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In this work possible usage of parallel computing plugins for Eclipse in Lappeenranta 
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Platform and Parallel Language Development Tools plugins was made. Eclipse and these 
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1. Johdanto

Tässä työssä on tarkoitus ottaa käyttöön Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle Eclipse-

sovelluskehitysympäristö  opetus-  ja  tutkimuskäyttöön.  Eclipsellä  on  tarkoitus  korvata 

nykyisin  käytössä olevat  erilliset  työkalut  sovellusten  kehittämisessä  yhdellä  ainoalla 

työkalulla jota voi käyttää niin ohjelmien kirjoittamiseen, kääntämiseen, virheenetsintään 

kuin sovellusten ajamiseenkin. Varsinaisen Eclipsen lisäksi on tarkoitus asentaa C/C++-

ohjelmien  tekoon  tarkoitettu  C/C++  Development  Tools  -lisäosa  sekä 

rinnakkaisohjelmien  tekoon  tarkoitetut  Parallel  Tools  Platform  ja  Parallel  Language 

Development Tools -lisäosat.

Lisäksi  tutkitaan  Gcc-kääntäjän  version  4.1  soveltuvuutta  Lappeenrannan  teknillisen 

yliopiston  käyttöön  erityisesti  OpenMP-ohjelmien  kääntämisessä.  Työssä  tutkitaan 

ohjelmien Gcc:llä  käännettyjen sovellusten  suorituskykyä verrattuna nykyisin käytössä 

olevaan Intelin  Icc-kääntäjällä  käännettyihin  sovelluksiin.  Lopuksi  tutkitaan  gEclipsen 

soveltuvuutta hilajärjestelmien käytössä.

Työssä on tarkoitus asentaa Eclipse tarvittavine lisäosineen sekä luoda näille asennus- ja 

käyttöohjeet. Työssä ei ole tarkoitus ryhtyä itse ohjelmoimaan Eclipseä tai sen lisäosia 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarpeita vastaaviksi vaan käyttää valmiiksi saatavilla 

olevia  ohjelmia.  Gcc:n  ja  gEclipsen  suhteen  tärkeintä  on  tutkia  ohjelmien  toimivuus, 

suorituskykymittaukset ym. ovat toissijaisia.
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2. Tausta

Nykyisin PC-klusterit ovat halvan hintansa ja yleisesti käytetyn laitteistonsa takia yleisiä. 

Hyvin  yleisesti  käytetään  Linuxia  käyttöjärjestelmänä  perustason  PC-tietokoneista 

muodostetussa ryppäässä. Useista tietokoneista johtuen klusterin käyttö voi kuitenkin olla 

hankalaa. Lisäksi etäkoneesta graafisten ohjelmointieditorien käyttö on hidasta. Linux-

ympäristö  kyllä  tarjoaa  apuvälineitä  käyttöön,  mutta  niiden  opettelu  on  usein  aikaa 

vievää.

2.1 Sovelluskehitys rinnakkaisympäristössä

Nykyisellään  PC-klusterien  ohjelmoinnissa  ei  yleensä  ole  käytössä  minkäänlaista 

integroitua sovelluskehitysympäristöä (IDE, Integrated Development Environment), vaan 

sovelluksien  kehittäminen  rinnakkaisympäristöihin  on  raskasta.  Yleisesti 

sovelluskehityksen eri osa-alueet tapahtuvat erillisillä ohjelmilla niin että lähdekielisen 

ohjelman  kirjoittaminen  tapahtuu  useimmiten  jollakin  tekstieditorilla  (Vi,  ym.)  ja 

kääntäminen erikseen kääntäjällä (Gcc, ym.). Lisäksi rinnakkaisympäristöissä ohjelmien 

ajaminen  on  vaikeampaa  kuin  yksisuoritinjärjestelmissä  ja  saattaa  vaatia  esimerkiksi 

eräajojärjestelmien  käyttöä.  Sovellusten  ajonaikainen  virheenetsintä  on  usein  vielä 

vaikeampaa.
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2.2 Eclipse

Eclipse (virallisesti Eclipse Platform) on Java-pohjainen ohjelmistokehitysympäristö. Itse 

Eclipse  tarjoaa  pääasiassa  vain  projektien  hallinnan,  mutta  sen  päälle  on  kehitetty 

runsaasti  erilaisia  laajennuksia  (plugins),  jotka  tekevät  kokonaisuudesta  erittäin 

tehokkaan työkalun [1]. Laajennuksien käyttö tekee Eclipsestä “sovelluskehitystyökalun 

kaikelle eikä millekään erityisesti”. Esimerkiksi sovelluskehityksessä tärkeät apuvälineet 

kuten  syntaksin  korostus  ja  erilaiset  konteksteihin  liittyvät  avusteet  C-kielellä  on 

toteutettu  laajennusosien  avulla.  Tässä  työssä  tullaan  perehtymään erityisesti  Parallel 

Tools Platform (PTP) ja Parallel Language Development Tools (PLDT) -laajennuksiin. 

Kuvassa  1  on  näkymä  Eclipsestä:  oikealla  projektinäkymä,  keskellä  koodieditori  ja 

oikealla hahmotelma koodin osista.
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Eclipsen  ytimenä  on  Eclipse  RCP  (Rich  client  platform),  joka  toimii  Eclipsen 

laajennusten  liityntäkohtana.  Laajennukset  Eclipse  RCP:lle  toimivat  kaikissa  Eclipsen 

tukemissa käyttöjärjestelmissä. Eclipse RCP koostuu viidestä pääosasta: 

• Käyttöliittymätyöpöytä editoreineen, perspektiiveineen ja näkymineen 

• SWT  (Standard  widget  toolkit),  joka  on  matalan  tason  grafiikkakirjasto  Javan 

käyttöliittymäkomponenteista  natiiveina  toteutuksina  jotka  hävittävät  erot 

käyttöjärjestelmien välillä

• JFace, käyttöliittymäabstraktiokerros näyttämään objekteja, toteutettu SWT:n päälle
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• Alustan suoritusosa (platform runtime), määrittelee laajennuksien liityntäkohtamallin 

mahdollistaen laajennuksien väliset löyhät sidokset sekä laajennuksien lataamisen ja 

käynnistämisen vasta tarvittaessa

• OSGi (Open services gateway initiative), Eclipsen käyttämä ympäristö laajennuksien 

löytämiseen,  lataamiseen  sekä  sulkemiseen  ilman  että  itse  Eclipseä  tarvitsee 

käynnistää uudestaan [2]

2.3 Eclipsen käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa

Eclipse  on  paljon  käytetty  ohjelmointikehitysympäristö  sekä  lisäksi  ilmainen  ja 

laajennettava, ja niinpä se onkin herättänyt paljon kiinnostusta  yliopistoissa  ja  muissa 

oppilaitoksissa.  Eclipsen  käyttöön  erityisesti  opetuksessa  on  kehitetty  erilaisia 

laajennusosia  joista  alla  on  mainittu  muutamia.  Eclipseä  käytetään myös sellaisenaan 

Java-ohjelmoinnin  opetuksessa  tai  vain  peruslaajennusosien  avulla  muiden 

ohjelmointikielien opetuksessa. 

