-elosztott módban 

A Hadoop-ot futtathatjuk standalone módban, ekkor egyetlen JVM-ben történik minden. Ilyen egyszerű példát 

mutattunk a genomban kódolt fehérjék számolására a 

http://progpater.blog.hu/2011/03/17/elmondtam_milliomezerszer című posztunkban. A pszeudó-elosztott 

módban a Hadoop démonok külön JVM-ekben párhuzamosan futnak. Ebben a pontban bár egyetlen gépen 

dolgozunk, de három három adat csomóponttal (name node). 

A pszeudó-elosztott módú telepítés néhány egyszerű paranccsal letudható, ezek a hivatalos telepítési doksi 

alapján a következők. Első lépés a Hadoop letöltése, most mi az aktuálisan stabil hadoop-1.0.1.tar.gz 

kiadást választjuk, amelyet letöltünk, majd kicsomagolunk. 

                                  

[norbert@matrica ~]$ mkdir hadoop 

[norbert@matrica ~]$ cd hadoop/ 

[norbert@matrica hadoop]$ cp ~/Downloads/hadoop-1.0.1.tar.gz . 

[norbert@matrica hadoop]$ gunzip hadoop-1.0.1.tar.gz  

[norbert@matrica hadoop]$ tar xvf hadoop-1.0.1.tar 

                              

A csomag gyökerében a conf/hadoop-env.sh állományban megadjuk a saját rendszerünk JAVA_HOME 

értékét, azaz közöljük a Hadoop-al, hol van nálunk telepítve a Java. 

                                  

# The java implementation to use.  Required. 

# export JAVA_HOME=/home/norbert/jdk1.7.0/ 

                              

A Hadoop indítása és leállítása több ssh bejelentkezést követel meg, így kényelmes beállítani, hogy ne jelszavas 

authentikáció legyen, hanem publikus kulcs alapú. 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ ssh-keygen -t rsa  -P '' -f ~/.ssh/hadoop_id_rsa 

Generating public/private rsa key pair. 

Your identification has been saved in /home/norbert/.ssh/hadoop_id_rsa. 

Your public key has been saved in /home/norbert/.ssh/hadoop_id_rsa.pub. 

The key fingerprint is: 

0d:66:89:82:e2:5a:98:74:54:1b:22:d5:07:5f:ab:d5 norbert@matrica.inf.unideb.hu 

The key's randomart image is: 

+--[ RSA 2048]----+ 

| ..+o+.  .       | 

|  o...+o..o      | 

|......o.=o E     | 

|o+.  . ooo       | 

|o..    .S .      | 

|..               | 

http://progpater.blog.hu/2011/03/17/elmondtam_milliomezerszer
http://hadoop.apache.org/common/docs/current/single_node_setup.html
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|.                | 

|                 | 

|                 | 

+-----------------+ 

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ cat ~/.ssh/hadoop_id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys 

                              

akkor sikeres a beállításod, hogy ha ezt kapod az ssh-zásra: 

                                  

[norbert@matrica ~]$ ssh localhost 

Last login: Fri Apr 20 11:54:01 2012 

[norbert@matrica ~]$ 

                              

(a promptban nem tűnik fel, de jó tanács, hogy ne maradj bent és ne úgy dolgozz tovább). 

Végezz némi konfigurálást: a telepítési doksi mutatta egy-két XML taggal bővítsd conf/core-site.xml, 

conf/hdfs-site.xml és conf/mapred-site.xml állományaidat. 

A következő lépés a HDFS állományrendszer létrehozása a bin/hadoop namenode -format paranccsal. A 

hadoop-1.0.1/bin könyvtárat hozzávehettük volna az elérési úthoz, de sosem árt az első ismerkedéskor (főleg, 

ha több verziót is kipróbálunk), ha az ember tudja, honnan futnak a parancsai. 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop namenode -format 

12/04/20 10:04:44 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG:  

/************************************************************ 

STARTUP_MSG: Starting NameNode 

STARTUP_MSG:   host = matrica.inf.unideb.hu/172.22.197.50 

STARTUP_MSG:   args = [-format] 

STARTUP_MSG:   version = 1.0.1 

STARTUP_MSG:   build = https://svn.apache.org/repos/asf/hadoop/common/branches/branch-

1.0 -r 1243785; compiled by 'hortonfo' on Tue Feb 14 08:15:38 UTC 2012 

************************************************************/ 

Re-format filesystem in /tmp/hadoop-norbert/dfs/name ? (Y or N) Y 

12/04/20 10:04:51 INFO util.GSet: VM type       = 64-bit 

12/04/20 10:04:51 INFO util.GSet: 2% max memory = 17.77875 MB 

12/04/20 10:04:51 INFO util.GSet: capacity      = 2^21 = 2097152 entries 

12/04/20 10:04:51 INFO util.GSet: recommended=2097152, actual=2097152 

12/04/20 10:04:51 INFO namenode.FSNamesystem: fsOwner=norbert 

12/04/20 10:04:51 INFO namenode.FSNamesystem: supergroup=supergroup 

12/04/20 10:04:51 INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled=true 

12/04/20 10:04:51 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.block.invalidate.limit=100 

12/04/20 10:04:51 INFO namenode.FSNamesystem: isAccessTokenEnabled=false 

accessKeyUpdateInterval=0 min(s), accessTokenLifetime=0 min(s) 

12/04/20 10:04:51 INFO namenode.NameNode: Caching file names occuring more than 10 times  

12/04/20 10:04:51 INFO common.Storage: Image file of size 113 saved in 0 seconds. 

12/04/20 10:04:52 INFO common.Storage: Storage directory /tmp/hadoop-norbert/dfs/name 

has been successfully formatted. 

12/04/20 10:04:52 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:  

/************************************************************ 

SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at matrica.inf.unideb.hu/172.22.197.50 

************************************************************/ 

 

                              

Miután a formázás sikeresen lefutott a bin/start-all.sh paranccsal indíthatjuk is (ami előtt érdemes ellenőrizni, 

hogy a .bashrc fájlodban be van-e állítva a JAVA_HOME). 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/start-all.sh 

starting namenode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-1.0.1/libexec/../logs/hadoop-

norbert-namenode-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting datanode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-datanode-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting secondarynamenode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-secondarynamenode-matrica.inf.unideb.hu.out 

http://hadoop.apache.org/common/docs/current/single_node_setup.html
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starting jobtracker, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-jobtracker-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting tasktracker, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-tasktracker-matrica.inf.unideb.hu.out 

                              

ha semmi hibát nem látunk, akkor a böngészőnkkel máris felkereshetjük a név csomópont (name node) és az 

munka-ütemező (job tracker) lapjait a http://localhost:50070 és a http://localhost:50030 címen. 

Ennyi volt a telepítés, konfigurálás és indítás. Ezt még annyiban finomítjuk, hogy a doksi alapján még további 

két adat csomópontot készítünk. (Annak részletezését, hogy hogyan tudunk egyetlen gépen több adat 

csomópontot futtatni, ezen a levelezési listán találhatja meg a kedves olvasó, magunk is ebből indultunk ki.) 

Ennek menete, hogy új adat csomópontonként másolunk a konfigurációs könyvtárból, ahol a csomópontnak 

egyedi nevet adunk a hadoop-env.sh állományban. 

                                  

# A string representing this instance of hadoop. $USER by default. 

export HADOOP_IDENT_STRING=masodik 

                              

s a kényelmes indításhoz/leállításhoz a két adat csomópont indítását/leállításhoz hozzávesszük a bin/start-

dfs.sh/bin/stop-dfs.sh szkriptekhez. Ekkor a Hadoop démonok újraindítása után az alábbi kép fogad a 

böngésződben, ha felkeresed a név csomópont webes felületét a http://localhost:50070 címen: 

7.1. ábra - A név csomópont webes felülete. 

 

A név csomópont alatt látható a bejegyzett három adat csomópont. 

7.2. ábra - A név csomópont alatti adat csomópontok. 

http://localhost:50070/
http://localhost:50070/
http://search-hadoop.com/m/sApJY1zWgQV/multiple+datanodes/v=threaded
http://localhost:50070/
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Most a munka-ütemező lapjaira vess néhány hasonló pillantást a http://localhost:50030 címen: 

7.3. ábra - A munka-ütemező webes felülete. 

 

Az ütemező lapjain monitorozhatóak a futó folyamatok. Most éppen elküldtünk egy nukleobázis számolást a 

humán genom 2. kromoszámájából 10-szer összefűzött (2.3 G méretű) fájlra. 

7.4. ábra - Egy éppen felküldött számítás Map folyamatai. 

http://localhost:50070/
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Tehát pszeudó-elosztott klaszterünk kész a feladatok fogadására, s az utolsó képen már előre is vetítettük azt a 

feladatot, amely variánsait fel is fogjuk vinni ebbe a klaszterbe. 

1.1. A nukleobázisok számolása a humán genom második 
kromoszómáján C++-ban 

A Magas szintű programozási nyelvek 1 kurzus legtöbb labormérése a humán genom 2. 

kromoszómájának valamilyen feldolgozására épül. A jelen labormérést a Magas szintű programozási 

nyelvek 2 kurzus részeként mutatjuk be, megvalósítjuk először C++, majd Java nyelven. 

De ne fecséreljük az időt, vágjunk is bele! Célunk, hogy frissen felépített pszeudó klaszterünkön futó C++ 

programunkkal megszámoljuk a nukleobázisokat a humán genom második kromoszómáján: 

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/H_sapiens/CHR_02/hs_alt_HuRef_chr2.fa.gz. 

