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  قابليت تغيير همبندي با اي  خوشهسيستم پردازش موازي
  

  

  سيداحمد معتمدي     بهمن جوادي     فردزاده آرش جالل
  دانشكده مهندسي برق  كامپيوتردانشكده مهندسي        دانشكده مهندسي برق

  پردازشهاي فوق سريع، ساختمان ابوريحان، طبقه سوم، مركز تحقيقات دانشگاه صنعتي اميركبير
  
  
  

  چكيده
هاي  با توجه به افزايش قدرت و كاهش روزافزون قيمت كامپيوترهاي شخصي و همچنين رشد و توسعه شبكه

 صورت سخت افزارهاي آمادهاي براي ساخت سيستمهاي پردازش موازي مبتني بر  كامپيوتري، درسالهاي اخير تالش گسترده
الگوريتم محيط پياده سازي شده و ، (AkuCluster)شده  سيستم پردازش موازي ساخته معرفيدر اين مقاله ضمن . گرفته است

كند كه متناسب با  قابليت تغيير همبندي اين امكان را فراهم مي .شود  مياست ارائه طراحي شدهآن  كه براي ١تغيير همبندي
اهميت انعطاف براي نمايش . الگوريتم موازي كاربردي و براي نزديك شدن به بهترين كارايي، سيستم پيكربندي مجدد گردد

  . معروف اجرا و نتايج آن بررسي و تحليل شده است٢سيستم دو سنجش موازيپذيري در همبندي و كارايي 
  .كارايي  مسيريابي،اي، همبندي،  سيستم پردازش موازي خوشه:كلمات كليدي

  مقدمه ۱

هرچند پيشرفت سريع . نمايد امروزه در تمام كاربردهاي علمي و مهندسي استفاده از رايانه امري اجتناب ناپذير مي
است، اما همچنان روند رو به رشد محاسبات علمي  هاي شخصي در سالهاي اخير جوابگوي بسياري از نيازهاي قديمي بوده رايانه

. كند باشند، توان پردازشي بيشتري طلب مي هاي فراوان مي ده يا دادهيبخصوص در كاربردهايي كه درگير محاسبات پيچ
هاي شخصي را بهمراه روشهاي  اي از قطعات رايانه  در سخت افزار و نرم افزار، امكان استفاده از مجموعهپيشرفتهاي اخير

هاي سنتي بخصوص  مزاياي اين روش نسبت به ابر رايانه. است پردازش موازي براي دستيابي به توان پردازشي باال فراهم كرده
  . است اي دنيا را ترغيب به كار و تحقيق در اين زمينه كرده م رايانه به قطعات، دانشمندان علو آسانهزينه كمتر و دسترسي

 باشد كه از طريق يك شبكه بهم مرتبط اي از كامپيوترهاي مستقل مي  مجموعه٣اي خوشه سيستم پردازش موازي
يكي از . [1]كنند  كار مي– كه به قطعات كوچكتر تقسيم شده –د و با همكاري يكديگر روي يك مسئله بزرگ شون مي

  از سخت افزارهاي آماده كامپيوترهاي شخصي است كه خاصاي باشد كه مجموعه مي PC-Clustering آنهاي مهم  شاخه
 توان باشد مي عامل اصلي رشد سريع آنها نيز مي را كه PCC هاي  مزاياي سيستم. پيكربندي شده است موازي  پردازشكارهاي

                                                           
1 Topology 
2 Parallel Benchmark 
3 Cluster Parallel Processing System 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

، ساده نگهداري و تعمير، دسترس در و ارزان افزار نرم و افزار سخت ،پايين  بسياراراييك به هزينه نسبت : نمودذكر شرح دينب
 به نياز عدم، دهي و سرويس بودن اختيار در باالي زمان، كردن روز به امكان ،نياز افزايش با متناسب سيستم توسعه قابليت
  .پشتيباني جهت خاص كشور يا شركت

 عدد پردازنده بعنوان ۳۲متشكل از  AkuClusterبه سرعت پردازش باال سيستم به منظور دستيابي در اين راستا و 
عنوان مدير سيستم برقرار ستم با كاربر توسط يك كامپيوتر بارتباط اين سي. ه استساخته شدطراحي و واحدهاي پردازشگر 

 مدير سيستم و عمليات پردازشي توسط ها و ارتباط با كاربر توسط  ايجاد هماهنگي در سيستم، نظارت بر اجراي برنامه.شود مي
 كاربر آن توسط  كه شده استفراهمبراي تسهيل استفاده از سيستم يك رابط گرافيكي . شود واحدهاي پردازشگر انجام مي

  . سيستم را مديريت كندقادر است 
ظرفيت ديسك  و GigaByte 8 و حافظه كلي سيستم )قابل گسترش (Pentium III پردازنده  عدد۳۲داراي اين سيستم 

. است  انتخاب شدهFast Ethernet (100Mbps)آنها شبكه ارتباطي  و Linuxسيستم عامل واحدها . باشد  ميGigaByte 560 آن
  .باشد  ميGFLOP 24  اين سيستمحداكثر كارايي

سيستم ارائه در اين مقاله ضمن معرفي محيط پردازش موازي در سيستم ساخته شده، يك الگوريتم براي تغيير همبندي 
در قسمت . هاي موازي در قسمت دوم شرح داده مي شود در ادامه محيط پردازش موازي سيستم براي اجراي برنامه. مي شود

 صورت گرفته در هاي همقايسنتايج آزمايشات انجام شده و . سوم الگوريتم تغيير همبندي و نكات پياده سازي آن آمده است
  .شده است و مراجع ذكرگيري  نتيجهپايان مقاله در . باشد قسمت چهارم مقاله مي