Eclipsen käyttöä opetuksessa on vaikeuttanut lähinnä se, että sen käyttöön liittyy oma 

opettelunsa,  niin  oppilaille  kuin  opettajille.  Etenkin  ohjelmointia  aloitteleville 

opiskelijoille  kynnys Eclipsen  käyttöön voi  olla  varsin  korkea.  Yksi  mahdollisuus  on 

opettaa kielen perusteet ensin jollakin muulla työkalulla ja siirtyä Eclipsen käyttöön vasta 

jatkokursseille [3]. Eclipsen käyttöä ohjelmoinnin opiskelussa puoltaa myös se, että näin 

oppilaat  oppivat  käyttämään  täysimittaista  ohjelmointikehitysympäristöä.  Lisäksi 
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tutkituissa  tapauksissa  oppilaat  ovat  yleensä  pitäneet  Eclipsen  käyttämisestä  sen 

vaatimasta opiskelusta huolimatta [4].

2.3.1 Fujaba Life3

Saksan Paderbornin yliopistossa kehitetty Fujaba Life3 on Eclipsen laajennus,  joka on 

tarkoitettu  erityisesti  aloittelevien  ohjelmoijien  opettamiseen.  Fujaba  Life3 perustuu 

Fujaba  Tool  Suite  –ohjelmaan  [5].  Fujaba  Life3 –laajennuksessa  opiskellaan  olio-

ohjelmointia visuaalisesti kolmessa osassa tarinadiagrammin [6] UML-kaavioiden avulla, 

ilman että  oppilaiden  täytyy huolehtia  ohjelmointikielen  syntaktisista  yksityiskohdista, 

vaan he pääsevät suoraan leikkimään olioilla ja niiden välisillä suhteilla. Kuvassa 2 on 

esimerkki tarinadiagrammista. [7]
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Kuva 2 Fujaba Lifen tarinadiagrammi hissin toiminnasta [7]

Fujaba Life3 lähestymistapa opettaa olio-ohjelmointia kolmessa vaiheessa: ensimmäisessä 

vaiheessa oppilaat  oppivat  olioiden,  luokkien,  attribuuttien  ja  metodien merkitykset ja 

keskinäiset  suhteet.  Tässä  vaiheessa  kaikki  tapahtuu  täysin  visuaalisesti  ja  oppilaat 

pääsevät  leikkimään  olioilla  huolehtimatta  ohjelmointikielestä.  Toisessa  vaiheessa 

oppilaille  esitellään  ohjelmointikieli,  mutta  he  luovat  ohjelmia  edelleen  visuaalisesti 

tarinadiagrammien  avulla,  joista  ohjelman  lähdekoodi  automaattisesti  generoidaan. 

Kolmannessa vaiheessa oppilaat pääsevät itsenäisesti luomaan ohjelmia pienryhmissä. [7]
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Fujaba Life3 Eclipse-laajennus sisältää oman perspektiivin, jossa projektipuu listaa kaikki 

projektiin liittyvät luokka- ja tarinadiagrammit. Diagrammien editorit ovat rajoittavia ja 

tiukkaa  syntaksia  korostavia,  eli  esimerkiksi  luokka  on  määriteltävä  ensin 

luokkadiagrammissa  ennen  kuin  vastaavaa  oliota  voi  käyttää  tarinadiagrammissa. 

Kuvassa 3 on näkymä Fujaba Life3 -perspektiivistä. Vasemmalla on projektipuu jaettuna 

luokka- ja tarinadiagrammeihin, keskellä diagrammieditori näyttää luokkadiagrammin ja 

oikealla näkyvät yleisesitys diagrammista sekä diagrammin ominaisuudet.  Fujaba Life3 

käsittää myös tukee myös koodin generoimista suoraan luokka- ja tarinakaavioista. Koodi 

luodaan  normaaliin  Eclipse-projektiin,  josta  se  voidaan  kääntää  ja  ajaa  suoraan  tai 

muokata jos on tarpeen. [7]

Kuva 3: Näkymä Fujaba Life –perspektiivistä [7]
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2.3.2 GILD

Kanadan  Victorian  yliopistossa  on  kehitetty  GILD  (Groupware  enabled  Integrated 

Learning  and  Development)  –laajennus  on  tarkoitettu  helpottamaan  Eclipsen  käyttöä. 

GILD  tarjoaa  kaksi  perspektiiviä  käyttöön:  yhden  opettajille  ja  toisen  oppilaille. 

Opettajille  tarkoitettu  perspektiivi  on  tarkoitettu  hallinnoimaan  ohjelmointikurssia  ja 

tarjoaa  työkaluja  kurssin  sisällön  luomiseen  ja  koodiesimerkkien  tekoon  sekä  näiden 

yhdistämiseen.  Oppilaiden  perspektiivi  puolestaan  tarjoaa  yksinkertaistetun 

kehitysympäristön  johon  on  lisätty  ominaisuuksia  helpottamaan  navigointia 

kurssimateriaalin  ja  esimerkkien  välillä.  Oppilaiden  perspektiivi  sisältää  Eclipsen 

projekti-  ja  resurssinäkymät,  editorin,  virheenetsijän  sekä  ohjelmien  kääntämiseen  ja 

ajamiseen  tarvittavat  työkalut.  Virheenetsijää  sekä  ohjelmien  ajamista  on 

yksinkertaistettu, ja velhot sekä ohjelmakoodin uudelleenmuotoilu (refactoring) on jätetty 

kokonaan pois. Kuvassa 4 on esitelty näkymä GILD:stä. [8]
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GILD  käsittää  myös  yksinkertaisen  HTML-selaimen.  Sen  tarkoituksena  on  sallia 

opettajan luoda ohjeita, tehtäviä, ym. HTML-muodossa, jotka oppilas saa uuden tehtävän 

mukana.  Lisäksi  GILD  sisältää  HTML-muotoisen  käyttöohjeen  esimerkkikoodeineen, 

jota voi käyttää mainitun selaimen avulla.  GILD antaa myös mahdollisuuden muokata 

asetuksia  käytön  kannalta  haluttaviksi  tai  opettaja  asettaa  ne  etukäteen  omaan 

opetustyyliinsä  soveltuvaksi.  Esimerkiksi  automaattisen  käännöksen,  virheenetsinnän 

yksinkertaistukset  tai  versionhallinnan  voi  ottaa  päälle  tai  pois  oman  maun  mukaan. 

Tarkoituksena on että GILD ”olisi  pikemminkin apupyörät jotka voi ottaa halutessaan 

pois kuin kolmipyöräinen”. [8]
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Kun  GILD:n  ja  Eclipsen  normaalin  perspektiivin  välisiä  eroja  tutkittiin,  havaittiin 

aloittelevien  ohjelmoijien  pitävän  enemmän  GILD:stä  ja  olevan  myös  vähemmän 

turhautuneita sen kanssa. Oppilaat myös saivat tehtävät hieman nopeammin suoritettua 

käyttämällä GILD:iä. [9]

2.3.3 JScoper

JScoper-laajennus  on  kehitetty  Argentiinan  Buenos  Airesin  yliopiston  puolesta 

helpottamaan opiskelijoita  ja  tutkijoita  muokkaamaan  ja  ymmärtämään  muistialueiden 

sisältöä.  Tärkeimpänä  tarkoituksena  on  tarjota  työkalu  Java-ohjelmien  muuttamiseksi 

Javan tosiaikastandardin (RTSJ, Real-time specification for Java) mukaisiksi ohjelmiksi. 

Tarkemmin,  sen  tehtävänä  on  luoda  automaattisia  tai  puoliautomaattisia  menetelmiä 

kasapohjaisten  (heap-based)  ohjelmien  muuttamiseksi  aluepohjaisiksi  (scope-based). 