Elindítjuk a pszeudó klaszterünket: 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/start-all.sh  

starting namenode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-1.0.1/libexec/../logs/hadoop-

norbert-namenode-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting datanode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-datanode-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting secondarynamenode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-secondarynamenode-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting datanode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-masodik-datanode-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting datanode, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-harmadik-datanode-matrica.inf.unideb.hu.out 

starting jobtracker, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-jobtracker-matrica.inf.unideb.hu.out 

localhost: starting tasktracker, logging to /home/norbert/hadoop/hadoop-

1.0.1/libexec/../logs/hadoop-norbert-tasktracker-matrica.inf.unideb.hu.out 

                              

A Hadoop elosztott fájlrendszerében létrehozunk egy bemenő könyvtárat kromo2input néven a hadoop dfs -

mkdir kromo2input paranccsal, majd a lokális fájlrendszerből (aktuálisan nálam a prog1 negyedik laborjának 

anyagai közül) a humán genom 2. kromoszómáját kicsomagolva (hs_alt_HuRef_chr2.fa) felmásoljuk a 

Hadoop elosztott fájlrendszerének most létrehozott kromo2input mappájába: 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -mkdir kromo2input 

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/H_sapiens/CHR_02/hs_alt_HuRef_chr2.fa.gz
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[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -put ~/P1/4/hs_alt_HuRef_chr2.fa 

kromo2input 

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -ls kromo2input 

Found 1 items 

-rw-r--r--   1 norbert supergroup  238168825 2012-04-21 19:23 

/user/norbert/kromo2input/hs_alt_HuRef_chr2.fa 

                              

s láthatjuk, hogy valóban ott is van. 

Most megírjuk a Map-Reduce eljárásokat, pontosabban a hivatalos tutoriál WordCount Example példájának 

C++ változatát módosítjuk annyiban, hogy a T, C, A, G nukleobázisokat, azaz egyszerűen betűket számoljon az 

eljárásban. 

              

/* 

 * nnukleo.cpp 

 *  

 * Dr. Bátfai Norbert, norbert.batfai@inf.unideb.hu 

 * 

 * Példa a PARP könyvhöz (Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC,  

 * P-szálak, OpenMP) http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf 

 *  

 *  

 * A példa a "C/C++ MapReduce Code & build" című lap 

 * http://wiki.apache.org/hadoop/C%2B%2BWordCount 

 * forrása alapján készült, annak minimális módosításával, 

 * amely szerint már nem a példában eredetileg szereplő 

 * szavakat fogjuk számolni, hanem a T, C, A, G nukleobázisokat 

 * (a humán genom második kromoszómáján). 

 * 

 * A hivatkozott eredeti "WordCount Example" példa lapja a 

 * http://wiki.apache.org/hadoop/WordCount 

 * 

 * Fordítás: 

 * [norbert@matrica hadoop]$ g++ -Ihadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/include nnukleo.cpp -

o nnukleo -Lhadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/lib/ -lhadooppipes -lhadooputils -lpthread -

lssl -lcrypto -g -O2 

 * 

 * Futtatás: 

 * bin/hadoop dfs -put ../nnukleo bin/nnukleo 

 * bin/hadoop pipes -conf ../nnukleo.xml -input kromo2input -output kromo2output 

 * 

 */ 

 

#include "hadoop/Pipes.hh" 

#include "hadoop/TemplateFactory.hh" 

#include "hadoop/StringUtils.hh" 

 

std::string nukleo_bazis[] = { 

    "Timin", 

    "Citozin", 

    "Adenin", 

    "Uracil" 

}; 

 

class WordCountMap:public 

            HadoopPipes::Mapper 

{ 

public: 

    WordCountMap (HadoopPipes::TaskContext & context) 

    { 

    } 

    void 

    map (HadoopPipes::MapContext & context) 

    { 

 

        int i; 

        for (unsigned int j = 0; j <context.getInputValue ().size (); ++j) 

        { 

 

http://wiki.apache.org/hadoop/WordCount
http://wiki.apache.org/hadoop/C%2B%2BWordCount
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            if ((i=context.getInputValue()[j]) == 'T') 

            { 

                context.emit (nukleo_bazis[0], "1"); 

 

            } else if (i == 'C') 

            { 

                context.emit (nukleo_bazis[1], "1"); 

 

            } else if (i == 'A') 

            { 

                context.emit (nukleo_bazis[2], "1"); 

 

            } else if (i == 'G') 

            { 

                context.emit (nukleo_bazis[3], "1"); 

 

            } 

 

        } 

 

    } 

}; 

            

(a WordCountReduce nevű HadoopPipes::Reducer osztályt és a main függvényt, azaz a hivatkozott kód végét 

nem közöltük itt, mert ahhoz nem nyúltunk, a példából kimásolható). 

A fordításhoz a felhasznált fejléceket és a linkeléshez az osztálykönyvtárakat a letöltött Hadoop disztribúcióval 

megkaptuk, nincs más dolgunk, mint használni őket attól függően, hogy 32 vagy 64 bites rendszeren vagyunk-e 

éppen. 

                                  

[norbert@matrica hadoop]$ g++ -Ihadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/include nnukleo.cpp -o 

nnukleo -Lhadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/lib/ -lhadooppipes -lhadooputils -lpthread -

lssl -lcrypto -g -O2 

                              

A nnukleo.cpp forrás sikeres fordítása és linkelése után az elkészült bináris nnukleo állományt is felmásoljuk 

a Hadoop elosztott fájlrendszerébe 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -put ../nnukleo bin/nnukleo 

                              

s már következhet is a futtatás a pszeudó klaszterünkben. Ezt a hadoop pipes -conf ../nnukleo.xml -input 

kromo2input -output kromo2output parancs kiadásával indítjuk el, miután (a doksi iránymutatását követve) a 

hivatkozott konfigurációt állományát elkészítettük: 

              

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

  <property> 

    <name>hadoop.pipes.executable</name> 

    <value>bin/nnukleo</value> 

  </property> 

  <property> 

    <name>hadoop.pipes.java.recordreader</name> 

    <value>true</value> 

  </property> 

  <property> 

    <name>hadoop.pipes.java.recordwriter</name> 

    <value>true</value> 

  </property> 

</configuration> 

            

ezek egyszerű Java propertik, akár a szokásos módon is kiadhattuk volna őket a szóban forgó indító parancsban: 

http://wiki.apache.org/hadoop/C%2B%2BWordCount
http://wiki.apache.org/hadoop/C%2B%2BWordCount
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[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop pipes -conf ../nnukleo.xml -input kromo2input 

-output kromo2output 

12/04/21 19:41:21 WARN mapred.JobClient: No job jar file set.  User classes may not be 

found. See JobConf(Class) or JobConf#setJar(String). 

12/04/21 19:41:21 INFO mapred.FileInputFormat: Total input paths to process : 1 

12/04/21 19:41:21 INFO mapred.JobClient: Running job: job_201204211920_0002 

12/04/21 19:41:22 INFO mapred.JobClient:  map 0% reduce 0% 

12/04/21 19:41:40 INFO mapred.JobClient:  map 2% reduce 0% 

12/04/21 19:41:43 INFO mapred.JobClient:  map 4% reduce 0% 

12/04/21 19:41:46 INFO mapred.JobClient:  map 6% reduce 0% 

12/04/21 19:41:49 INFO mapred.JobClient:  map 8% reduce 0% 

12/04/21 19:41:52 INFO mapred.JobClient:  map 9% reduce 0% 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

12/04/21 19:46:31 INFO mapred.JobClient:  map 97% reduce 16% 

12/04/21 19:46:34 INFO mapred.JobClient:  map 98% reduce 16% 

12/04/21 19:46:39 INFO mapred.JobClient:  map 99% reduce 16% 

12/04/21 19:47:15 INFO mapred.JobClient:  map 99% reduce 25% 

12/04/21 19:48:36 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 25% 

12/04/21 19:49:07 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 66% 

12/04/21 19:49:28 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 76% 

12/04/21 19:49:43 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 84% 

12/04/21 19:50:04 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 93% 

12/04/21 19:50:19 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 100% 

^[[B12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient: Job complete: job_201204211920_0002 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient: Counters: 30 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:   Job Counters  

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Launched reduce tasks=1 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     SLOTS_MILLIS_MAPS=758157 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Total time spent by all reduces waiting 

after reserving slots (ms)=0 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Total time spent by all maps waiting after 

reserving slots (ms)=0 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Launched map tasks=4 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Data-local map tasks=4 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     SLOTS_MILLIS_REDUCES=324430 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:   File Input Format Counters  

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Bytes Read=238181116 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:   File Output Format Counters  

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Bytes Written=64 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:   FileSystemCounters 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     FILE_BYTES_READ=9190629890 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     HDFS_BYTES_READ=238181596 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     FILE_BYTES_WRITTEN=11735028541 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     HDFS_BYTES_WRITTEN=64 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:   Map-Reduce Framework 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Map output materialized bytes=2544286797 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Map input records=3354419 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Reduce shuffle bytes=1826879517 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Spilled Records=1076749785 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Map output bytes=2077515955 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Total committed heap usage 

(bytes)=960167936 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     CPU time spent (ms)=1055920 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Map input bytes=238168825 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     SPLIT_RAW_BYTES=480 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Combine input records=0 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Reduce input records=233385409 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Reduce input groups=4 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Combine output records=0 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Physical memory (bytes) snapshot=1083846656 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Reduce output records=4 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Virtual memory (bytes) snapshot=10147946496 

12/04/21 19:50:27 INFO mapred.JobClient:     Map output records=233385409 
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Az eredményt a lokális gép parancssorából is lekérdeznénk, de kényelmesebb a név csomópont/valamelyik adat 

csomópont webes felületének használata: 

7.5. ábra - A Map-Reduce alapon megszámolt nukleobázisok a humán genom második 

kromoszómáján. 