   پردازش موازيمحيط  ۲

در اين . براي فراهم كردن امكانات استفاده از چنين سيستمي نياز به محيطي براي مديريت و رابطه با كاربر وجود دارد
رتباط واحدهاي ساختاري كه در اين سيستم براي ا .بخش سعي مي شود كه قسمتهاي مختلف اين محيط شرح داده شود

 و واحدهاي پردازشگر اربابعنوان به اين ترتيب كه مدير سيستم ب. د مي باش١رعيت/ ارباب مدل ،است پردازشگر استفاده شده
بطور دائم منتظر دريافت  و يك ارتباط هميشه به مدير سيستم متصل هستندبا واحدهاي پردازشگر .  مطرح هستندرعيتبصورت 

  : گردد شامل موارد زير است فراميني كه از طرف مدير سيستم به واحدها ارسال مي. باشند ميفرامين مدير 
   اجراي برنامه -۲         ارسال فايل -۱
   اجراي برنامه جديد                                                    -۴        تست فعال بودن واحد-۳
  ٢راه اندازي مجدد -۶       ارسال فايل بصورت پخشي -۵
  واحدهاي متصل شده فهرست  -۸          خاموش كردن-۷
  همبندي تست -۱۰         تغيير همبندي -۹

   بروز كردن فايل هاي سيستم -۱۲            اوليهدهي مقدار  -۱۱
و ) اجرا شده روي مدير سيستم (ارباب هسو بين پرsocket [2]  استانداردبراي انجام اين فرامين يك ارتباط براساس

هميشه منتظر  ) رعيت(قابل ذكر است كه برنامه واحدها  .برقرار مي شود)  پردازشگراجرا شده روي هر واحد( رعيتسه وپر
 ارباببرنامه  .كند و مجددا منتظر دريافت پيام مي ماند  است و به محض دريافت پيام آن را پردازش مياربابدريافت فرمان از 
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2 Reboot  
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.  استsocket است كه همانطور كه گفته شد يك ارتباط براساس رعيته هاي يك ارتباط با برنام. داراي دو ارتباط مهم است 
داده ارجاع  ارباباست كه فرامين كاربر كه به برنامه رابط كاربرداده شده براي انجام به   برنامه رابط كاربرديگر بارتباط ا

 از يك جهت منتظر اتصال جديد ارباب ترتيب برنامه به اين .گيرد انجام مي [2] ١ اين ارتباط از طريق يك خط لوله پيام.شود مي
 از طرف ديگر منتظر فرامين كاربر از واز طرف واحدها مي شود ، زيرا در هر زمان يك واحد جديد مي تواند وارد سيستم شود 

دارند اما بصورت بلوك  بايد داراي دو تكه جداگانه باشد كه باهم ارتباط ارباببنابراين برنامه . طريق برنامه رابط كاربر است 
 جداگانه پياده ٣نخبنابراين اين دو وظيفه بصورت دو . ندك  هستند و در زمان بيكار بودن وقتي از پردازنده تلف نمي٢شونده

  . سازي شده است
 اين است كه در ابتدا كه سيستم روشن مي شود چون تعداد زيادي از واحدها رعيت/اربابنكته آخر در مورد محيط 

براي جلوگيري از اين .  ايجاد مي شود ارباب را دارند در يك لحظه ترافيك شديدي روي اربابل شدن به برنامه قصد متص
 تالش مي كند كه به اين اربابكند وسپس براي اتصال به   صبرميتصادفي يك زمان اربابمشكل هر واحد براي اتصال به 

برنامه ط به  مربورعيت/اربابمدل كه توجه نمود نيز اين نكته به بايد  . در ابتداي كار كاهش مي يابداربابترتيب ترافيك 
  .شود نمي ، مربوطسيستمقابل اجرا بر روي ردي كاربهاي  برنامه بهو  باشد مديريت واحدها مي

  وريتم تغيير همبنديالگ ۳

يي سيستم دارد، انعطاف ا و ارتباطات آنها با يكديگر نقش مهمي در كارگربدليل اينكه نحوه اتصال واحدهاي پردازش
هاي كاربردي مختلف داراي الگوهاي متنوعي در  از طرف ديگر برنامه. كند پذير بودن همبندي سيستم بسيار اهميت پيدا مي

با اين شرايط ما يك الگوريتم . بنابراين كارايي آنها روي همبندي هاي متفاوت، يكسان نمي باشداستفاده از شبكه هستند و 
 و جداول مسيريابي جديد را براي IPكه با تغيير همبندي آدرس  براي تغيير همبندي سيستم طراحي و پياده سازي نموده ايم

  .شود شرح داده ميآن حوه پياده سازي در ادامه الگوريتم طراحي شده همراه با ن. دهد واحدها بدست مي
ورودي اين با فرض اينكه به هر واحد پردازشگر يك شماره نسبت داده شود و شماره واحد مدير سيستم صفر باشد، 

يك ماتريس براي وارد كردن نحوه اتصال واحدهاي پردازشگر به يكديگر و يك ماتريس نيز . باشد الگوريتم دو ماتريس مي
  . نحوه تعريف اين ماتريسها در زير مشخص شده است . باشد  مي شبكه)يها(سوييچدهاي پردازشگر به براي اتصال واح

int topology_link [ MAX_ NODE] [ MAX_ NODE];  // initialize to -1 
int switch [MAX_ NODE ] [ MAX _LINK ] ;          // initialize to 0 
// MAX_ NODE is Maximum Number of Nodes in the system  
// MAX _LINK is Maximum Number of Links, connected to each Node  

topology_ link [i][j] = k به اين مفهوم است كه واحد i با لينك شماره  k به واحد jمتصل شده است . 