Kuvassa 5 on näkymä JScoperista. [10]
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2.3.4 Penumbra

Yhdysvalloissa  Purduen  yliopisto  on  kehittänyt  Penumbra-laajennuksen  aloittelevien 

ohjelmoijien  käyttöön.  Siinä  tarkoituksena  on  ennen  kaikkea  tarjota  “pehmeä  lasku” 

Eclipsen käyttöön, jotta opiskelijat pystyisivät keskittymään ohjelmoinnin opiskeluun sen 

sijaan että kaikki aika kuluisi Eclipsen käytön oppimiseen. Tämä tapahtuu luomalla uusi 

perspektiivi  Eclipseen,  johon  on  sisällytetty ja  yksinkertaistettu  tärkeimmät  toiminnot 

Eclipsen käytöstä eri perspektiiveissä. Tarkoituksena on, että opittuaan Eclipsen perusteet 
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oppilaat voivat ottaa käyttöön normaalin Eclipsen perspektiivit. Näin ei synny tilannetta 

jossa  oppilaat  joutuisivat  vaihtamaan  opetusympäristöstä  ”oikeaan”  ohjelmointi-

ympäristöön, vaan kyseessä on vain perspektiivin vaihto. [11]

Penumbran  perspektiivi  käsittää  neljä  näkymää:  yksinkertaistetun  pakettinäkymän, 

oliohierarkianäkymän, koodieditorin sekä konsolin.  Kolme valikkoa (Source,  Refactor, 

Run)  sekä  kolme  työkalupalkkia  (Run,  Create  new  elements,  Search)  on  poistettu. 

Joidenkin  toimintojen  poistaminen  (Run,  Debug)  on  korvattu  tarjoamalla  Penumbra-

valikko ja työkalupalkki, joista nämä tärkeät toiminnot löytyvät. Ohjelmien ajamista on 

myös  helpotettu,  niin  ettei  erillisiä  asetuksia  tarvitse  asettaa,  vaan  ne  luodaan 

automaattisesti. Kuvassa 6 on esitelty näkymä Penumbrasta. [11]
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Kuva 6 Penumbra [11]

Penumbra  tarjoaa  myös  työkalut  harjoitusten  hakemiselle  palvelimelta  sekä  töiden 

tallentamisen  sinne.  Näin  ollen  oppilaat  voivat  tehdä  samoja  harjoituksia  helposti 

esimerkiksi  koulun mikroluokasta tai  kotoaan käsin.  Nämä ovat varsinaisesti  Eclipsen 

oman  CVS-perspektiivin  tarjoamia  palveluita,  jotka  on  paketoitu  helpommin 

käytettäväksi Penumbraan. Opettajalle Penumbra tarjoaa keskitetyn tallenteen oppilaiden 

edistymisestä arvostelua varten. [11]
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2.4 Eclipse rinnakkaisohjelmoinnissa

Ottaen huomioon Eclipsen suosion ja laajennettavuuden ei ole yllättävää, että siihen on 

saatavilla  useita  rinnakkaisohjelmien  kehitykseen  suunniteltuja  lisäosia.  Tässä 

kappaleessa esitellään joitakin näistä.

2.4.1 Parallel Tools Platform

Parallel  Tools  Platform  (PTP)  on  tarkoitettu  helpottamaan  rinnakkaisohjelmien 

kehittämistä  Eclipsellä.  Parallel  Tools  Platform  on  suunniteltu  toteuttamaan  viisi 

pääkohtaa käsittävä ohjelma:

• Sovelluskehitys rinnakkaisohjelmille

• Ohjelmien ajaminen ja ajonaikainen tuki

• Virheenetsintä ja testaus

• Suorituskykymittaukset

• Yhtenäinen käyttöliittymä ohjelman rakentamiselle (deployment)

Sovelluskehitys rinnakkaisohjelmille käsittää työkalut lähdekoodin kirjoittamiselle kieltä 

ymmärtävillä editoreilla;  kielen jäsentimet tukemaan ohjelmien uudelleen rakentamista 

17



(language parsers supporting program restructuring and refactoring); sekä infrastruktuuri 

tukemaan ohjelmien analysointia, rinnakkaistamista ja optimointia. Ohjelmien ajaminen 

ja  ajonaikainen tuki  sisältää yhtenäisen ajonaikaisen arkkitehtuurin yksinkertaistamaan 

vuorovaikutusta  rinnakkaisjärjestelmien  kanssa  ja  tarjoaa  työkalut  ohjelmien 

käynnistämiselle (esim. mpirun), tuen eräajojärjestelmille, näyttää koneiden ja ohjelmien 

tilan sekä tarjoaa tuen rinnakkaiselle ajonaikaiselle virheenetsinnälle.  Virheenetsintä ja 

testaus tarjoaa tuen skaalautuvalle, rinnakkaiselle virheenetsinnälle ja tarjoaa yhtenäisen 

käyttöliittymän  käyttöympäristön  omille  virheenetsijöille  (Gdb,  etc.).  Lisäksi  tarvitaan 

yhtenäinen  käyttöliittymä  automaattiselle  yksikkötestaukselle.  Suorituskykymittauksiin 

tarjotaan  yhtenäinen  käyttöliittymä  eri  suorituskykymittaustyökaluihin.  Lopuksi 

yhtenäinen käyttöliittymä ohjelman rakentamiselle (deployment), jossa sovelluskehitys-

ympäristö loisi automaattisesti kaikki tarvittavat tiedostot ohjelman asentamista varten. 

[12]

Nykyinen Parallel Tools Platform koostuu kolmesta pääkohdasta:

l Rinnakkainen käyttöliittymä

l Rinnakkainen virheenetsintä

l Rinnakkaisohjelmien käynnistämiseen yhtenäinen käyttöliittymä

Rinnakkainen  käyttöliittymä  on  laajennus  Eclipsen  sovelluskehitysympäristön 

vuorovaikutukseen  eri  rinnakkaisympäristöjen  kanssa  ja  tarjoaa  tuen  rinnakkais-

ohjelmien  ajamiseen,  hallintaan,  valvontaan  ja  virheenetsintään.  Rinnakkainen 
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virheenetsintä  käsittää  sisäänrakennetun  rinnakkaisen  virheenetsijän  joka  mahdollistaa 

rinnakkaisohjelmien virheenetsinnän. Ohjelman eri prosesseja voi pysäyttää ja käynnistää 

yksi  kerrallaan tai kaikki  yhtäaikaa ja eri  prosessien muuttujien arvoja voi tarkastella. 

Rinnakkaisohjelmien käynnistämiseen tarjotaan yhtenäinen käyttöliittymä joka tukee eri 

rinnakkaisympäristöjä.  Tämä  mahdollistaa  helpon  parametrien  ja  asetusten  antamisen 

rinnakkaisohjelmille.