 

 

Figyelem: nem vagyunk mi a reverz transzkriptáz! 

A nukleobázisok számára kapott eredmény megegyezik az alábbi kis C szösszenettel számolva, de ezek 

nem deduktív eredmények, hiszen az N betűvel jelölt helyeket egyszerűen kihagytuk, azaz bizos van 

olyan eset, amikor egy kodont számos N betűvel jelölt helyekből álló blokk szakít ketté. 

              

#include <stdio.h> 

 

char *nukleo_bazis[] = { 

    "Timin", 

    "Citozin", 

    "Adenin", 

    "Uracil" 

}; 

 

int nukleo_bazis_hiszt[] = { 0, 0, 0, 0 }; 

 

// aki ciklusban ciklusolgat, az már bénázik :) 

int 

main (void) 

{ 

    int j, jegy = -1; 

 

    while ((j = getchar ()) != EOF) 

    { 

        // jelzem, hogy ha a jegy nem érvényes (nem T, C, A vagy G) 

        jegy = -1; 

        switch (j) 

        { 

 

        case 'T': 

            jegy = 0; 

            break; 

        case 'C': 



 A Map-Reduce platform  

 145  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

            jegy = 1; 

            break; 

        case 'A': 

            jegy = 2; 

            break; 

        case 'G': 

            jegy = 3; 

            break; 

        } 

 

 

        if (jegy >= 0) 

        { 

 

            ++nukleo_bazis_hiszt[jegy]; 

        } 

    } 

 

    for (int i = 0; i < 4; ++i) 

        printf ("\n%s %i", nukleo_bazis[i], nukleo_bazis_hiszt[i]); 

    printf ("\n"); 

 

    return 0; 

} 

            

                                  

[norbert@matrica 4]$ ./b <hs_alt_HuRef_chr2.fa|sort 

 

Adenin 69846564 

Citozin 46846131 

Timin 69798857 

Uracil 46893857 

                              

1.1.1. A nukleobázisok számolása Javában 

Megint csak az eredeti példához képes módosított részt, azaz gyakorlatilag a Map eljárás kódját közöljük: 

              

/* 

 * NNucleo.java 

 *  

 * Dr. Bátfai Norbert, norbert.batfai@inf.unideb.hu 

 * 

 * Példa a PARP könyvhöz (Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC,  

 * P-szálak, OpenMP) http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf 

 *  

 *  

 * A példa a "WordCount Example" című lap 

 * http://wiki.apache.org/hadoop/WordCount 

 * forrása alapján készült, annak minimális módosításával, 

 * amely szerint már nem a példában eredetileg szereplő 

 * szavakat fogjuk számolni, hanem a T, C, A, G nukleobázisokat 

 * (a humán genom második kromoszómáján). Továbbá a Map és Reduce 

 * statikus belső osztályokat sima osztályokra írtuk át, illetve kiírtuk 

 * a teljes minősített osztályneveket, hogy az olvasó jobban "szokja" 

 * az API-t, hogy mi hol van. 

 *  

 * A hivatkozott eredeti "WordCount Example" példa lapja a 

 * http://wiki.apache.org/hadoop/WordCount 

 * 

 * Fordítás: 

 * [norbert@matrica hadoop]$ javac -cp hadoop-1.0.1/hadoop-core-1.0.1.jar NNucleo.java 

 * [norbert@matrica hadoop]$ jar cvf nnucleo.jar *.class 

 * 

 * Futtatás: 

 * [norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop jar ../nnucleo.jar NNucleo kromo2input 

kromo2javaoutput 

 * 

 */ 
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import org.apache.hadoop.mapreduce.*; 

 

class Map extends org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper< org.apache.hadoop.io.LongWritable, 

org.apache.hadoop.io.Text, org.apache.hadoop.io.Text, org.apache.hadoop.io.IntWritable> 

{ 

 

  private final static org.apache.hadoop.io.IntWritable one = new 

org.apache.hadoop.io.IntWritable(1); 

  private org.apache.hadoop.io.Text word = new org.apache.hadoop.io.Text(); 

  org.apache.hadoop.io.Text nukleoBazis[] = { 

    new org.apache.hadoop.io.Text("Timin"), 

    new org.apache.hadoop.io.Text("Citozin"), 

    new org.apache.hadoop.io.Text("Adenin"), 

    new org.apache.hadoop.io.Text("Uracil") 

  }; 

 

  public void map(org.apache.hadoop.io.LongWritable key, org.apache.hadoop.io.Text 

value, 

          Context context) throws java.io.IOException, InterruptedException { 

    String line = value.toString(); 

 

    for (int j = 0; j < line.length(); ++j) { 

 

      char i = line.charAt(j); 

 

      if (i == 'T') { 

        context.write(nukleoBazis[0], one); 

 

      } else if (i == 'C') { 

        context.write(nukleoBazis[1], one); 

 

      } else if (i == 'A') { 

        context.write(nukleoBazis[2], one); 

 

      } else if (i == 'G') { 

        context.write(nukleoBazis[3], one); 

 

      } 

 

    } 

  } 

} 

            

Lefordítjuk a programot és az elkészült osztályokat az nnucleo.jar archívumba helyezzük. 

                                  

[norbert@matrica hadoop]$ javac -cp hadoop-1.0.1/hadoop-core-1.0.1.jar NNucleo.java 

[norbert@matrica hadoop]$ jar cvf nnucleo.jar *.class 

added manifest 

adding: Map.class(in = 2044) (out= 908)(deflated 55%) 

adding: NNucleo.class(in = 1416) (out= 718)(deflated 49%) 

adding: Reduce.class(in = 1583) (out= 667)(deflated 57%) 

                              

miután a programot máris futtathatjuk a hadoop jar ../nnucleo.jar NNucleo kromo2input kromo2javaoutput 

parancs kiadásával, ahol a bemenet a korábbi C++ példának megfelelően a kromo2input könyvtárban van, a 

kimenetet a pedig most a kromo2javaoutput könyvtár alatt várjuk majd a klaszter elosztott fájlrendszerében. 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop jar ../nnucleo.jar NNucleo kromo2input 

kromo2javaoutput 

                              

A sikeres lefutás után megnézzük az eredményt, amely (várakozásunkkal összhangban) nem különbözik a 

korábbi C++ példában kapottól. 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -cat kromo2javaoutput/part-r-00000 
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Adenin 69846564 

Citozin 46846131 

Timin 69798857 

Uracil 46893857 

                              

1.2. Az aminosavak számolása a humán genom második 
kromoszómáján C++-ban 

Az iménti példában inkább el kellett vennünk az eredeti szószámolóból, most egy kicsivel elgondolkodtatóbb 

feladat következik: az aminosavakat szeretnénk megszámolni. Persze triviálisan is megtehetnénk, hogy 

végigmegyünk a 2. kromoszómán, a genetikai kód szerint keressük, majd szóközzel elválasztva kinyomtatjuk az 

aminosavak nevét és az így kapott fájlra engedjük rá a klasszikus szószámolót. Ám tanulságos lesz a Map-

Reduce platformnak a nukleobázisokat tartalmazó állományt és „röptében”, azaz a betűkből kodononként 

elkészíteni a Map eljárás kulcsait. 

Érdemes próbálkozni, de az eredmények nem fognak stimmelni. Abban az értelemben, hogy ugyanazt a kódot 

programozzuk be a parancssori ellenőrző programunkba, amint a Map-Reduce platformra felküldöttbe, de az 

aminosav hisztogramok nem fognak megegyezni. Miért? 

Mert a bemeneten a Map eljárás több szálon elindul, az a szál, amelyik a most egyetlen bemenő fájl elején kezd 

el dolgozni, „helyesen” (ennek kapcsán lásd a korábbi megjegyzésünket [144]) kezdi számolni az aminosavakat, 

de miért éppen egy 3-al osztható helyen kapcsolódna be a második párhuzamos Map szál a fájl feldolgozásába? 

Innentől már nem tűnik olyan elegáns feladatnak, hogy a T,C,A,G betűket adjuk át feldolgozásra. Tovább ront a 

helyzetem, hogy az állományban a betű pozícióját sem használhatjuk fel, hogy ugyanabba a kodonba számoljuk 

be, mint ahogyan a szekvenciálisan működő parancssori ellenőrző programunk számolja. Hiszen számos N betű 

és 70 betűnként egy újsor is benne van a kicsomagolt eredeti bemenetben. 

Ezért az alábbi előfeldolgozást végezzük el a bemeneten. Tudván, hogy a Map eljárás fájlonként és azon belül 

soronként dolgozik, a 2. kromoszóma állományát a 70 betűs formáról átkódoljuk a következő szösszenettel 69 

sorosra, illetve közben a korábbi megjegyzésünk [144] szellemében az N betűktől is eltekintünk. 

              

#include <stdio.h> 

 

int 

main (void) 

{ 

    int szamlalo = 0, i; 

     

    while ((i = getchar ()) != EOF) 

    { 

        int jegy = -1; 

 

        switch (i) 

        { 

 

        case 'T': 

            jegy = 0; 

            break; 

        case 'C': 

            jegy = 1; 

            break; 

        case 'A': 

            jegy = 2; 

            break; 

        case 'G': 

            jegy = 3; 

            break; 

        } 

 

        if (jegy >= 0) 

        { 

 

            printf ("%c", i); 

 

reverz
reverz


 A Map-Reduce platform  

 148  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

            if (++szamlalo == 69) 

            { 

                szamlalo = 0; 

                printf ("%c", 0x0a); 

            } 

 

        } 

    } 

 

    return 0; 

} 

            

Az így kapott 2. kromoszóma lesz majd a Map eljárás inputja. Ellenőrzésképpen a következő C szösszenettel is 

megszámoljuk az aminosavakat: 

              

// g.c 

// 

// genetikai kód nyomtató 

// Programozó Páternoszter 

// 

// Copyright (C) 2011, 2012 Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

... 