switch [i][j] =1به اين مفهوم است كه واحد  i از طريق لينك شماره j متصل شده استسوييچهاي  ي از درگاهخودش به يك  .
روي اين شرح زير به  يعمليات .تواند بيش از يك اتصال با سوييچ داشته باشد است كه تنها واحد مديرسيستم مي فرض شده

   . گرددفراهمسيريابي مت استورد براي اطالعات الزمگيرد تا  ورودي ها انجام مي
در ماتريس  وجود دارد سوييچدر نقاطي كه اتصال به  switch و topology_linkدو ماتريس براي ادغام  -۱

topology_link  متقارن  يك ماتريسنينهمچ. است عدم اتصال نشان دهنده 1-ر در اين ماتريس مقدا. يمده قرار مي  2- عدد 

                                                           
1 Message Pipe 
2 Blocking 
3 Thread  
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بترتيب براي عدم  2,1,0 ساخته مي شود كه تمام اتصاالت واحدها را مشخص مي كند و مقادير عناصر آن topology به نام
  .  استفاده مي شودسوييچاتصال، اتصال به واحد ديگر و اتصال به 

براي اين كار نگاه . باشد  ميگر به هر اتصال براي هر واحد پردازشIP تخصيص آدرس ،اولين قدم در مسيريابي  -۲
   : داريمtopology_linkدقيقتر به ماتريس 

i,j ∈ {0,1,2,…,MAX_NODE-1} ; C(i,j) ∈ topology_link={-2,-1,0,…,MAX_LINK-1} 

 j به واحد i از واحد Cيعني لينك شماره ( بنابراين محتويات هر عضو از اين ماتريس شماره لينك براي اتصال دو واحد
 از روي اين ماتريس مي توان فهميد كه دو واحد تدراين صور. باشد مي) 2- (سوييچو اتصال به ) 1-(، عدم اتصال )متصل است

 از طريق i مي توان نتيجه گرفت كه واحد C2(j,i) و C1(i,j) براي مثال از طريق . يقا از طريق چه لينكهايي به هم متصل هستنددق
  .  متصل است C2 از طريق لينك j به نود C1لينك 

 و  subnetبعنوان  x،  در نظر بگيريمx.Node_num.172.16 را براي هر اتصال به صورت IP آدرس قالباگر 

Node_num به اين صورت با تعيين .  خواهد بودگرشماره واحد پردازشxتوان آدرس  ميIPبراي  . را براي هر لينك تعيين كرد
  .اين كار از دو ماتريس زير استفاده مي شود

int IPAddr[MAX_NODE] [MAX_LINK] ;    //initialize to -1 
int Subnet[MAX_NODE] [MAX_ NODE] ;   //initialize to  -1 

 C2(j,i) و C1(i,j) به اين ترتيب كه باتوجه به وجود . شود  ساخته مي topology_linkاز روي ماتريس  IPAddrماتريس 
براي اين كار قسمت باال مثلثي ماتريس .  قرار گيردsubnet يك شماره مساوي (j,C2) و (i,C1)در اين ماتريس بايد درخانه هاي 

topology_linkمتقارن  ماتريسمقادير ،شود  پويش مي Subnetشود و شماره   پر ميsubnet تخصيص داده شده به دو واحد را 
 اين Subnet ماتريس ر بر حسب شماره لينك وجود دارد و دsubnetهاي   شمارهIPAddr در واقع در ماتريس .كند ذخيره مي

با يك لينك به يكديگر متصل فقط و واحد در اين الگوريتم فرض شده است كه هر د(باشد  شماره ها برحسب هر واحد مي
  : شود  محاسبه ميj از واحد C2 و لينك i از واحد C1 براي لينك x بنابراين عدد .)هستند

IPAddr[i][C1] = IPAddr[j][C2] = x 

 subnetدر اين قدم از آخرين . شود اي ديگر عمل مي  به گونهسوييچ لينك هاي متصل به راي بsubnet انتخاب ي برا-۳
البته اين (  اختصاص داده مي شود subnet يك واحد مديرتخصيص داده شده در مرحله قبل شروع مي شود و به هر لينك از 

 براي تنظيم ترافيك روي لينك هاي .) نداشته باشدسوييچ اتصالي به اين واحد در نظر گرفته شده است كه ممكن است احتمال
 هاي subnet. كنيم  متصل هستند تقسيم ميسوييچكه به واحد مديرين لينكهاي  برا سوييچ، واحدهاي متصل به واحد مدير

  .  نوشته مي شودSubnet  و IPAddrبدست آمده در اين قدم در ماتريس 
.  در نظر گرفته شده استx.Node_num.172.17 بصورت IP متصل هستند، آدرس سوييچبراي لينك هايي كه به 

شماره نيز  Node_numمقدار . در ابتداي همين قدم نحوه بدست آوردن آن شرح داده شد  است كهsubnet همان عدد xمقدار 
همچنين براي .  استفاده شود254 بجاي آن از)واحد مدير (در اين سيستم فرض شده كه اگر شماره واحد صفر باشد. واحد است

واحد   متعلق بهلينكهاي و براي 255.255.0.0ر  واحدها برابمتعلق بهتمامي لينكهاي  Subnet Mask داشتن ارتباطات درست بايد
  تفاوتدليل .  مشخص شده است)۱( در شكلIP صيصبراي مثال يك تخ . باشد255.255.255.0 بصورت مدير