2.4.2 Parallel Language Development Tools

Parallel  Language  Development  Tools  (PLDT)  on  tarkoitettu  rinnakkaisohjelmien 

kehittämiseen  Eclipsellä.  PLDT  tukee  ohjelmien  kehittämistä  MPI-  ja  OpenMP-

tekniikoille.  PLDT tarjoaa  tuen MPI:n ja  OpenMP:n  syntaksille  ja  kontekstipohjaisen 

avun  sekä  mahdollisuuden  korostaa  rinnakkaisohjelmien  funktiokutsut  ym. 

lähdekoodissa. Erityisesti MPI-ohjelmille PLDT tarjoaa esteanalyysin (barrier analysis) 

joka  etsii  estekutsut  lähdekoodista  sekä  niille  vastaavat  parit.  Lisäksi  varoitetaan 

yleisimmistä virheistä. [13]

2.4.3 DOTS Eclipse

DOTS  (Distributed  Object-Oriented  Threads  System)  on  monisäieohjelmointimalli 

(multithreading programming model),  joka  hyödyntää graafiteoriaa  säieohjelmoinnissa 
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niin että ohjelman laskenta kuvataan graafeina.  Eclipsen laajennuksen tarkoituksena on 

visualisoida  tämä  rinnakkaisohjelmoinnin  menetelmä.  DOTS  on  erityisesti  tarkoitettu 

auttamaan  dynaamisessa  kuorman  jakamisessa  eri  prosessoreille  tilanteissa  joissa  on 

mahdotonta  ennustaa  yksittäisten  prosessien  ajoaikoja.  Tälläisiä  ongelmia  ovat 

esimerkiksi epäsäännölliset rinnakkaistyöongelmat (task-parallel problems), missä lisäksi 

dynaaminen  kuormanjakaminen  aiheuttaa  huomattavaa  epädeterminisyyttä.  Ohjelman 

visualisointi  voi  tuoda  esiin  tärkeitä  ominaisuuksia  joita  ei  perinteisillä 

analysointityökaluilla helposti näe [14]
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Kuva 7 Näkymä DOTS Eclipsestä [14]



2.4.4 Fluid

Carnegie  Mellonin  yliopistossa  Yhdysvalloissa  on  kehitetty  prototyyppi  Eclipsen 

laajennuksesta  rinnakkaisohjelmien  samanaikaisuuden  hallintaan.  Laajennus  perustuu 

koodin  sekaan kirjoitettaviin  yksinkertaisiin  merkintöihin  jotka  ohjelma  lukee.  Toisin 

kuin joissakin muissa vastaavissa hankkeissa, Fluid ei vaadi koko koodin merkitsemistä, 

vaan  ohjelmoija  saa  palautetta  jo  pienestäkin  osasta  merkittyä  koodia.  Merkinnöillä 

pidetään  kirjaa  eri  rinnakkaiskoodin  lukoista  ym  osista,  niin  että  ohjelmoijan  työ 

helpottuu. [15]

Kuva 8: Näkymä Fluidista [15]

Esimerkki Fluidin merkinnöistä [15]:

1 /** @lock BufLock is this protects Instance */
2 public class BoundedFIFO {
3 /** @aggregate [] into Instance
4 * @unshared */
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5 LoggingEvent[] buf;
6 int numElts = 0, first = 0, next = 0, size;
7
8 /** @synchronized
9 * @borrowed this */
10 public BoundedFIFO(int size) { ... }
11
12 /** @requiresLock BufLock */
13 public LoggingEvent get() { ... }
14
15 /** @requiresLock BufLock */
16 public void put(LoggingEvent o) { ... }
17 ...
18 public synchronized void resize(int newSize)
19 { ... }
20 }

2.4.5 g-Eclipse

Vielä keskeneräinen g-Eclipse projektin tavoitteena on luoda yhteinen kehys (framework) 

hilajärjestelmien  käyttöön  niin  että  eri  työkaluja  pystyisi  käyttämään  yhteisen 

käyttöliittymän  kautta.  Tarkoituksena  on  saada  aikaan  välijärjestelmistä  (middleware) 

riippumaton kehys jota voivat helposti käyttää niin hilajärjestelmien käyttäjät, ylläpitäjät 

kuin sovelluskehittäjätkin. Tässä vaiheessa g-Eclipse tukee gLite-hilajärjestelmiä, mutta 

tarkoituksena on saada mukaan myös mm. UNICORE ja Globus. [16, 17]

22



3. Tavoitteet

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla käytetään tällä hetkellä sovellusten kehittämiseen 

eri  työkaluja  eri  työvaiheisiin:  ohjelmat  kirjoitetaan  editoreilla,  esim.  Vi  ja  Emacs, 

käännetään käsin komentoriviltä, virheet etsitään erikseen virheenetsintäohjelmilla kuten 

Gdb tai Totalview ja ohjelmat ajetaan käsin komentoriviltä.  Tässä työssä on tarkoitus 

korvata kaikki nämä yhtenäisellä Eclipse-sovelluskehitysympäristöllä, jolla hoituvat niin 

ohjelmien kirjoittaminen, kääntäminen, virheenetsintä kuin niiden ajaminenkin.

Työn tavoitteina on luoda puitteet joissa mikroluokan Linux-työasemalla oleva Eclipse-

ohjelma  toimii  sovelluskehitysympäristönä  PC-klusterissa  sijaitseville  ohjelmille. 

Tarkoitusena on,  että  käyttäjä pystyy kehittämään ohjelman Linux-koneelta käsin sekä 

kääntämään,  ajamaan  ja  etsimään  virheet  Eclipsen  avulla  etäkoneelta.  Kuvassa  9  on 

esitelty suunniteltu lopputulos,  jossa Eclipse on asennettu mikroluokan koneille mutta 

kääntäjä ym. työkalut sekä kehitettävä sovellus sijaitsevat klusterissa. Lisäksi on tarkoitus 

ottaa  selvää,  mitä  kirjastoja  täytyy asentaa  Linux-koneille  ja  klusterin  edustakoneelle. 

Tarkoitus  on  myös  kartoittaa  Eclipsen  nykyistä  käyttöä  muissa  yliopistoissa  ja 

instituutioissa  sekä  ottaa  selvää  Eclipsen  tulevaisuuden  suunnitelmista 

rinnakkaislaskennan  alalla.  Lisäksi  on  tarkoitus  tutkia  uuden  Gcc  4.2:n 

käyttömahdollisuuksia  nykyisen  Icc:n  korvaajana  sekä  tutkia  g-Eclipsen  hyötyjä 

hilajärjestelmien yhteydessä ja laatia ohjeet sen käytöstä.
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Kuva 9: Esitys suunnitellusta ratkaisusta



3.1 Tavoiteltu hyöty

Työn  tavoitteena  on  antaa  Lappeenrannan  teknilliselle  yliopistolle  täysimittainen, 

yritystasoinen sovelluskehitysympäristö.  Näin  on  tarkoitus  sekä  helpottaa  sovellusten 

kehittämistä että tutustuttaa oppilaat integroituun sovelluskehitysympäristöön. Gcc 4.2:n 

taholta  tavoitteena on säästää yliopiston rahoja pääsemällä  eroon maksullisesta  Intelin 

Icc-kääntäjästä. Lisäksi tavoitteena on vähentää eri työkalujen määrää käyttämällä vain 

yhtä kääntäjää.

3.2 Suunnitelma ratkaisumenetelmiksi

Työ on suunniteltu ratkaistavaksi  asentamalla Linux-koneeseen tarvittavat ohjelmat eli 

Eclipse, Parallel Tools Platform, Parallel Language Development Tools sekä tarvittavat 

kirjastot MPI-, OpenMP- ja Posix säikeet -tekniikoille. Eclipse on tarkoitus säätää niin, 

että Linux-koneella pystyy ohjelmoimaan, kääntämään, ajamaan ja debuggaamaan PC-

klusterissa  sijaitsevan  ohjelman.  Samalla  kun  tutkitaan  miten  vaikeaa  ohjelman 

asentaminen  ja  säätäminen  on,  luodaan ohjeet  muita  varten.  Lopuksi  tehdään sopivia 

harjoituksia ohjelman käytöstä havainnollistamaan ohjelman käyttöä.