. 

. 

. 

// Version history: szösszenet 

// 

// A http://progpater.blog.hu/2011/02/27/a_human_genom_projekt poszt 

// bevezető kódjának alapötletét használjuk fel, de nem kettesével, 

// hanem most hármasával dolgozzuk fel az inputot 

// 

// http://progpater.blog.hu/2012/03/12/jatek_a_betukkel_tcag_avagy_a_human_genom_projekt 

// 

// Ennek a kódnak a részleteit az itteni kisbajnokikon is 

// kamatoztathatod: http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom 

// 

// Apró módosítás a PARP könyv mellékletének Map-Reduce-os példájához 

// kontroll programnak használni, hogy jól számoltunk-e a Map-Reduce platformon? 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

 

// Egyszerűen felsorolom, pl. az alábbi alapján: 

// http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_codon_table 

char *amino_sav[] = { 

    "Stop", 

    "Phe", 

    "Leu", 

    "Ile", 

    "Met", 

    "Val", 

    "Ser",   // 6. 

    "Pro", 

    "Thr", 

    "Ala", 

    "Tyr",   // 10. 

    "His", 

    "Gln", 

    "Asn", 

    "Lys", 

    "Asp", 

    "Glu", 

    "Cys", 

    "Trp",   // 18. 

    "Arg",   // 19. 

    "Gly"    // 20. 
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}; 

 

int amino_sav_hiszt[] = 

    { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; 

 

// a 3 betű melyik aminosavat kódolja? 

int 

genetikai_kod (int triplet) 

{ 

    int index = 0; 

 

    switch (triplet) 

    { 

    case 0:   // Phe 

    case 1: 

        index = 1; 

        break; 

    case 2:   // Leu 

    case 3: 

    case 16: 

    case 17: 

    case 18: 

    case 19: 

        index = 2; 

        break; 

    case 32:   // Ile 

    case 33: 

    case 34: 

        index = 3; 

        break; 

    case 35:   // Met 

        index = 4; 

        break; 

        // hogy jön ez? az 5 indexű a "Val" 

        // GTT-től GTG-ig van ez, jegyekben: 

        // 300-tól 303-ig 4-es számrendszerben 

        // ez van átváltva, pl.: 

        //      303(4) -> 3*16+0*4+3*1 = 51(10) 

    case 48: 

    case 49: 

    case 50: 

    case 51: 

        index = 5; 

        break; 

    case 4: 

    case 5: 

    case 6: 

    case 7: 

        index = 6; 

        break; 

    case 20: 

    case 21: 

    case 22: 

    case 23: 

        index = 7; 

        break; 

    case 36: 

    case 37: 

    case 38: 

    case 39: 

        index = 8; 

        break; 

    case 52: 

    case 53: 

    case 54: 

    case 55: 

        index = 9; 

        break; 

    case 8: 

    case 9: 

        index = 10; 

        break; 
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    case 10:   // Stop 

    case 11: 

        index = 0; 

        break; 

    case 24: 

    case 25: 

        index = 11; 

        break; 

    case 26: 

    case 27: 

        index = 12; 

        break; 

    case 40: 

    case 41: 

        index = 13; 

        break; 

    case 42: 

    case 43: 

        index = 14; 

        break; 

    case 56: 

    case 57: 

        index = 15; 

        break; 

    case 58: 

    case 59: 

        index = 16; 

        break; 

    case 12:   // Cys 

    case 13: 

        index = 17; 

        break; 

    case 14:   // Stop 

        index = 0; 

        break; 

    case 15:   // Trp 

        index = 18; 

        break; 

    case 28:   // Arg 

    case 29: 

    case 30: 

    case 31: 

        index = 19; 

        break; 

    case 44:   // Ser 

    case 45: 

        index = 6; 

        break; 

    case 46:   // Arg 

    case 47: 

        index = 19; 

        break; 

    case 60:   // Gly 

    case 61: 

    case 62: 

    case 63: 

        index = 20; 

        break; 

 

    default: 

        // csak tesztelesre a printf 

        printf ("Zavar az eroben %d-nel", triplet); 

        index = 0; 

        break; 

    } 

 

    return index; 

} 

 

// a betűket 3-asával "olvasom": nem kell cifrázni! egy ciklus 

// elvégzi, amiben megjegyzem, hogy melyik hányadik betű volt 

// aki ciklusban ciklusolgat, az már bénázik :) 
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int 

main (void) 

{ 

    // hányadik betűn állok? 

    int hanyadik_betu = -1; 

    // azon a helyen mit olvastam? 

    int elso = 0, masodik = 0, harmadik = 0, i = 0, jegy = -1; 

 

    while ((i = getchar ()) != EOF) 

    { 

        // jelzem, hogy ha a jegy nem érvényes (nem T, C, A vagy G)  

        // hanem pl. N vagy sorvége 

        // pontosabb kezelés az z3a8.cpp-től,  

        // (http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/z3a8.cpp) 

        // mert ez a kommentekbeli esetleges TCAG betűket 

        // is beveszi, de ez most nem baj, mert a kontrollálandó 

        // Map-Reduce-os Map kódban is ugyanez lesz, azaz  

        // egyszerre hibáznak, ettől ennek és az ellenőrizendő 

        // Map-Reduce-osnek nem lesz más az eredménye 

        jegy = -1; 

        switch (i) 

        { 

 

        case 'T': 

            jegy = 0; 

            break; 

        case 'C': 

            jegy = 1; 

            break; 

        case 'A': 

            jegy = 2; 

            break; 

        case 'G': 

            jegy = 3; 

            break; 

        } 

 

        if (jegy >= 0) 

        { 

 

            hanyadik_betu = (hanyadik_betu + 1) % 3; 

 

            if (!hanyadik_betu) 

                elso = jegy; 

            else if (!(hanyadik_betu - 1)) 

                masodik = jegy; 

            else 

            { 

                harmadik = jegy; 

                int index = genetikai_kod (elso * 16 + masodik * 4 + harmadik); 

                ++amino_sav_hiszt[index]; 

                //printf ("%s", amino_sav[index]); 

            } 

        }  

    } 

 

    for (int i = 0; i < 21; ++i) 

        printf ("\n%s %i", amino_sav[i], amino_sav_hiszt[i]); 

    printf ("\n"); 

} 

            

A korábbi megjegyzésünk [144] értelmében a program valójában nem az aminosavak számát számolja, hanem a 

bemenetről saját (a most közölt forrásban olvasható) logikája szerint vett TCAG betűkre alkalmazz a genetikai 

kódot. 

                                  

[norbert@matrica 4]$ ./g <hs_alt_HuRef_chr2.fa.69|sort 

 

Ala 3209865 

Arg 3779992 

reverz
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_codon_table
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_codon_table
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Asn 3157244 

Asp 1770082 

Cys 2688742 

Gln 3028065 

Glu 2833265 

Gly 3902258 

His 2593548 

Ile 4710095 

Leu 8569337 

Lys 4642941 

Met 1451006 

Phe 4618872 

Pro 3893180 

Ser 6925787 

Stop 4231512 

Thr 3912035 

Trp 1397870 

Tyr 2562285 

Val 3917155 

                              

Innentől tehát arra kell figyelnünk, hogy a Map-Reduce platformon is ugyanezt a konrtoll eredményt 

reprodukáljuk! Lássuk, hogy sikerül-e. 

A távoli elosztott fájlrendszerben létrehozzuk az inputot tartalmazó namino69i könyvtárat és feltöltjük az 

átkódolt hs_alt_HuRef_chr2.fa.69 2. kromoszómát. 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -mkdir namino69i 

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -put ~/P1/4/hs_alt_HuRef_chr2.fa.69 

namino69i 

                              

A saját gépünkön lefordítjuk a Map-Reduce leképezéseket tartalmazó C++ programunkat. 

                                  

[norbert@matrica hadoop]$ g++ -Ihadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/include namino.cpp -o 

namino -Lhadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/lib/ -lhadooppipes -lhadooputils -lpthread -

lssl -lcrypto -g -O2 

                              

Az namino.cpp állománynak megint csak az általunk írt/módosíott részét közöljük. 

              

/* 

 * namino.cpp 

 * 

 * Dr. Bátfai Norbert, norbert.batfai@inf.unideb.hu 

 * Példa a PARP könyvhöz (Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC, P-

szálak, OpenMP) 

 * http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf 

 * 

 * 

 * A példa a "C/C++ MapReduce Code & build" című lap 

 * http://wiki.apache.org/hadoop/C%2B%2BWordCount 

 * forrása alapján készült, annak minimális módosításával, 

 * amely szerint már nem a példában eredetileg szereplő 

 * szavakat fogjuk számolni, hanem a T, C, A, G nukleobázisokat 

 * (a humán genom második kromoszómáján) ez az nnukleo.cpp. 