 Subnet Maskامكان پذير خواهد شده اين صورت است كه بسوييچ واحد متصل به و امكان ارتباط بين د ها .   
مشخص است كه اين مسير بايد كوتاهترين مسير بين .  در ادامه بايد براي ارتباط بين هر دو واحد يك مسير پيدا كنيم-۴

منحصر بفرد نيست والزم است معياري براي  كوتاهترين مسير معموالًاما بايد به اين نكته هم دقت كرد كه . دو واحد باشد
 باعث ايجاد  كهمسير از يك نقطه عبور كنندزيرا در غير اينصورت ممكن است تعداد زيادي  ا وجود داشته باشد،انتخاب آنه

  . كرديمما با تغييري در وزن مسيرها اين مشكل را رفع . شود تراكم و در نهايت كاهش كارايي شبكه مي
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  به واحدهاIPحوه تخصيص آدرس  مثال از نيك). ۱(شكل

در اين الگوريتم هزينه ارتباط بصورت . [3]باشد  ميDijkstraالگوريتم مورد استفاده براي كوتاهترين مسير الگوريتم 
 از ارتباط مستقيم بيشتر در نظر گرفته سوييچتخصيص وزنها به اين صورت است كه وزن ارتباط . شود وزن نمايش داده مي

گردد،  يهمچنين وقتي مسيري بين دو واحد تعيين م. فيزيكي است داراي يك تأخير سوييچ عود به اين دليل كه در واقش مي
 سوييچمقدار اوليه وزنها براي ارتباط . دشو مسيرهاي بعدي كمتر  آن درانتخاباحتمال تا  شود افزايش داده ميوزنهاي آن 

در آنها استفاده +) ۱(همچنين براي بروز كردن از جمع با يك .  در نظر گرفته شده است1000 و براي ارتباطات مستقيم 1020
تر  قدار اوليه بزرگ براي وزنها براي اطمينان از اين نكته است كه با افزايش وزن، مسيرهاي طوالني علت استفاده از م.مي گردد 

 كه در قدم شود  مياستفاده topologyماتريس   ازبراي اطالع از نحوه ارتباط واحدها .لويت نيابندوتر ا نسبت به مسيرهاي كوتاه
  .  بدست آمداول 

  :شود به شكل زير استفاده مي درختي  از ساختارهاواحد براي ذخيره كردن مسيرهاي بين -۵
struct tree{    

int hostname; 
char subtree [MAX_NODE] [MAX_NODE];   } 

شماره ميزبان شماره واحدي .  داراي يك فيلد شماره ميزبان و يك ماتريس است هر درختهمانطور كه مشخص است
 متناظر با يك شاخه اين درخت براي رسيدن از subtreeو هر سطر از ماتريس شود  است كه بعنوان ريشه اين درخت فرض مي

 از گراف همبندي ١با دقت به ساختار اين درخت مشخص خواهد شد كه يك درخت پوشا. باشد ريشه به واحدهاي ديگر مي
 همهحدها و مقصد بودن  واهمه ريشه بودن يشود كه در آن تمام مسيرها به ازا از اين ساختار يك آرايه تعريف مي. است

  . كند در واقع اين آرايه كل مسيرهاي محاسبه شده در قدم قبل را ذخيره سازي مي. گردد واحدها محاسبه مي
struct tree Tree[MAX_NODE]; 

ائز اهميت است، يكسان بودن مسيرهاي رفت و برگشت بين دو واحد است كه در غير اين حاي كه در اين قدم  نكته
 واحد نشان دهنده همبندي واحدها باشد و ارتباط) ۲(شكل براي مثال اگر گراف .دشو تباط به درستي انجام نميصورت عمل ار

گيرد و بايد هر دو از يك  درست انجام نمي باشد، عمل ارتباط 1-5-6-4 از طريق 1با 4  باشد و ارتباط 4-3-2-1 از مسير 4با  1
شود،  بنابراين در اين قدم وقتي يك مسيري تعيين مي.  باشد و برعكس3تما بايد از يز ح ن4 به 2 همچنين مسير واحد. مسير باشند

  .گردد  آن نيز مشخص و ذخيره ميازگشتمسير ب
  

                                                           
1 Spanning Tree 
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 1: IP=172.17.4.254, Subnet Mask=255.255.255.0 
 2: IP=172.17.5.254, Subnet Mask=255.255.255.0 
 3: IP=172.17.6.254, Subnet Mask=255.255.255.0 
Node1 
 1: IP=172.17.4.1, Subnet Mask=255.255.0.0 
 2: IP=172.16.1.1, Subnet Mask=255.255.255.0 
Node2 
 1: IP=172.17.5.2, Subnet Mask=255.255.0.0 
 2: IP=172.16.2.2, Subnet Mask=255.255.255.0 
Node3 
 1: IP=172.16.1.3, Subnet Mask=255.255.255.0 
Node4 
 1: IP=172.17.6.4, Subnet Mask=255.255.0.0 
Node5 
 1: IP=172.16.2.5, Subnet Mask=255.255.255.0 
 2: IP=172.16.3.5, Subnet Mask=255.255.255.0 
Node6 
 1: IP=172.16.3.6, Subnet Mask=255.255.255.0 
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7   
  ستمييك گراف مثال براي همبندي س). ۲(شكل

   .نيمك  مييفتعر يك آرايه از آن را  وبراي اين كار يك ساختار.  در اين قدم بايد عمل مسيريابي را انجام دهيم -۶
RouteIndex struct { 

int gw_subnet;  // subnet of gateway node 
int net_subnet;  // subnet of tail node 
int gw_node;  // name of gateway node 