Mikäli  Eclipsen  käyttö  PC-klusterin  ulkopuolelta  ei  onnistu,  asennetaan  Eclipse 

edustakoneeseen.  Seuraavaksi  mitataan,  pystyykö Eclipseä  käyttämään  riittävän  moni 

yhtäaikainen käyttäjä kunnollisesti edustakoneesta käsin.
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Eclipsen  tämänhetkinen  käyttö  koulun  ulkopuolella  otetaan  selville 

kirjallisuustutkimuksella.  Mahdollisten  parannuksien  todennäköisyys  ja  aikataulu 

puolestaan tutkitaan eri projektien tulevaisuuden suunnitelmia tutkimalla.

Gcc 4.2:n kohdalla tärkein tehtävä on tutkia toimiiko se kelvollisesti Intelin Icc:n tilalla. 

Suorituskykymittauksia on tarkoitus suorittaa, mutta niiden osuus on vähemmän tärkeä.

3.3 Alkuperäinen aikataulu

8.6: Alkuraportti

9.6 – 26.6: Kirjallisuusselvitys, ympäristön ja Eclipsen asennus

27.6 – 1.8: Eclipsen integrointi Linux-luokkaan ja klusteriin, esimerkkien teko

2.8 – 8.8: G-Eclipsen tutkimus

9.8 – 15.8: Gcc 4.2:n tutkimus

15. – 31.8: Dokumentointi

3.4 Työn suunnitellut vaiheet

1. Vaihe:  Eclipsen  ja  tarvittavien  lisäosien  (CDT,  PTP,  PLDT)  sekä  OpenMPI:n 

(vaaditaan PTP:n käyttöä varten) asennus omalle työkoneelle.

2. Vaihe: Asennus- ja käyttöohjeiden teko Eclipseen ja lisäosiin.
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3. Vaihe: Eclipsen ja lisäosien sekä OpenMPI:n asennus mikroluokan Linux-koneisiin.

4. Vaihe: Gcc:n asennus omalle työkoneelle.

5. Vaihe: Gcc:n asennus klusteriin.

6. Vaihe: Suorituskykymittaukset Gcc:lle ja Icc:lle.

7. Vaihe: gEclipsen asennus työkoneelle.

8. Vaihe: gEclipsen asennus klusteriin.
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4. Käytännön toteutus

Tarkoituksena työssä oli asentaa Eclipse tarvittavine lisäosineen jokaiselle mikroluokan 

Linux-koneelle  niin  että  kehitettäviä  sovelluksia  oltaisiin  kehitetty  ja  ajettu  sekä 

tarvittaessa  etsitty  virheitä  etätyönä  Lappeenrannan  teknillisen  korkeakoulun 

Tietoliikenneosaston  klusterissa.  Lisäksi  oli  tarkoitus  luoda  asennus-  ja  käyttöohjeet 

muille opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle. Tarkoituksena työssä oli myös asentaa 

Gcc-kääntäjä ja suorittaa sillä käännetyille ohjelmille suorituskykymittauksia verrattuna 

nykyiseen  Intelin  Icc-kääntäjällä  käännettyihin  ohjelmiin.  GEclipsen  tapauksessa 

tärkeintä oli tutkia ohjelman soveltuvuutta Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetus- 

ja tutkimuskäyttöön. Ajanpuutteen vuoksi gEclipseä ei ehditty tutkimaan.

4.1 Eclipse, PTP ja PLDT

Työn  alkuvaiheessa  jouduttiin  toteamaan,  ettei  alkuperäistä  suunnitelmaa  Eclipsen 

asentamisesta  mikroluokan  Linux-koneisiin  ja  käyttämisestä  klusterissa  sijaitsevan 

sovelluksen kehittämiseen pysty toteuttamaan: PTP 1.1 ei yksinkertaisesti tue etäkoneessa 

sijaitsevan  sovelluksen  kehitystä.  Tulossa  olevan  version  2.0  luvataan  tukevan 

etäkoneessa sijaitsevan sovelluksen kehitystä, mutta sen odottaminen olisi viivästyttänyt 

työtä liian paljon. Niinpä päätettiin sen sijaan asentaa Eclipse klusterin edustakoneelle ja 

käyttää sitä etäyhteyden läpi mikroluokasta. Tässä välissä luotiin tarvittavat asennus- ja 

käyttöohjeet  Eclipselle  ja  lisäosille  sekä  harjoitukset.  Sen  jälkeen  asennettiin  Eclipse 
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lisäosineen  sekä  OpenMPI  klusterin  edustakoneelle.  Testauksen  jälkeen  asennettiin 

OpenMPI myös klusterin muille koneille, jotta pystyttäisiin hyödyntämään klusterin koko 

potentiaalia. Kuvassa 10 on esitetty työn toteutunut lopputulos Eclipsen osalta.
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Kuva 10: Esitys toteutuneesta ratkaisusta
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4.1.1 Eclipsen, PTP:n ja PLDT:n asennus

Eclipsen, PTP:n ja PLDT:n asennus käsitti lyhyesti seuraavat vaiheet:

1. Eclipsen, PTP:n, PLDT:n ja OpenMPI:n asennuspakettien lataus

2. Eclipsen asennus

3. OpenMPI:n  asennus  konfiguroituna  –with_devel_headers  -asetuksilla.  Tätä 

tarvitaan PTP:tä varten.

4. OpenMPI:n testaus

5. PTP:n ja PLDT:n asennuspakettien purku

6. PTP:n konfigurointi

7. PLDT:n asetuksien asetus

Tarkat asennusohjeet löytyvät liitteestä VI.

4.1.2 Eclipsen, PTP:n ja PLDT:n käyttö

Tässä kappaleessa kerrotaan Eclipsen käytöstä, erityisesti PTP:n ja PLDT:n osalta. Tarkat 

käyttöohjeet löytyvät liitteestä VII. Uusi projekti luodaan valitsemalla File->New->Other, 

ja antamalla tyypiksi C Project. Asetuksista valitaan kahdesti “Next”, sitten “Add MPI 

project  settings  to  this  project”  ja  “Finish”.  Uusi  lähdekooditiedosto  luodaan samaan 
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tapaan kuin projektikin. Ohjelman ollessa valmis ajettavaksi se käännetään valitsemalla 

Project->Build All. 

Tämän  jälkeen  valitaan  perspektiiviksi  PTP  Runtime  valitsemalla  Window->Open 

Perspective->Other ja valitsemalla tyypiksi PTP Runtime. Ohjelma ajetaan valitsemalla 

Run->Open run dialog ja kaksoisklikkaamalla “Parallel Application” -tekstiä. Asetuksista 

annetaan  asetuksille  nimi,  valitaan  ajettava  ohjelma,  Parallel-välilehdeltä  prosessien 

määrä  ja  Debugger-välilehdeltä  virheenetsijäksi  SDM.  Lopuksi  ajetaan  ohjelma 

valitsemalla  Run.  Jobs-välilehdeltä  löytyvät vinoneliöt  kuvaavat  kukin  yhtä  prosessia. 

Näitä kaksoisklikkaamalla saa esiin kyseisen prosessin tulostamat tiedot.