 * 

 * A hivatkozott eredeti "WordCount Example" példa lapja a 

 * http://wiki.apache.org/hadoop/WordCount 

 * 

 * Fordítás: 

 * [norbert@matrica hadoop]$ g++ -Ihadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/include nnukleo.cpp -

o nnukleo -Lhadoop-1.0.1/c++/Linux-amd64-64/lib/ -lhadooppipes -lhadooputils -lpthread -

lssl -lcrypto -g -O2 

 * 

 * Futtatás: 

 * bin/hadoop dfs -put ../nnukleo bin/nnukleo 
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 * bin/hadoop pipes -conf ../nnukleo.xml -input kromo2input -output kromo2output 

 * 

 * Verziótörténet 

 * 0.0.1 nnukleo.cpp 

 * 0.0.2 namino.cpp: az nnukleo.cpp olyan módosítása, amely ugyancsak a humán genom 

 * 2. kromóját tételezi fel bemenetként, de a komment (és N-t tartalmazó) sorokat 

 * kihagyva és mechanikusan a 3-al osztható pozícióktól az aminosavakat számolja, 

 * de a Map-Reduce platformon még ez is kevés, mert ha nem 3-al osztható helyről 

 * indul a Map valamelyik szálon, akkor hibás lesz az eredmény, mert a 

 * for (unsigned int j pozíciókénet történő használatát elrontják a 0x0a-k, ezért az 

 * inputot átkódoljuk, hogy ne 70, hanem 69 nukleobázis legyen soronként, s ekkor 

 * maradhat a g.c algoritmusa a "felhasználói" Map eljárásban. 

 */ 

 

#include "hadoop/Pipes.hh" 

#include "hadoop/TemplateFactory.hh" 

#include "hadoop/StringUtils.hh" 

 

std::string amino_sav[] = { 

    "Stop", 

    "Phe", 

    "Leu", 

    "Ile", 

    "Met", 

    "Val", 

    "Ser",   // 6. 

    "Pro", 

    "Thr", 

    "Ala", 

    "Tyr",   // 10. 

    "His", 

    "Gln", 

    "Asn", 

    "Lys", 

    "Asp", 

    "Glu", 

    "Cys", 

    "Trp",   // 18. 

    "Arg",   // 19. 

    "Gly"    // 20. 

}; 

 

// a 3 betű melyik aminosavat kódolja? 

std::string & 

genetikai_kod (int triplet) 

{ 

    int index = 0; 

 

    switch (triplet) 

    { 

    case 0:   // Phe 

    case 1: 

        index = 1; 

        break; 

    case 2:   // Leu 

    case 3: 

    case 16: 

    case 17: 

    case 18: 

    case 19: 

        index = 2; 

        break; 

    case 32:   // Ile 

    case 33: 

    case 34: 

        index = 3; 

        break; 

    case 35:   // Met 

        index = 4; 

        break; 

// hogy jön ez? az 5 indexű a "Val" 

// GTT-től GTG-ig van ez, jegyekben: 
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// 300-tól 303-ig 4-es számrendszerben 

// ez van átváltva, pl.: 

//      303(4) -> 3*16+0*4+3*1 = 51(10) 

    case 48: 

    case 49: 

    case 50: 

    case 51: 

        index = 5; 

        break; 

    case 4: 

    case 5: 

    case 6: 

    case 7: 

        index = 6; 

        break; 

    case 20: 

    case 21: 

    case 22: 

    case 23: 

        index = 7; 

        break; 

    case 36: 

    case 37: 

    case 38: 

    case 39: 

        index = 8; 

        break; 

    case 52: 

    case 53: 

    case 54: 

    case 55: 

        index = 9; 

        break; 

    case 8: 

    case 9: 

        index = 10; 

        break; 

    case 10:   // Stop 

    case 11: 

        index = 0; 

        break; 

    case 24: 

    case 25: 

        index = 11; 

        break; 

    case 26: 

    case 27: 

        index = 12; 

        break; 

    case 40: 

    case 41: 

        index = 13; 

        break; 

    case 42: 

    case 43: 

        index = 14; 

        break; 

    case 56: 

    case 57: 

        index = 15; 

        break; 

    case 58: 

    case 59: 

        index = 16; 

        break; 

    case 12:   // Cys 

    case 13: 

        index = 17; 

        break; 

    case 14:   // Stop 

        index = 0; 

        break; 
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    case 15:   // Trp 

        index = 18; 

        break; 

    case 28:   // Arg 

    case 29: 

    case 30: 

    case 31: 

        index = 19; 

        break; 

    case 44:   // Ser 

    case 45: 

        index = 6; 

        break; 

    case 46:   // Arg 

    case 47: 

        index = 19; 

        break; 

    case 60:   // Gly 

    case 61: 

    case 62: 

    case 63: 

        index = 20; 

        break; 

 

    default: 

        // csak tesztelesre a printf 

//      printf ("Zavar az eroben %d-nel", triplet); 

        index = 0; 

        break; 

    } 

 

    return amino_sav[index]; 

} 

 

class WordCountMap:public 

            HadoopPipes::Mapper 

{ 

public: 

    WordCountMap (HadoopPipes::TaskContext & context) 

    { 

    } 

    void 

    map (HadoopPipes::MapContext & context) 

    { 

 

        // hányadik betűn állok? 

        int hanyadik_betu = -1; 

        // azon a helyen mit olvastam? 

        int elso = 0, masodik = 0, harmadik = 0, i = 0, jegy = -1; 

 

        for (unsigned int j = 0; j <context.getInputValue ().size (); ++j) 

        { 

 

            i = context.getInputValue()[j]; 

            jegy = -1; 

            switch (i) 

            { 

 

            case 'T': 

                jegy = 0; 

                break; 

            case 'C': 

                jegy = 1; 

                break; 

            case 'A': 

                jegy = 2; 

                break; 

            case 'G': 

                jegy = 3; 

                break; 

            } 
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            if (jegy >= 0) 

            { 

                hanyadik_betu = (hanyadik_betu + 1) % 3; 

 

                if (!hanyadik_betu) 

                    elso = jegy; 

                else if (!(hanyadik_betu - 1)) 

                    masodik = jegy; 

                else 

                { 

                    harmadik = jegy; 

                    context.emit (genetikai_kod (elso * 16 + masodik * 4 + harmadik), 

"1"); 

                } 

            } 

        } 

 

    } 

}; 

... 

            

A programból készített binárist feltöltjük a számítást végző platformra. 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -put ../namino bin/namino 

                              

S nincs más dolgunk, mint futtatni. Most a korábban említett Java propertiket parancssorban adva át a hadoop 

pipes -D hadoop.pipes.java.recordreader=true -D hadoop.pipes.java.recordwriter=true -input namino69i 

-output namino69o -program bin/namino paranccsal: 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop pipes -D hadoop.pipes.java.recordreader=true 

-D hadoop.pipes.java.recordwriter=true -input namino69i  -output namino69o  -program 

bin/namino 

12/04/22 14:04:24 WARN mapred.JobClient: No job jar file set.  User classes may not be 

found. See JobConf(Class) or JobConf#setJar(String). 

12/04/22 14:04:24 INFO mapred.FileInputFormat: Total input paths to process : 1 

12/04/22 14:04:25 INFO mapred.JobClient: Running job: job_201204221318_0005 

12/04/22 14:04:26 INFO mapred.JobClient:  map 0% reduce 0% 

12/04/22 14:04:44 INFO mapred.JobClient:  map 8% reduce 0% 

12/04/22 14:04:47 INFO mapred.JobClient:  map 12% reduce 0% 

12/04/22 14:04:50 INFO mapred.JobClient:  map 17% reduce 0% 

12/04/22 14:04:53 INFO mapred.JobClient:  map 21% reduce 0% 

12/04/22 14:04:56 INFO mapred.JobClient:  map 26% reduce 0% 

12/04/22 14:04:59 INFO mapred.JobClient:  map 30% reduce 0% 

12/04/22 14:05:02 INFO mapred.JobClient:  map 35% reduce 0% 

12/04/22 14:05:05 INFO mapred.JobClient:  map 39% reduce 0% 

12/04/22 14:05:08 INFO mapred.JobClient:  map 43% reduce 0% 

12/04/22 14:05:11 INFO mapred.JobClient:  map 47% reduce 0% 

12/04/22 14:05:14 INFO mapred.JobClient:  map 50% reduce 0% 

12/04/22 14:05:47 INFO mapred.JobClient:  map 53% reduce 0% 

12/04/22 14:05:50 INFO mapred.JobClient:  map 62% reduce 0% 

12/04/22 14:05:53 INFO mapred.JobClient:  map 64% reduce 8% 

12/04/22 14:05:56 INFO mapred.JobClient:  map 67% reduce 16% 

12/04/22 14:05:59 INFO mapred.JobClient:  map 71% reduce 16% 

12/04/22 14:06:02 INFO mapred.JobClient:  map 77% reduce 16% 

12/04/22 14:06:05 INFO mapred.JobClient:  map 80% reduce 16% 

12/04/22 14:06:08 INFO mapred.JobClient:  map 85% reduce 16% 

12/04/22 14:06:11 INFO mapred.JobClient:  map 89% reduce 16% 

12/04/22 14:06:14 INFO mapred.JobClient:  map 92% reduce 16% 

12/04/22 14:06:17 INFO mapred.JobClient:  map 94% reduce 16% 

12/04/22 14:06:20 INFO mapred.JobClient:  map 97% reduce 16% 

12/04/22 14:06:23 INFO mapred.JobClient:  map 99% reduce 16% 

12/04/22 14:06:38 INFO mapred.JobClient:  map 99% reduce 25% 

12/04/22 14:06:53 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 25% 

12/04/22 14:07:05 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 66% 

12/04/22 14:07:08 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 71% 

12/04/22 14:07:11 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 77% 

12/04/22 14:07:14 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 80% 
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12/04/22 14:07:17 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 85% 

12/04/22 14:07:20 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 90% 

12/04/22 14:07:23 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 94% 

12/04/22 14:07:26 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 98% 

12/04/22 14:07:32 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 100% 

12/04/22 14:07:37 INFO mapred.JobClient: Job complete: job_201204221318_0005 

... 