} 
RouteIndex RouteMatrix [MAX_NODE] [MAX_NODE] [MAX_LINK]; 

 j مربوط به واحد subnet، از كدام  jبراي رسيدن به واحد  i واحد كند كه كه از ماتريس اخير مشخص مي (i,j)انديس 
تواند بيش از يك لينك  از آنجاكه هر واحد مي. شناسد  براي رسيدن به آن ميgatewayكند و كدام واحد را بعنوان  استفاده مي

 هر ترسي داشته باشد؛ به همين خاطردس j از واحد subnetبه چند  iارتباطي با شبكه داشته باشد، ممكن است الزم باشد واحد 
 س اين آرايه در يك ماتري١تبر معهاي تعداد خانهحداكثر كه است  MAX_LINKبه طول يك آرايه  ماتريساين انديس از 

   . ذخيره مي شودRouteCount [MAX_NODE] [MAX_NODE][2]ديگر به نام 
ورودي اين تابع يك درخت است . ندك پرميرا م قبل  ماتريسهاي اشاره شده در قدPre-Routing يك تابع به نام – ۷

 يك نمونه از درخت ورودي اين تابع مشخص شده )۳(در شكل. شود كه به ازاء ريشه بودن تمام واحدها اين تابع انجام مي
  .است

  
  

  Pre-Routingنمونه درخت ورودي به تابع ). ۳(شكل

. ها ارسال شود داده N1شماره  gateway بايد از طريق Nn به rootدر اين شكل مشخص است كه براي ارسال داده از 
 تعريف مي شود بايد براي gatewayاي كه در اين الگوريتم وجود دارد اين است كه وقتي براي يك مبدأ و مقصد خاص  نكته

 Nn با Nn  ،N2با  N1 ط  بايد براي ارتبا)۳( در شكلمثالً. را تعريف كنيممناسب اين مسير  gatewayتمام واحدهاي مياني نيز 

  .  را استخراج كنيمgateway نيز مشخصات …،
شود به خانه متناظر آنها   تعريف ميgatewayهر بار كه يك . در اين قسمت تكراري بودن مسيرها بسيار اهميت دارد 

د طوري حركت دهيم كه  را بايhead  و tailبراي اين كار روي درخت مورد نظر . كنيم  يكي اضافه ميRouteCountدر آرايه 
بايد  b، c  واحدو aدر اين شكل براي ارتباط بين واحد  . توجه نماييد)۴( مثال به شكليبرا. مسيرهاي تكراري بوجود نيايد 

كه ممكن در حالي.  تعريف شودa  براي ارسال داده ازgateway به عنوان d بايد واحد cاما در .  تعريف گرددgatewayبصورت 
. چين مشخص شده است  با نقطه)۴( متفاوت باشد كه در شكل  كامالbً و مقصد cاست مسير انتخاب شده براي ارتباط بين مبدأ 

 و head حلقه تودرتو با حركت  دوبنابراين ما در. در ضمن همانطور كه اشاره شد مسير بازگشت نيز بايد مثل مسير رفت باشد

                                                           
1 Valid 

 

root N1 
gw_subnet N2 

gw_node 

Nn Nn-1 
net_subnet 

Tail Head 
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 و مقصد headكنيم كه براي ارسال بين مبدأ   تعريف ميgateway ، براي تمام واحدهاي مياني در مسيرtailحلقه روي سپس 
tailشود  در نظر گرفته مي.  

  
  
  
  
  

  gatewayمثال براي تعيين يك ). ۴(شكل

باتوجه به وجود چند لينك براي هر واحد، مسيرهاي متفاوتي براي رسيدن به يك واحد وجود دارد؛ بنابراين طبيعي 
 از طريق لينك aواحد ) ۴(براي مثال در شكل . يكسان نباشدمختلفا يك واحد در واحدهاي  متناظر بIPاست كه آدرس 

Net2 به واحد bكند ولي واحد   دسترسي پيدا ميc از لينك Net1بعد سوم ماتريس . دهد  اين كار را انجام ميRouteCount  
 . واحد مقصد از ديد واحد ريشه استفاده مي شودIPبراي مشخص كردن آدرس 

اين روال . شود  استفاده ميassignIPوال به نام ر به هر لينك از هر واحد از يك IP براي اختصاص دادن آدرس -۸
براي لينك مورد نظر را  subnetمقدار عددي  ،switch و IPAddr هاي ماتريسكند و با استفاده از  را دريافت ميشماره واحد
براي نسبت دادن آدرس  .آورد  را بدست ميSubnet Mask و IP آدرس راين روال براي هر واحد پردازشگ. آورد بدست مي

IP به نام واحد از آن subnet وم ماتريس س كه در بعدRouteCountهمانطوركه قبال اشاره .گردد  ذخيره شده است، استفاده مي 
به ( واحدهاي پردازشگريئچهاي متصل به سو لينكباشد اما براي   مي255.255.255.0 براي همه لينكها Subnet Mask شد،

 . خواهد بود255.255.0.0 بصورت )استثناء واحد شماره صفر

طر متناظر از س و واحدكه شماره تهيه شده است  Routingك روال به نام  يمسيريابيپيداكردن پارامترهاي  براي -۹
 اين روال پيدا كردن كار  .كند فت مي درياسوييچ subnet را به همراه مقدار عددي RouteCount و RouteMatrixهاي  ماتريس

gateway  در اينحالت براي آدرس . باشد  ميغيرهمسايههمه واحدهاي براي ارتباط واحد مورد نظر باIPبا قالب   
 172.16. net_subnet.k )kواحدي با آدرس ) باشد  شماره واحد مقصد ميIP 172.16 برابر.gw_subnet.gw_node  بعنوان 

gatewayهر براي متداول استدر حاليكه  .شود ي تعريف م subnet يك gateway براي هر آدرس ، ما كنند  تعريفIP يك 
gatewayواحد هاي   از تعداد لينكسوييچبه واحدهاي پردازشگر در بعضي از حاالت كه تعداد اتصاالت زيرا  . تعريف كرديم