Virheenetsintä  tapahtuu  PTP  Debug  -perspektiivissä,  joka  valitaan  kuten  PTP 

Runtimekin.  Rinnakkaisen pysäytyspisteen voi asettaa painamalla hiiren oikeaa nappia 

lähdekoodin vasemmalla puolella olevassa palkissa ja valitsemalla Parallel Breakpoint-> 

Toggle  Breakpoint.  Virheenetsintä  käynnistetään  valitsemalla  Run->Debug  history-

><oman ajokonfiguraation nimi>. Ohjelman pysähtyessä pysäytyspisteeseen voi ohjelman 

muuttujien  arvoja  tarkastella  Variables-välilehdeltä.  Ohjelman  suoritusta  voi  jatkaa 

painamalla Resume-painiketta Parallel Debug -välilehdellä.

PLDT mahdollistaa kontekstipohjaisen avun ohjelmakoodin kirjoittamiseen. Tämän saa 

käyttöön kirjoittamalla komennon alun ja painamalla ctrl+välilyönti. Lisäksi PLDT antaa 

mahdollisuuden  etsiä  kaikki  MPI-käskyt  ohjelmakoodista,  mikä  tapahtuu  valitsemalla 

MPI Artifacts->Run MPI Analysis. Lopuksi PLDT tarjoaa esteanalyysin (barrier analysis) 
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MPI_Barrier-komentojen  etsimiseen.  Komento etsii  kaikki  MPI_Barrier-kutsut  ja  niitä 

vastaavat  parit  sekä  varoittaa  yleisimmistä  virheistä.  Esimerkiksi  ehtolauseen haarasta 

puuttuvasta  esteestä  varoitetaan,  jos  toisessa  haarassa  on  este.  Esteanalyysi  tapahtuu 

valitsemalla Sample Menu->MPI Barrier Analysis.

4.1.3 Näkymä PTP-Eclipsestä

Kuvassa  11  on  esitelty  näkymä Eclipsen  PTP  Runtime  -perspektiivistä.  Vasemmassa 

laidassa on Jobs-välilehti valittuna, jolla näkyvät eri prosessit, joita vinoneliöt edustavat. 

Machines-välilehdeltä  löytyvät rinnakkaisohjelmien  käytettävissä  olevat  tietokoneet  ja 

Resource Manager -välilehdeltä löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa resurssienhallinnasta. 

Keskellä  näkyy tekstieditori  ohjelmakoodin kirjoittamiseen ja  oikealla on yleisnäkymä 

kyseisen ohjelman eri aliohjelmista ym. Alhaalta löytyvät mm. konsoli-ikkuna ja tiedot 

eri ongelmista.
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Kuvassa  12  on  esitelty  Eclipsen  PTP  Debug  -perspektiivi.  Ylhäällä  vasemmalla  on 

rinnakkaisen  virheenetsijän  ikkuna  (Parallel  Debug),  josta  löytyvät  eri  prosessit  ja 

työkalut  niiden  yhteiseen  hallintaan.  Sen  alla  on  tavallisen  virheenetsijän  näkymä 

(Debug),  josta  löytyvät  eri  säikeet.  Ylhäällä  oikealla  löytyvästä  välilehtien  sumasta 

hallitaan  pysäytyspisteitä, tutkitaan  eri  muuttujien  arvoja,  tarkastellaan  signaaleja  ym. 

Keskeltä löytyvät tekstieditori ja ohjelman yleisnäkymä, ja alhaalla on konsoli-ikkuna.
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Kuva 11: Näkymä PTP Runtime -perspektiiviin
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Kuva 12: Näkymä PTP Debug -perspektiiviin



4.2 Gcc

Gcc:n  uuden  version  4.2:n  myötä  Gcc:hen  tuli  tuki  OpenMP-ohjelmille.  Tästä 

kiinnostuneena  Lappeenrannan  teknillinen  yliopisto  päätti  tutkia  Gcc:n  soveltuvuutta 

nykyisen  Intelin  Icc-kääntäjän  korvaajaksi.  Kääntäjän  asennus  ja  testaus  sujuivat 

ongelmitta  aikataulun  mukaan,  mutta  suorituskykymittauksissa  yllättäen  Gcc:llä 

käännetyt OpenMP-ohjelmat  toimivat  huomattavasti  hitaammin  kuin Icc:llä käännetyt. 

Lisäksi  jotkin  ohjelmat  eivät  toimineet  Gcc:llä  käännettynä  lainkaan,  vaikka  Icc:llä 

käännettynä ne toimivat hyvin. Ohjelmat käännettiin perustason optimointiasetukset (-O) 

päällä ja testiohjelmina käytettiin neljää eri ohjelmaa: 

● Yksinkertaista for-silmukan rinnakkaistavaa ohjelmaa

● Yksinkertaista OpenMP sections käskyä testaavaa ohjelmaa

● Matriisien kertolaskua

● Monipuolisempaa eri käskyjä testaavaa ohjelmaa 

For-silmukkatestissä  yksi  parallel  shared  -alue  suoritettiin  kerran,  ja  sen  sisällä  kaksi 

rinnakkaistettua for-silmukkaa, toinen static- ja toinen dynamic-asetuksilla, ajettiin läpi 

kertaalleen. Sections-testissä yksi parallel shared -alue ajettiin läpi 10000 kertaa, ja sen 

sisällä oli yksi sections-alue jossa kaksi eri section-osaa. Matriisien kertolaskussa oli yksi 

parallel shared -alue, joka ajettiin läpi kerran. Sen sisällä oli neljä rinnakkaistettua for-

silmukkaa  static-asetuksilla,  jotka  toteuttivat  matriisien  alustuksen  ja  kertomisen. 

Monipuolisimmassa testissä yksi parallel shared -alue suoritettiin kerran, ja sen sisällä oli 
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yksi sections-alue kahdella section-osiolla, kaksi rinnakkaistettua for-silmukkaa, toinen 

static-  ja  toinen  dynamic-asetuksilla,  yksi  single-alue  ja  yksi  critical-alue.  Näiden 

ohjelmien lähdekoodit sekä tarkat kääntäjän asetukset löytyvät liitteistä I-V.
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5 Tulokset

Tässä luvussa selostetaan työn tulokset. 

5.1 Eclipse

Työn  lopullisina  tuloksina  on  Lappeenrannan  teknillinen  yliopiston  Tietoliikenne-

laitoksen klusterin edustakoneelle asennettu Eclipse lisäosineen (Parallel Tools Platform, 

Parallel Language Development Tools sekä C Developent Tools) sekä tarvittavat kirjastot 

(OpenMPI)  klusterin  muilla  koneilla.  Lisäksi  saatiin  aikaan  tarvittavat  asennus-  ja 

käyttöohjeet  esimerkkeineen.  Eclipse  on  tästä  lähin  yliopiston  henkilökunnan  ja 

opiskelijoiden käytettävissä. Parallel Tools Platform ja Parallel Development Tools ovat 

käytössä  automaattisesti,  käyttäjän  tarvitsee  vain  lisätä  MPI-asetukset  projektiin. 

Käyttäjät  tarvitsevat  käyttäjätunnukset  Tietoliikennelaitoksen  klusteriin,  mutta  ne 

saatuaan  he  voivat  käyttää  Eclipseä  kaikkialta  mistä  siihen  saa  yhteyden  X-

ikkunointijärjestelmään.  Käyttö  onnistuu  myös  Lappeenrannan  teknillisen  yliopiston 

ulkopuolelta ssh-porttikoneen (Kannel) tai VPN-yhteyden läpi.