                              

Listázzuk a kapott eredményt, most ne a böngészőben, hanem ezt is parancssorban: 

                                  

[norbert@matrica hadoop-1.0.1]$ bin/hadoop dfs -cat namino69o/part-00000 

Ala     3209865 

Arg     3779992 

Asn     3157244 

Asp     1770082 

Cys     2688742 

Gln     3028065 

Glu     2833265 

Gly     3902258 

His     2593548 

Ile     4710095 

Leu     8569337 

Lys     4642941 

Met     1451006 

Phe     4618872 

Pro     3893180 

Ser     6925787 

Stop    4231512 

Thr     3912035 

Trp     1397870 

Tyr     2562285 

Val     3917155 

                              

Stimmelnek az eredmények az ellenőrző program kimenetével összevetve (a Map-Reduce platform 

szempontjából ez rendben van, az eredmények értelmezése szempontjából nyilván azt mondhatjuk, hogy 

egyformán hibásak a korábbi megjegyzésünk [144] tekintetében.) 

1.2.1. Az aminosavak számolása Javában 

7.1. példa - Az aminosavak számolása Hadoop klaszteren Javában 

Kis erőfeszítéssel megoldhatod ezt a feladatot, hiszen az előző Java példát kell felszerelned a korábbi C++ példa 

funkcionalításával: ez gyakorlatilag csupán a genetikai_kod Java árírását jelenti. 

2. Apache Hadoop elosztott módban 

Itt a telepítést nem mutatjuk be olyan részletességgel, mint ahogyan a pszeudó módnál tettük, csak a 

különbségekre, esetleges buktatókra hívjuk fel a figyelmet. 

2.1. A nukleobázisok számolása a humán genom második 
kromoszómáján 

Megismételjük a pszeudó módnál elvégzett mérést. 

reverz
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8. fejezet - A CUDA platform 

Ebben a mellékletben a bevezető labormérés Mandelbrot halmazos példájának CUDA változatát készítjük el és 

teljesítmény tekintetében összehasonlítjuk a korábbi (de most picit módosított) szekvenciális, Open MP alapú és 

P-szálas megoldással egy NVIDIA GeForce©GTX 560 Ti GPU kártyával ellátott gépen. 

1. Az NVIDIA GPU Computing SDK 

E melléklet CUDA-s példájának sikeres feldolgozása feltételezi, hogy a kedves olvasó rendelkezik egy CUDA-s 

grafikus kártyával és a gépére sikeresen feltelepítette (akár Linux, akár Windows alá; de természetesen a jelen 

jegyzet szellemében Linux alá) az NVIDIA GPU Computing SDK környezetet. Az SDK telpítésével külön nem 

foglalkozunk, mert a gyártó fejlesztői dokumentációs lapjától kezdve a különböző fejlesztői lapokon át ezt 

lépésekbe szedve megtalálja azt az olvasó, annyit megjegyezhetünk, hogy mi is a 

CUDA_Getting_Started_Linux.pdf doksit követtük. 

Ha minden jól megy, akkor az nvcc --version parancsra reagálni fog az immár rendelkezésre álló CUDA fordító 

                                  

norbert@sgu:~$ nvcc --version 

nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver 

Copyright (c) 2005-2012 NVIDIA Corporation 

Built on Thu_Apr__5_00:24:31_PDT_2012 

Cuda compilation tools, release 4.2, V0.2.1221 

 

és a $HOME/NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C könyvtárban a make parancs sikeres futtatásával az SDK 

szépszámú példaprogramját fordítja le, amelyekből két diagnosztikai kimenetét mi is felvillantjuk, hogy 

bemutassuk az általunk használt NVIDIA GeForce©GTX 560 Ti kártya tulajdonságait [167]. 

2. A Mandelbrot halmaz számításai 

A bevezetés forrásait kicsit módosítottuk, mert bár az általunk használt NVIDIA GeForce©GTX 560 Ti kártya 

capability szintje 2.1 [167], azaz már támogatná a dupla pontosságú lebegőpontos aritmetikát, a korábban 

használt egy GeForce©8500 GT kártya volt, amely 1-es és ott nem használhattunk csak float típust, s 

valószínűleg a kedves olvasók közül is lesznek így jelen pillanatban még jónéhányan. 

2.1. A szekvenciális forrás 

Az iménti bevezető megjegyzés szellemében a korábban szereplő forrásban a double típust mindenhol float-ra 

cseréltük. Adott esetben a fordító is utóbbival dolgozna, de mivel mi össze akarjuk hasonlítani a hoszt és az 

eszköz rendszereken futtatott számítások eredményeit, így ez a helyettesítés indokolt. S tartalmilag sem fog 

gondot okozni, hiszen nem nagyítunk majd a halmazból, eredményül a klaszikus Mandelbrot halmazt szeretnénk 

kapni, erre a célra a float is megfelelő lesz a komplex iterációs algoritmus elvégzéséhez. 

              

// Mandelbrot png 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ mandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -O3 -o mandelpngt 

// 

// 0.0.2, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

http://developer.nvidia.com/cuda/nvidia-gpu-computing-documentation
http://developer.download.nvidia.com/compute/DevZone/docs/html/C/doc/CUDA_Getting_Started_Linux.pdf
device
device
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int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock (); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times (&tmsbuf1); 

 

    if (argc != 2) 

    { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    // számítás adatai 

    float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

    int szelesseg = 600, magassag = 600, iteraciosHatar = 32000; 

 

    // png-t készítünk a png++ csomaggal 

    png::image < png::rgb_pixel > kep (szelesseg, magassag); 

 

    // a számítás 

    float dx = (b - a) / szelesseg; 

    float dy = (d - c) / magassag; 

    float reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

        { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

            { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kep.set_pixel (k, j, 

                           png::rgb_pixel (255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

        } 

    } 
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    kep.write (argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times (&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock () - delta; 

    std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

} 

 

2.2. Az OpenMP alapú forrás 

Az OpenMP alapú forrásban is elvégezzük az előző módosítást. 

              

// Mandelbrot png OpenMP-vel 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ ompmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -fopenmp -O3 -o ompmandelpngt 

// 

// 0.0.2, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

#include <omp.h> 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock (); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times (&tmsbuf1); 

 

    omp_set_num_threads (2); 

 

    if (argc != 2) 

    { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    // számítás adatai 

    float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

    int szelesseg = 600, magassag = 600, iteraciosHatar = 32000; 

 

    // png-t készítünk a png++ csomaggal 

    png::image < png::rgb_pixel > kep (szelesseg, magassag); 

 

    // a számítás 

    float dx = (b - a) / szelesseg; 

    float dy = (d - c) / magassag; 

    float reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

#pragma omp parallel for 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 
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        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

        { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

            { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kep.set_pixel (k, j, 

                           png::rgb_pixel (255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                           255 - 

                                           (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

 

        } 

    } 

 

    kep.write (argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times (&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock () - delta; 

    std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

} 

 

2.3. A P-szálakba szervezett forrás 

A P-szálakba szervezett forrásban is elvégezzük az előző módosítást. 

              

// Mandelbrot png párhuzamosan P-szálakkal 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ pmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -lpthread -o pmandelpngt 

// 

// 0.0.2, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez 
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#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <pthread.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/times.h> 

 

#define SZALAK_SZAMA 2 

 

// számítás adatai 

float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

int szelesseg = 600, magassag = 600, iteraciosHatar = 32000; 

 

// png-t készítünk a png++ csomaggal 

png::image < png::rgb_pixel > kep(szelesseg, magassag); 

 

void * 

mandel_resz_szamitas(void *id) { 

 

    int mettol = *(int *) id * (magassag / SZALAK_SZAMA); 

    int meddig = mettol + (magassag / SZALAK_SZAMA); 

 

    // a számítás 

    float dx = (b - a) / szelesseg; 

    float dy = (d - c) / magassag; 

    float reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

    for (int j = mettol; j < meddig; ++j) { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kep.set_pixel(k, j, 

                          png::rgb_pixel(255 - 

                                         (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                         255 - 

                                         (255 * iteracio) / iteraciosHatar, 

                                         255 - 

                                         (255 * iteracio) / iteraciosHatar)); 

        } 

    } 

 

    return id; 

} 

 

int 
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main(int argc, char *argv[]) { 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock(); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times(&tmsbuf1); 

 

    if (argc != 2) { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

 

    pthread_t szal[SZALAK_SZAMA]; 

    int szal_arg[SZALAK_SZAMA]; 

    int i, *r; 

    // SZALAK_SZAMA db P-szálat készítünk 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        szal_arg[i] = i; 

        // a párhuzamosan végrehajtandó kód a 

        // mandel_resz_szamitas függvényben 

        if (pthread_create(szal + i, NULL, 

                           mandel_resz_szamitas, (void *) (szal_arg + i))) 

            exit(-1); 

    } 

    // Megvárjuk, hogy minden szál befejezze a melót 

    for (i = 0; i < SZALAK_SZAMA; ++i) { 

        pthread_join(szal[i], (void **) &r); 

    } 

    // Ha kész vannak a szálak, kinyomjuk fájlba a képet 

    kep.write(argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

    times(&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock() - delta; 

    std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

 

} 

 

2.4. A CUDA alapú forrás 

Ennél a kódnál érdemesebb többet időznünk, első ránézésre feltűnhet, hogy az iménti kódjaink vannak 

beledolgozva a a [CUDAEXAMPLES] Júlia halmazok (46. oldal) példájában látható kernel függvénybe. A 

számítás megvalósításában ezért nem követtük a hivatkozott könyv példáját, hiszen a mi olvasóink a saját 

Mandelbrotos kódjainkat ismerték meg eddig a jelen jegyzetben, s az a szerencsés választás, ha csak annyi 

átalakítást végzünk, hogy a [CUDAEXAMPLES] példájának megfelelően szervezzük meg a CUDA-n futó 

funkcionalitást, ami igen érdekes. Az Open MP vagy a P-szálas megoldásunkban láttuk, hogy ezt a remek SIMD 

feladatot a kép (implicit vagy explicit) részekre bontásával valósítottuk meg. Az alábbi CUDA-s kódban ezt 

tökélyre fejlesztve mutatja, ahol kvázi képpontokra zsugorítjuk ezeket a számolandó részeket. Egészen 

pontosan, most a [CUDAEXAMPLES] példában látott módon 600x600 darab blokkot tartalmazó gridet 

készítünk, blokkonként egy szállal és ezzel a végrehajtási konfigurációval végezzük a számítást. 