 هاي مشابه داريم كه داراي دو subnet در اين حالت ما .تكرار مي شودها  subnetيچ بيشتر است، تعدادي از ي به سومدير
gatewayشود   متفاوت هستند و باعث ايجاد مشكل در ارسال و دريافت داده مي .  
  :در زيرآمده استنماييم كه  توليد مي درخت پوشا منظم ازساختار يك  Treeآخرين قدم نيز با استفاده از آراية در -۱۰

struct spanningtree { 
char pred [ MAX_HOSTNAME]; 
char succ[MAX_NODE] [MAX_HOSTNAME]; 

} SpanningTree [MAX_NODE]; 

اين كار با پويش درختهاي بدست .  پيدا مي شود٢ و چند واحد مابعد١در اين ساختار براي هر واحد يك واحد ماقبل
درخت  .يردگ بعد واحد مورد نظر هستند انجام ميآمده در قدم پنجم و پيدا كردن واحد ماقبل منحصر بفرد و واحدهايي كه ما

                                                           
1 Predecessor 
2 Successor 

 
 b 

  

d  c a 

Net1 

Head → 

Tail ↑ 

Net2 
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يكي از اين كاربردها خاموش كردن يا . گيرد آيد در موارد مختلفي مورد استفاده قرار مي  بدست ميقدمپوشايي كه توسط اين 
مثال اگر .  نرود از بين  تعدادي از واحدها مي باشد كه اين عمل بايد به صورتي انجام گيرد كه ارتباطات شبكهراه اندازي مجدد

قرار است دو واحد كه پشت سر هم قرار دارند خاموش شود در ابتدا بايد واحد انتهايي خاموش شود و سپس واحدي كه در 
 .دهد  درخت پوشا انجام مي گيرد و يك دنباله از اولويت واحدها را بدست مي١ اين كار با پيمايش عمق اول.مسير قرار دارد

 به واحدها براي ارسال داده از اين درخت پوشا استفاده مدير سيستماز  ٢ان ارسال داده بصورت پخشيهمچنين با توجه به امك
   .مي گردد

. باتوجه به كلي بودن الگوريتم ارائه شده، امكان استفاده آن در اكثر سيستمهاي موازي با پيكربندي مشابه خواهد بود
پارامترهاي بدست آمده براي مسيريابي .  پياده سازي شده استLinuxل  در سيستم عامAkuClusterاين الگوريتم براي سيستم 

اين فايل اجرايي در زمان تغيير . شود  توليد ميLinux و با دستورات سيستم عامل scriptدر هر واحد بصورت يك فايل 
 .دشود و پس از اجراي آن، سيستم مي تواند از همبندي جديد استفاده نماي همبندي دوباره ساخته مي

  تست همبندي ۳-۱
گردد و يا خرابيهاي احتمالي در اتصاالت بين واحدها، نياز به يك  با توجه به تغييراتي كه در همبندي سيستم اعمال مي

در همين  .[4]ايم  استفاده نموده٣ از يك تكنيك شبيه به روش ضربان قلببراي اين كار ما. روال براي تست همبندي وجود دارد
الگوريتم كار به اين صورت است كه هر واحد تمام .  در محيط كاربر آماده كرديم كه اين وظيفه را انجام دهديك برنامهراستا 

توان از سالمت واحدها و  به اين ترتيب مي. هاي خود را تست كند و سپس نتيجه را به مدير سيستم گزارش دهد همسايه
  . اتصاالت بين آنها مطلع شد

يك برنامه در طرف مدير سيستم اجرا مي شود كه . همبندي دو برنامه مجزا احتياج استبراي پياده سازي روال تست 
. شود برنامه ديگر در روي همه واحدها اجرا مي. كند منتظر دريافت پيام از واحدها است و نتايج دريافتي را در يك فايل ثبت مي

با توجه به اين اطالعات هر . اي همسايه خود را پيدا كند، واحده تواند با توجه به ماتريس همبنديدر اين برنامه هر واحد مي
ها با شماره بيشتر عمل دريافت داده را انجام   بايت ارسال و از همسايه۲۵۶هاي با شماره كمتر يك بسته بطول  واحد به همسايه

و دريافت مشكلي ايجاد نخواهد شود، بنابراين از نظر تقارن دستورات ارسال  چون در تمام واحدها اين برنامه اجرا مي. دهد مي
 وجود دارد به ٤اما نكته مهم اين است كه اگر ارسال و دريافت بصورت بلوك شونده باشند، احتمال اتفاق افتادن بن بست. شد

اين دليل كه اگر واحدي كه قرار است از آن داده دريافت شود به داليلي نتواند اين كار را انجام دهد، تابع دريافت همچنان 
  . براي رفع اين مشكل بايد توابع ارسال و دريافت هر دو غيربلوك شونده باشند. ماند تظر ميمن

بنابراين ما كل عمل تست . به دليل عدم همگامي بين واحدهاي همسايه ممكن است اين اعمال بدرستي انجام نگيرند
يي كه ما انجام هابا اجرا. شود  كنترل ميTEST_TIMEهمسايه ها را در يك حلقه انجام ميدهيم كه تعداد تكرار آن با پارامتر 

بعد از اتمام حلقه تست، با توجه به مقدار داده ارسال و دريافت شده در مورد .  انتخاب شده است۱۰داديم مقدار اين پارامتر 
، پارامتر در اين صورت اگر ارسال يا دريافت از واحدي درست انجام نگيرد. شود سالمت واحدهاي همسايه تصميم گيري مي