5.2 Vanha vastaan uusi

Vanhaan  “tekstieditori  ja  C-kääntäjä”  -sovelluskehitykseen  verrattuna  Eclipse  tarjoaa 

huomattavia  etuja  sovelluskehitykseen.  Eduista  huolimatta  oppimiskynnys  Eclipsen 
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käytössä,  etenkin monipuolisempien asetusten suhteen, on varsin korkea. Työn aikana 

kaksi  asiaa  nousi  ylitse  muiden  Eclipsen  hyväksi:  projektinhallinta  ja  virheenetsintä. 

Eclipsen  projektinhallinta  on  varsin  korkealla  tasolla  ja  mahdollistaa  helpon 

hallittavuuden  eri  projekteille  sekä  eri  profiilien  luomisen  projekteille.  Verrattuna 

aikaisempaan eri  hakemistojen ja  tiedostojen ylläpitämiseen käsin on ero huomattava. 

Virheenetsinnässä Eclipse loistaa yhtä lailla:verrattuna komentorivipohjaiseen Gdb:hen 

Eclipsen avulla virheenetsintä on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa. Vaikka Gdb 

toki  kykenee kaikkeen siihen mihin  Eclipsekin,  ja  itse  asiassa sitä  käytetään Eclipsen 

taustalla, on rinnakkaisohjelmia korjatessa mukavampaa olla joutumatta käsin liittämään 

Gdb:tä eri prosesseihin. Tämän vastapainoksi Eclipse vaatii oman opettelunsa ja saattaa 

olla  aloittevalle  ohjelmoijalle  hankalampi  kuin  yksinkertainen  tekstieditori.  Eclipsen 

opettelun hankaluutta helpottamaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto saattaisi harkita 

ottavansa  käyttöön  jonkin  luvussa  2  mainituista  laajennusosista,  etenkin  GILD  ja 

Penumbra vaikuttavat lupaavilta.

5.3 Gcc

Taulukossa 1 on esitetty OpenMP-ohjelmien suorituskykymittauksien tulokset Gcc:llä ja 

Icc:llä.  Taulukossa  2  on  esitelty  samojen  ohjelmien  suorituskykymittaukset 

peräkkäisajona. Ohjelmista mitattiin vain kokonaissuoritusaika.  Suorituskykymittaukset 

ovat sadan ohjelman suorituskerran keskiarvoja.
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Ohjelma Gcc (s) Icc (s) Icc/Gcc
Matriisien kertolasku 1,006568 0,441665 0,44
For-testi 0,006611 0,007150 1,08
Sections-testi 0,994974 0,153206 0,15
Multitesti 0,015436 0,012264 0,79

Taulu 1 Suorituskykymittaukset Gcc:n ja Icc:n osalta

Ohjelma Gcc (s) Icc (s) Icc/Gcc
Matriisien kertolasku 1,114136 1,335932 1,20
For-testi 0,006866 0,007432 1,08
Sections-testi 0,101443 0,067617 0,67
Multitesti 0,014757 0,009568 0,65

Taulu 2 Suorituskykymittaukset peräkkäisajona

Tuloksista  nähdään  että  Gcc  oli  OpenMP-ohjelmissa  hitaampi  kolmessa  tapauksessa 

neljästä, matriisien kertolaskussa ja sections-testissä jopa huomattavalla erolla. Matriisien 

kertolaskussa Gcc oli  peräkkäisajossa  jonkin  verran nopeampi.  For-testissä  molemmat 

kääntäjät olivat suunnilleen yhtä nopeita sekä rinnakkais- että peräkkäisajona. Sections-

testissä ja multitestissä Icc oli nopeampi niin rinnakkais- kuin peräkkäisajossakin.
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6. Johtopäätökset

Työn johtopäätöksinä Lappeenrannan teknillinen yliopisto ottaa käyttöönsä Eclipsen PTP 

ja  PLDT  laajennuksineen  Tietoliikennelaitoksen  PC-klusterissa.  Koska  alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesta Eclipsen käyttöä mikroluokasta käsin ei pystytty toteuttamaan 

on Eclipsen käyttöä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietoliikennelaitoksen klusterin 

edustakoneen  ylikuormittumisen  välttämiseksi  jossain  määrin  rajoitettava,  eli  kaikilta 

mikroluokan koneilta  ei  voi  käyttää yhtäaikaa Eclipseä.  Muutoin  Eclipseä voi  käyttää 

jokainen  jolla  on  tunnukset  klusteriin  mistä  tahansa  X-yhteyden  hyväksyvästä 

tietokoneesta. Myös koulun ulkopuolinen käyttö SSH-porttikoneen tai VPN-yhteyden läpi 

on  mahdollista,  joskin  Eclipsen  käyttö  niin  on  hidasta.  Asennus-  ja  käyttöohjeet 

mahdollistavat Eclipsen, PTP:n ja PLDT:n käytön myös tulevaisuudessa.

Gcc:n  suorituskykymittauksien  ja  testauksessa  esiintyneiden  ongelmien  perusteella 

päätettiin,  ettei  Gcc  4.2.1:stä  oteta  Lappeenrannan  teknillisen  yliopiston  käyttöön. 

Valitettavasti työssä ei riittänyt aikaa g-Eclipsen tutkimiseen.
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OpenMP testiohjelma 1: matriisien kertolasku      Liite I, 1

Muokattu Blaise Barneyn ohjelmasta, lähde: 
http://www.llnl.gov/computing/tutorials/openMP/exercise.html

Käännetty komennoilla:
Gcc: gcc -O -fopenmp -lgomp omptesti.c walltime.c -o omptestigcc
Icc: icc -O -openmp omptesti.c walltime.c -o omptestiicc

/**********************************************************
********************
* FILE: omp_mm.c
* DESCRIPTION:  
*   OpenMp Example - Matrix Multiply - C Version
*   Demonstrates a matrix multiply using OpenMP. Threads 
share row iterations
*   according to a predefined chunk size.
* AUTHOR: Blaise Barney
* LAST REVISED: 06/28/05
***********************************************************
*******************/
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define NRA 1000               /* number of rows in matrix 
A */
#define NCA 1000               /* number of columns in 
matrix A */
#define NCB 100                /* number of columns in 
matrix B */

double walltime(double*);

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

int tid, nthreads, i, j, k, chunk;
int kierros;
double  a[NRA][NCA],           /* matrix A to be 

multiplied */
b[NCA][NCB],           /* matrix B to be 

multiplied */
c[NRA][NCB];           /* result matrix C */

double starttime,elapsedtime;
double zero=0.0;
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Liite I, 2
chunk = 10;                    /* set loop iteration 

chunk size */

starttime=walltime(&zero);

/*** Spawn a parallel region explicitly scoping all 
variables ***/
#pragma omp parallel shared(a,b,c,nthreads,chunk) 
private(tid,i,j,k)
  {
  tid = omp_get_thread_num();
  if (tid == 0)
    {
    nthreads = omp_get_num_threads();
    }
  /*** Initialize matrices ***/
  #pragma omp for schedule (static, chunk) 
  for (i=0; i<NRA; i++)
    for (j=0; j<NCA; j++)
      a[i][j]= i+j;
  #pragma omp for schedule (static, chunk)
  for (i=0; i<NCA; i++)
    for (j=0; j<NCB; j++)
      b[i][j]= i*j;
  #pragma omp for schedule (static, chunk)
  for (i=0; i<NRA; i++)
    for (j=0; j<NCB; j++)
      c[i][j]= 0;