              

  dim3 grid (MERET, MERET); 

  mandelkernel <<< grid, 1 >>> (device_kepadat); 

 

A kód utáni feladatokban találunk majd alternatív kiírásokat, a legizgalmasabbnak az alábbi megoldás bizonyult, 

ezzel értük el a másodperc ötöd részes félelmetes kiszámolási sebességet! 

              

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

 

#define MERET 600 

http://developer.download.nvidia.com/books/cuda-by-example/cuda-by-example-sample.pdf
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#define ITER_HAT 32000 

 

__device__ int 

mandel (int k, int j) 

{ 

  // Végigzongorázza a CUDA a szélesség x magasság rácsot: 

  // most eppen a j. sor k. oszlopaban vagyunk 

 

  // számítás adatai 

  float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

  int szelesseg = MERET, magassag = MERET, iteraciosHatar = ITER_HAT; 

 

  // a számítás 

  float dx = (b - a) / szelesseg; 

  float dy = (d - c) / magassag; 

  float reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

  // Hány iterációt csináltunk? 

  int iteracio = 0; 

 

  // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

  // megfelelő komplex szám 

  reC = a + k * dx; 

  imC = d - j * dy; 

  // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

  reZ = 0.0; 

  imZ = 0.0; 

  iteracio = 0; 

  // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

  // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

  // nem értük el a 255 iterációt, ha 

  // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

  // hogy a kiinduláci c komplex számra 

  // az iteráció konvergens, azaz a c a 

  // Mandelbrot halmaz eleme 

  while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

    { 

      // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

      ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

      ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

      reZ = ujreZ; 

      imZ = ujimZ; 

 

      ++iteracio; 

 

    } 

  return iteracio; 

} 

 

 

__global__ void 

mandelkernel (int *kepadat) 

{ 

 

  int j = blockIdx.x; 

  int k = blockIdx.y; 

 

  kepadat[j + k * MERET] = mandel (j, k); 

 

} 

 

void 

cudamandel (int kepadat[MERET][MERET]) 

{ 

 

  int *device_kepadat; 

  cudaMalloc ((void **) &device_kepadat, MERET * MERET * sizeof (int)); 

  dim3 grid (MERET, MERET); 

  mandelkernel <<< grid, 1 >>> (device_kepadat); 

  cudaMemcpy (kepadat, device_kepadat, 

       MERET * MERET * sizeof (int), cudaMemcpyDeviceToHost); 

  cudaFree (device_kepadat); 
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} 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

 

  // Mérünk időt (PP 64) 

  clock_t delta = clock (); 

  // Mérünk időt (PP 66) 

  struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

  times (&tmsbuf1); 

 

  if (argc != 2) 

    { 

      std::cout << "Hasznalat: ./mandelpngc fajlnev"; 

      return -1; 

    } 

 

  int kepadat[MERET][MERET]; 

 

  cudamandel (kepadat); 

 

  png::image < png::rgb_pixel > kep (MERET, MERET); 

 

  for (int j = 0; j < MERET; ++j) 

    { 

      //sor = j; 

      for (int k = 0; k < MERET; ++k) 

 { 

   kep.set_pixel (k, j, 

    png::rgb_pixel (255 - 

      (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT, 

      255 - 

      (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT, 

      255 - 

      (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT)); 

 } 

    } 

  kep.write (argv[1]); 

 

  std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

  times (&tmsbuf2); 

  std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

    + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

  delta = clock () - delta; 

  std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

 

} 

 

8.1. példa - A gridben 1 blokk, abban 900 szál 

Módosítsd úgy az iménti programot, hogy a gridben egy blokkban 900 szál dolgozzon! (A kép mérete legyen 

30x30-as.) 

              

#define MERET 30 

... 

  dim3 tgrid (MERET, MERET); 

  kernel <<< 1, tgrid>>> (device_kepadat); 

... 

__global__ void 

mandelkernel (int *kepadat) 

{ 

  int j = threadIdx.x; 

  int k = threadIdx.y; 

 

  kepadat[j+k*MERET] = mandel (j, k); 

     



 A CUDA platform  

 166  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

} 

... 

 

8.2. példa - A gridben 60x60 blokk, blokkonként 100 szál 

Módosítsd úgy az iménti programot, hogy a gridben 60x60 blokk legyen, blokkonként 100 szállal! (A kép 

mérete legyen a szokásos 600x600-as.) 

              

#define MERET 600 

... 

  dim3 grid (MERET / 10, MERET / 10); 

  dim3 tgrid (10, 10); 

  mandelkernel <<< grid, tgrid >>> (device_kepadat); 

... 

__global__ void 

mandelkernel (int *kepadat) 

{ 

 

  int tj = threadIdx.x; 

  int tk = threadIdx.y; 

 

  int j = blockIdx.x * 10 + tj; 

  int k = blockIdx.y * 10 + tk; 

 

  kepadat[j + k * MERET] = mandel (j, k); 

 

} 

... 

 

8.3. példa - A gridben 19x19 blokk, blokkonként 961 szál 

Módosítsd úgy az iménti programot, hogy a gridben 19x19 blokk legyen, blokkonként 961 szállal! (A kép 

mérete legyen most 589x589-es.) 

              

#define MERET 589 

... 

  dim3 grid (19, 19); 

  dim3 tgrid (31, 31); 

  mandelkernel <<< grid, tgrid >>> (device_kepadat); 

... 

__global__ void 

mandelkernel (int *kepadat) 

{ 

 

  int tj = threadIdx.x; 

  int tk = threadIdx.y; 

 

  int j = blockIdx.x * 31 + tj; 

  int k = blockIdx.y * 31 + tk; 

 

  kepadat[j + k * MERET] = mandel (j, k); 

 

} 

... 

 

2.5. A futási eredmények összehasonlítása 

Amint azt az SDK telepítését említő bevezető részben írtuk, a sikeres telepítés, majd a példák fordítása után 

néhányukat érdemes lefuttatni diagnosztikai megfontolásból. A 

NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C/bin/linux/release/deviceQuery program kiprinteli a CUDA kártyánk, 

esetünkben a NVIDIA GeForce©GTX 560 Ti kártyánk jellemzőit. 
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norbert@sgu:~$ NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C/bin/linux/release/deviceQuery 

[deviceQuery] starting... 

 

NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C/bin/linux/release/deviceQuery Starting... 

 

 CUDA Device Query (Runtime API) version (CUDART static linking) 

 

Found 1 CUDA Capable device(s) 

 

Device 0: "GeForce GTX 560 Ti" 

  CUDA Driver Version / Runtime Version          4.2 / 4.2 

  CUDA Capability Major/Minor version number:    2.1 

  Total amount of global memory:                 1024 MBytes (1073283072 bytes) 

  ( 8) Multiprocessors x ( 48) CUDA Cores/MP:    384 CUDA Cores 

  GPU Clock rate:                                1800 MHz (1.80 GHz) 

  Memory Clock rate:                             2004 Mhz 

  Memory Bus Width:                              256-bit 

  L2 Cache Size:                                 524288 bytes 

  Max Texture Dimension Size (x,y,z)             1D=(65536), 2D=(65536,65535), 

3D=(2048,2048,2048) 

  Max Layered Texture Size (dim) x layers        1D=(16384) x 2048, 2D=(16384,16384) x 

2048 

  Total amount of constant memory:               65536 bytes 

  Total amount of shared memory per block:       49152 bytes 

  Total number of registers available per block: 32768 

  Warp size:                                     32 

  Maximum number of threads per multiprocessor:  1536 

  Maximum number of threads per block:           1024 

  Maximum sizes of each dimension of a block:    1024 x 1024 x 64 

  Maximum sizes of each dimension of a grid:     65535 x 65535 x 65535 

  Maximum memory pitch:                          2147483647 bytes 

  Texture alignment:                             512 bytes 

  Concurrent copy and execution:                 Yes with 1 copy engine(s) 

  Run time limit on kernels:                     Yes 

  Integrated GPU sharing Host Memory:            No 

  Support host page-locked memory mapping:       Yes 

  Concurrent kernel execution:                   Yes 

  Alignment requirement for Surfaces:            Yes 

  Device has ECC support enabled:                No 

  Device is using TCC driver mode:               No 

  Device supports Unified Addressing (UVA):      Yes 

  Device PCI Bus ID / PCI location ID:           1 / 0 

  Compute Mode: 

     < Default (multiple host threads can use ::cudaSetDevice() with device 

simultaneously) > 

 

deviceQuery, CUDA Driver = CUDART, CUDA Driver Version = 4.2, CUDA Runtime Version = 

4.2, NumDevs = 1, Device = GeForce GTX 560 Ti 

[deviceQuery] test results... 

PASSED 

 

> exiting in 3 seconds: 3...2...1...done! 

 

A példák között legenerált NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C/bin/linux/release/bandwidthTest 

megmutatja a kommunikációs sebességet a GPU-n belül és két irányban a CPU-GPU vonatkozásban. 