نتايج تست در قالب يك پيام براي مدير سيستم ارسال شده و همانطوركه . بازگشتي اين توابع مقدار غير مثبتي خواهد داشت
 .شود گفته شد در يك فايل ثبت مي

                                                           
1 Depth first search 
2 Broadcast 
3 Heartbeat 
4 Deadlock 
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  نتايج آزمايشات  ۴

ه قرار هاي سنجش آماده كه براي محك سيستمهاي پردازش موازي مورد استفاد در اين قسمت تعدادي از برنامه
 و NPB [5]براي اين كار دو مجموعه سنجش معروف .  اجرا و نتايج آنها تحليل شده استAkuClusterگيرند، برروي  مي

Linpack [6]انتخاب شده است كه در ادامه بررسي خواهند شد .  
  NPBمجموعه سنجش  ۴-۱

 داراي هشت برنامه Numerical Aerodynamic simulation NAS Parallel Benchmark (NPB) نجشبرنامه س
گيري  ها براي اندازه هاي پردازش موازي است كه اكثر سيستم  براي سيستمسنجشهاترين  اين مجموعه يكي از معروف. باشد مي

  :ها داراي سه اندازه مسئله مختلف هستند اين برنامه. كنند كارايي از آن استفاده مي
 C :۱۶۲×۱۶۲×۱۶۲اندازه -B :۱۰۲×۱۰۲×۱۰۲    ۳اندازه  -A : ۶۴×۶۴×۶۴    ۲اندازه  -۱

بدين . هايي كه قراراست برنامه را اجرا كنند، مشخص گردد ها بايد اندازه مسئله و تعداد پردازنده براي كامپايل كردن اين برنامه
 بدليل حجم زياد، قابل C اندازه مسئله.  كامپايل نموديم۱۶ و تعداد پردازنده B و Aهاي  ها را براي اندازه منظور ما همه برنامه
برنامه .  آماده شدAkuClusterاز اين مجموعه سنجش هفت برنامه براي اجرا روي سيستم . باشد نميموجود اجرا برروي سيستم 

FT نياز به كامپايلر Fortran-90نتايج اجراي اين مجموعه سنجش را روي سيستم با سه ) ۱(جدول.  دارد كه در دسترس نبود
ترين  معروفترين و پراستفاده، ٣ و توري٢، ستاره١ فوق مكعبسه همبندي انتخاب شده،. دهد ت را نشان ميهمبندي متفاو

همانطور كه مالحظه . توجه نماييد) ۵(براي مقايسه اين سه همبندي به شكل. اتصاالت در سيستمهاي پردازش موازي هستند
تاره به دليل ايجاد تاخير سوييچ در تمامي ارتباطات نتايج همبندي س. كنيد، همبندي فوق مكعب نتايج بهتري داده است مي

اين . ، نتايج يك سيستم مشابه براي مقايسه آمده استAkuClusterعالوه بر نتايج سيستم ) ۱( در جدول.مطلوبي ارائه نمي دهد
  : و همبندي ستاره، داراي مشخصات زير استTempsetسيستم با نام 
  PentiumIII 744Mhz: واحد پردازشنوع  ■      د عد۱۶: تعداد واحدهاي پردازش ■
  Gigabytes 4.3: هر واحدظرفيت ديسك  ■      Mbytes 768: هرواحدحافظه مقدار  ■
  Linux: سيستم عامل نوع ■      Fast Ethernet: شبكه ارتباطي نوع ■

توان مالحظه كرد كه دو  وجه به اين مقايسه، ميبا ت. آمده است) ۶( با سيستم ما در شكلTempsetمقايسه سيستم 
علت اصلي اين اختالف در مقدار حافظه هر واحد پردازشگر در دو سيستم است، بطوريكه . سيستم اختالف بسيار كمي دارند

 كه البته بايد به اين نكته توجه داشت.  داردAkuCluster حافظه بيشتر از سيستم 512Mbytes هر واحد Tempsetدر سيستم 
  .بودپديد آمدن اختالفات موثر خواهد  و نگارش سيستم عامل مورد استفاده در MPIمشخصات كامپايلر، نگارش كتابخانه 

  Linpackبرنامة سنجش  ۴-۲
  م اين برنامه سنجش به ناسازي موازي از  يك پياده. باشد اين برنامه يكي از معروفترين سنجشهاي موازي مي

(High Performance Linpak) براي اجراي اين برنامه بايد تعدادي . [7]نماييم ك سيستم از آن استفاده ميحست كه ما براي ما
  . مي باشد٤عمده اين پارامترها اندازه مسئله، اندازه بلوكها و نسبت شبكه. پارامتر را در فايل ورودي آن مشخص نماييم

  
  

                                                           
1 Hypercube 
2 Star 
3 Torus 
4 Grid ratio 
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  NASنتايج مجموعه سنجش ). ۱(جدول