                                  

norbert@sgu:~$ NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C/bin/linux/release/bandwidthTest 

[bandwidthTest] starting... 

 

NVIDIA_GPU_Computing_SDK/C/bin/linux/release/bandwidthTest Starting... 

 

Running on... 

 

 Device 0: GeForce GTX 560 Ti 

 Quick Mode 
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 Host to Device Bandwidth, 1 Device(s), Paged memory 

   Transfer Size (Bytes) Bandwidth(MB/s) 

   33554432 1676.5 

 

 Device to Host Bandwidth, 1 Device(s), Paged memory 

   Transfer Size (Bytes) Bandwidth(MB/s) 

   33554432 1460.3 

 

 Device to Device Bandwidth, 1 Device(s) 

   Transfer Size (Bytes) Bandwidth(MB/s) 

   33554432 105761.3 

 

[bandwidthTest] test results... 

PASSED 

 

> exiting in 3 seconds: 3...2...1...done! 

 

8.1. ábra - A számítások ellenőrzése. 

 

                                  

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ nvcc mandelpngc_600x600_1.cu -lpng12 -O3 -o mandelpngc600 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ nvcc mandelpngc_60x60_100.cu -lpng12 -O3 -o mandelpngc60 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ nvcc mandelpngc_19x19_961.cu -lpng12 -O3 -o mandelpngc19 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ g++ mandelpngt.c++ -lpng12 -O3 -o mandelpngt 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ g++ ompmandelpngt.c++ -lpng12 -fopenmp -O3 -o mandelpngo 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ g++ pmandelpngt.c++ -lpng12 -lpthread -O3 -o mandelpngp 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngc600 c600.png 

c600.png mentve 

544 

5.44 sec 

 

real 0m5.473s 

user 0m5.400s 

sys 0m0.072s 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngc60 c60.png 

c60.png mentve 

20 

0.2 sec 
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real 0m0.234s 

user 0m0.160s 

sys 0m0.072s 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngc19 c19.png 

c19.png mentve 

19 

0.19 sec 

 

real 0m0.228s 

user 0m0.144s 

sys 0m0.084s 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngt seq.png 

1603 

16.03 sec 

seq.png mentve 

 

real 0m16.066s 

user 0m16.065s 

sys 0m0.004s 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngo omp.png 

1352 

13.52 sec 

omp.png mentve 

 

real 0m6.842s 

user 0m13.541s 

sys 0m0.016s 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngp pth.png 

pth.png mentve 

1440 

14.4 sec 

 

real 0m7.259s 

user 0m14.393s 

sys 0m0.012s 

 

2.5.1. A források finomabb hangolása 

A paranoiásokban felmerülhet, hogy a tesztelt kódok nem teljesen egyeznek meg, mert a CUDA-s példákban 

külön írjuk a képet, ezért néhány futtatást készítettünk az ebben az értelemben is hasonlatossá tett kódokkal. 

                                  

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ nvcc mandelpngc_600x600_1.cu -lpng12 -O3 -o mandelpngc 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ g++ mandelpngt.c++ -lpng12 -O3 -o mandelpngt 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ g++ ompmandelpngt.c++ -lpng12 -fopenmp -O3 -o mandelpngo 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ ./mandelpngc c.png 

c.png mentve 

546 

5.46 sec 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ ./mandelpngt t.png 

1603 

16.03 sec 

t.png mentve 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ time ./mandelpngo o.png 

1352 

13.52 sec 

o.png mentve 

 

real 0m6.836s 

user 0m13.553s 

sys 0m0.008s 

 

2.5.1.1. A szekvenciális forrás 

A CUDA-s példánkhoz hasonlóan külön számoljuk a halmazt egy tömbben, s csak eztután készítjük el a PNG 

gépet. 
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// Mandelbrot png 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ mandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -O3 -o mandelpngt 

// 

// 0.0.2, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez 

// 0.0.3, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez még hasonlóbbra 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

 

#define MERET 600 

#define ITER_HAT 32000 

 

void  

mandel (int kepadat[MERET][MERET]) {   

 

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock (); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times (&tmsbuf1); 

 

    // számítás adatai 

    float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

    int szelesseg = MERET, magassag = MERET, iteraciosHatar = ITER_HAT; 

 

    // a számítás 

    float dx = (b - a) / szelesseg; 

    float dy = (d - c) / magassag; 

    float reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

        { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

            { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 
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            } 

 

            kepadat[j][k] = iteracio; 

        } 

    } 

 

    times (&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 

 

    delta = clock () - delta; 

    std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl; 

 

} 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

 

    if (argc != 2) 

    { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

   

  int kepadat[MERET][MERET]; 

   

  mandel(kepadat); 

         

  png::image < png::rgb_pixel > kep (MERET, MERET); 

 

  for (int j = 0; j < MERET; ++j) 

  { 

      //sor = j; 

      for (int k = 0; k < MERET; ++k) 

      { 

          kep.set_pixel (k, j, 

                         png::rgb_pixel (255 - 

                                         (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT, 

                                         255 - 

                                         (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT, 

                                         255 - 

                                         (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT)); 

      } 

  } 

 

  kep.write (argv[1]); 

  std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

} 

 

2.5.1.2. Az OpenMP alapú forrás 

Az előző pontnak megfelelően itt is külön számoljuk a halmazt egy tömbben, s majd csak aztán készítjük el a 

PNG gépet. 

              

// Mandelbrot png OpenMP-vel 

// Programozó Páternoszter/PARP 

// 

// Dr. Bátfai Norbert, batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/26/kepes_egypercesek 

// http://progpater.blog.hu/2011/03/27/a_parhuzamossag_gyonyorkodtet 

// 

// l. még.: http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1 

// 

// Fordítás: 

// g++ ompmandelpngt.c++ `libpng-config --ldflags` -fopenmp -O3 -o ompmandelpngt 

// 0.0.2, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez 



 A CUDA platform  

 172  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

// 0.0.3, 2012. aug. 24., atalakitva a CUDA-s mereshez még hasonlóbbra 

 

#include <iostream> 

#include "png++/png.hpp" 

#include <sys/times.h> 

#include <omp.h> 

 

#define MERET 600 

#define ITER_HAT 32000 

 

void  

mandel (int kepadat[MERET][MERET]) {   

   

    // Mérünk időt (PP 64) 

    clock_t delta = clock (); 

    // Mérünk időt (PP 66) 

    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2; 

    times (&tmsbuf1); 

 

    omp_set_num_threads (2); 

 

    // számítás adatai 

    float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35; 

    int szelesseg = MERET, magassag = MERET, iteraciosHatar = ITER_HAT; 

 

    // a számítás 

    float dx = (b - a) / szelesseg; 

    float dy = (d - c) / magassag; 

    float reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ; 

    // Hány iterációt csináltunk? 

    int iteracio = 0; 

    // Végigzongorázzuk a szélesség x magasság rácsot: 

#pragma omp parallel for 

    for (int j = 0; j < magassag; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < szelesseg; ++k) 

        { 

            // c = (reC, imC) a rács csomópontjainak 

            // megfelelő komplex szám 

            reC = a + k * dx; 

            imC = d - j * dy; 

            // z_0 = 0 = (reZ, imZ) 

            reZ = 0; 

            imZ = 0; 

            iteracio = 0; 

            // z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk 

            // számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még 

            // nem értük el a 255 iterációt, ha 

            // viszont elértük, akkor úgy vesszük, 

            // hogy a kiinduláci c komplex számra 

            // az iteráció konvergens, azaz a c a 

            // Mandelbrot halmaz eleme 

            while (reZ * reZ + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) 

            { 

                // z_{n+1} = z_n * z_n + c 

                ujreZ = reZ * reZ - imZ * imZ + reC; 

                ujimZ = 2 * reZ * imZ + imC; 

                reZ = ujreZ; 

                imZ = ujimZ; 

 

                ++iteracio; 

 

            } 

 

            kepadat[j][k] = iteracio; 

        } 

    } 

     

   times (&tmsbuf2); 

    std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime 

              + tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl; 
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    delta = clock () - delta; 

    std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl;     

} 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

 

    if (argc != 2) 

    { 

        std::cout << "Hasznalat: ./mandelpng fajlnev"; 

        return -1; 

    } 

   

  int kepadat[MERET][MERET]; 

   

  mandel(kepadat); 

         

    png::image < png::rgb_pixel > kep (MERET, MERET); 

 

    for (int j = 0; j < MERET; ++j) 

    { 

        //sor = j; 

        for (int k = 0; k < MERET; ++k) 

        { 

            kep.set_pixel (k, j, 

                           png::rgb_pixel (255 - 

                                           (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT, 

                                           255 - 

                                           (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT, 

                                           255 - 

                                           (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT)); 

        } 

    } 

     

    kep.write (argv[1]); 

    std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl; 

 

} 

 

Paranoia 

Jó-jó, mondja a paranoiás olvasó, de nem arról van szó, hogy enyivel jobb a g++ fordítónál az nvcc? 

Nem, erről könnyen meggyőzhet a következő kis tesztelés. 

                                  

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ nvcc mandelpngt.c++ -lpng12 -O3 -o mandelpngt 

nvcc fatal   : Don't know what to do with 'mandelpngt.c++' 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ cp mandelpngt.c++ p.cu 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ nvcc p.cu -lpng12 -O3 -o mandelpngt 

norbert@sgu:~/mandelpngcuda$ ./mandelpngt nvcct.png1616 

16.16 sec 

nvcct.png mentve 

 

Illetve egészen pontosan az nvcc a hoszt kód fordításához a hoszt fordítóját használja, ami esetünkben, 

lévén Linuxról van szó, a gcc/g++. 
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