AkuCluster 

(hypercube) 
AkuCluster (star) AkuCluster (torus) Tempset 

Benchmarks 

Time(sec) Mflops/s Time(sec) Mflops/s Time(sec) Mflops/s Time(sec) Mflops/s 

bt.A.16 193.73 868.65 313.02 537.62 223.5 752.94 197.1 853.82 

bt.B.16 713.44 984.22 na na 795.27 882.94 639.98 1097.19 

cg.A.16 8.66 172.81 374.18 4 17.32 86.41 6.91 261.56 

cg.B.16 261.58 209.15 na na 342.03 159.95 275.28 198.74 

ep.A.16 11.85 45.3 11.67 46 11.67 45.99 12.47 43.03 

ep.B.16 46.12 46.57 45.3 47.4 45.3 47.4 49.87 43.06 

is.A.16 12.25 6.85 22.17 3.78 12.99 6.46 5.34 15.71 

is.B.16 47.87 7.01 76.57 4.38 45.61 7.36 12.99 25.84 

lu.A.16 110.35 1081.04 198.27 601.69 139.52 855.04 103.3 1154.9 

lu.B.16 490.61 1061.75 615.15 810.89 533.39 935.19 424.47 1175.16 

mg.A.16 6.34 613.93 12.93 301.08 8.12 479.52 5.13 758.74 

mg.B.16 28.89 673.67 94.32 206.34 31.85 611.07 23.6 824.08 

sp.A.16 181.51 468.36 571.36 148.79 260.22 326.68 155.66 546.12 

sp.B.16 664.98 533.87 264.7 321.16 692.08 512.96 562.98 630.59 

  
 

  
  
  
  
  
  

  AkuClusterنتايج مقايسه سه همبندي براي سيستم . )۵(شكل

نسبت شبكه نيز به شبكه ارتباطي سيستم وابسته است كه براي . اندازه مسئله بايد متناسب با مقدار حافظه سيستم تعيين گردد
 كمي از Q خواهد بود، بصورتيكه P×Qدر واقع شبكه ما بصورت .  استفاده كردP/Q = 1/k, k∈[1..3] رابطهمحاسبه آن مي توان از 

Pبرنامه سنجش ما براي اجراي . بزرگتر باشد HPL روي سيستم AkuClusterرا ۲۰۰۰۰و ۱۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰هاي مسئله   اندازه 
) ۲(در جدول.   در نظر گرفتيم۴×۴ و نسبت شبكه را براي شانزده پردازنده بصورت ۱۰۰اندازه بلوكها را نيز برابر. انتخاب نموديم

  .نتايج اجراي اين سنجش را مالحظه مي نماييد
  

Comparison of three topologies
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System Comparison
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  AkuCluster با سيستم Tempset سيستم مقايسه). ۶(شكل

  HPLنجش نتايج س). ۲(جدول

AkuCluster(hypercube) AkuCluster(star) AkuCluster(torus) Test 
Benchmarks 

Time(sec) Mflops Time(sec) Mflops Time(sec) Mflops Time(sec) Mflops 

hpl.10000.16 140.58 4743 na na na na na 4680 

hpl.15000.16 396.29 5679 769.59 2924 428.37 5253 na 5000 

hpl.20000.16 848.33 6288 1604.25 3325 910.23 5860 na 5160 

  
همبندي فوق مكعب مانند قسمت قبل بهترين جواب را ارائه . آمده است) ۷( سه همبندي متفاوت سيستم در شكلمقايسه

 را نشان مي Testاضافه شده است كه نتايج سيستم ) ۲(با سيستم مشابه يك ستون در جدول AkuClusterبراي مقايسه . كرده است
  :اين سيستم داراي همبندي ستاره و مشخصات زير است. دده

  PentiumIII 550Mhz: واحد پردازشنوع  ■  ) پردازنده۲هر واحد ( عدد ۸: تعداد واحدهاي پردازش ■

 1Gbps Myrinet: شبكه ارتباطينوع  ■      Mbytes 512: هرواحدحافظه مقدار  ■

  Linux: سيستم عاملنوع  ■
  

  
  

  

  

  

  AkuClusterايسه سه همبندي براي سيستم نتايج مق). ۷(شكل

اين مقايسه برحسب سرعت بدست آمده . مشخص شده است) ۸( در شكلAkuCluster با سيستم Testنتايج مقايسه سيستم 
)MFLOPS (در اينجا سيستم . در هر اجرا انجام شده استAkuCluster با همبندي فوق مكعب خيلي بهتر از سيستم Test عمل 

 با AkuClusterت اصلي اين تفاوت در همبندي دو سيستم است كه ميتوان با مقايسه نتايج بدست آمده در سيستم عل. كند مي
  .همبندي ستاره به اين علت دست يافت

Comparison of three topologies

0

200
400

600

800
1000

1200

1400
1600

1800

hpl.15000.16 hpl.20000.16

HPL Benchmarks

Ti
m

e 
(s

ec
)

Hypercube

Star

Torus

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

  

  

  

  

  AkuCluster و سيستم Testمقايسه سيستم ). ۸(شكل

  نتيجه گيري ۵

 فراگير آن در علوم مختلف باعث شده است كه اي و استفاده با توجه به رشد چشمگير سيستمهاي پردازش موازي خوشه
 با اين روش و براي اهداف تحقيقاتي طراحي AkuClusterسيستم .  مطالعات و تحقيقات زيادي روي اين سيستمها انجام گيرداخيراً

راحي و پياده براي استفاده از اين سيستم يك محيط پردازش موازي با امكانات مناسب براي مديريت سيستم ط. و ساخته شده است
هاي  نكته مهم در اين سيستم انعطاف پذيري در همبندي است كه مي تواند بصورت موثر در اجراي انواع برنامه. سازي شده است

الگوريتم تغيير همبندي با توجه به گراف همبندي سيستم پارامترهاي مسيريابي واحدها را بدست . كاربردي مورد استفاده قرار گيرد
 بصورت حالت كلي طراحي شود، امكان استفاده آن در سيستمهاي مشابه نيز الگوريتمسعي شده است  كهاينوجه به با ت. آورد مي

  .يك روال براي تست همبندي سيستم پياده سازي شده است كه در صورت بروز مشكل، كاربر را مطلع كند. وجود دارد
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