  /*** Do matrix multiply sharing iterations on outer loop 
***/
  /*** Display who does which iterations for demonstration 
purposes ***/
  //printf("Thread %d starting matrix multiply...\n",tid);
  #pragma omp for schedule (static, chunk)
  for (i=0; i<NRA; i++)    
    {
    for(j=0; j<NCB; j++)       
      for (k=0; k<NCA; k++)
        c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
    }
  }   /*** End of parallel region ***/

elapsedtime=walltime(&starttime);
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fprintf(stderr,”Viimeinen solu: %lf\n”,c[NRA-1][NCB-
1]);

printf("Time: %.4f\n",elapsedtime);

return 0;
}
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OpenMP testiohjelma 2: for-testi      Liite II

Käännetty komennoilla:
Gcc: gcc -O -fopenmp -lgomp omptesti2.c walltime.c -o omptesti2gcc
Icc: icc -O -openmp omptesti2.c walltime.c -o omptesti2icc

#include <omp.h>
#include <stdio.h>

#define N 100000

double walltime(double*);

int main(void){
int i,chunk=10000;
int a[N],b[N],c[N];
double starttime,elapsedtime;
double zero=0.0;

starttime=walltime(&zero);
#pragma omp parallel shared(a,b,c,chunk) private(i)

{
#pragma omp for schedule(static,chunk)

for(i=0;i<N;i++){
a[i]=i;
b[i]=i;
c[i]=0;

}

#pragma omp for schedule(dynamic,chunk)
for(i=0;i<N;i++){

c[i]=a[i]*b[i];
}

}

elapsedtime=walltime(&starttime);
fprintf(stderr,”C[N-1]=%d\n”,c[N-1]);
printf("Time: %.4f\n", elapsedtime);

return 0;
}
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OpenMP testiohjelma 3: sections-testi     Liite III

Käännetty komennoilla:
Gcc: gcc -O -fopenmp -lgomp omptest3.c walltime.c -o omptesti3gcc
Icc: icc -O -openmp omptesti3.c walltime.c -o omptesti3icc

#include <omp.h>
#include <stdio.h>

#define N 1000

double walltime(double*);

int main(void){
int i,kierros;
int a[N],b[N],c[N];
double starttime,elapsedtime;
double zero=0.0;

starttime=walltime(&zero);

for(kierros=0;kierros<10000;kierros++){
#pragma omp parallel shared(a,b,c) private(i)

{
#pragma omp sections
{

#pragma omp section
for(i=0;i<N;i++){

a[i]=i;
b[i]=a[i]*2;

}

#pragma omp section
for(i=0;i<N;i++){

c[i]=-i;
}

}
}

}

elapsedtime=walltime(&starttime);
fprintf(stderr,”b[N-1]=%d c[N-1]=%d\n”,b[N-1],c[N-1]);
printf("Time: %.4f\n", elapsedtime);
return 0;

}
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OpenMP testiohjelma 4: multitesti Liite IV, 1

Käännetty komennoilla:
Gcc: gcc -O -fopenmp -lgomp -lm omptest4.c walltime.c -o omptesti4gcc
Icc: icc -O -openmp omptesti4.c walltime.c -o omptesti4icc

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
#include <math.h>

#define N 10000

double walltime(double*);

int main(void){
int i;
double a[N],b[N],c[N];
double starttime,elapsedtime;
double zero=0.0;

starttime=walltime(&zero);

#pragma omp parallel shared(a,b,c) private(i)
{

#pragma omp sections
{

#pragma omp section
{

for(i=0;i<N;i++){
a[i]=i;
b[i]=sqrt(a[i]);

}
}

#pragma omp section
{

for(i=0;i<N;i++){
c[i]=sqrt(2)*3.14159/i;

}
}

}

#pragma omp for schedule(static)
for(i=0;i<N;i++){

a[i]=0;
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Liite IV, 2

b[i]=0;
c[i]=0;

}

#pragma omp for schedule(dynamic)
for(i=0;i<N;i++){

a[i]=sqrt(i);
b[i]=i*2;
c[i]=pow(a[i],b[i]);

}

#pragma omp single
for(i=0;i<N;i++){

a[i]=0;
b[i]=0;
c[i]=0;

}

#pragma omp critical
for(i=0;i<N;i++){

a[i]=i+a[i];
b[i]=a[i]*3+b[i];
c[i]=c[i]/(a[i]+b[i]);

}
}

elapsedtime=walltime(&starttime);
printf("Time: %.4lf\n",elapsedtime);

return 0;
}
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Walltime.c OpenMP-testiohjelmien ajoitukseen       Liite V

Lähde: Wadleigh K., Crawford I.:  Software Optimization for High Performance 
Computing, Prentice Hall, 2000

/* wall clock */
/* see "Software Optimization for High Performance 
Computing" p. 135 */

#include <sys/time.h>

double walltime( double *t0 )
{
  double mic, time;
  double mega = 0.000001;
  struct timeval tp;
  struct timezone tzp;
  static long base_sec = 0;
  static long base_usec = 0;

  (void) gettimeofday(&tp,&tzp);
  if (base_sec == 0)
    {
      base_sec = tp.tv_sec;
      base_usec = tp.tv_usec;
    }

  time = (double) (tp.tv_sec - base_sec);
  mic = (double) (tp.tv_usec - base_usec);
  time = (time + mic * mega) - *t0;
  return(time);
}
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Eclipsen, PTP:n ja PLDT:n asennusohjeet              Liite VI

Asennusohjeet Eclipselle, PTP:lle ja PLDT:lle Linuxiin

1. Lataa tarvittavat tiedostot:
– Eclipse 3.3 osoitteesta http://www.eclipse.org/downloads/ (valitse Eclipse 

IDE for C/C++ Developers)
– PTP 1.1 osoitteesta http://www.eclipse.org/ptp/downloads.php (valitse PTP 

Core)
– PLDT 2.0 osoitteesta http://www.eclipse.org/ptp/builds.php 

Huomautus versioista: PLDT 1.1 EI TOIMI Eclipse 3.3:n kanssa, vaan 
vaatii vanhemman 3.2 version. PLDT 2.0 EI TOIMI kuin Eclipse 3.3:n 
kanssa.

– (Vain jos tarvitaan) OpenMPI 1.2.3 osoitteesta http://www.open-
mpi.org/software/ompi/v1.2/

– (Vain jos tarvitaan) Sunin Java versio 1.5 tai uudempi osoitteesta 
http://java.com/en/download/index.jsp

2. Asenna Java jos koneessasi ei ole Sunin javakonetta
3. Pura Eclipsen paketti
4. Pura OpenMPI:n paketti

– Aja konfigurointiskripti komennolla ./configure --with-devel-headers
– Asenna OpenMPI komennolla make install

5. Testaa OpenMPI:n asennus ajamalla jokin MPI-ohjelma
– mpicc test.c -o test
– mpirun -np 4 test

Mikäli OpenMPI kyselee jonkin kirjastotiedoston perään, kokeile 
asettaa käsin LD_LIBRARY_PATH -muuttuja osoittamaan kyseisen 
tiedostoon sijaintiin

6. Pura PTP:n ja PLDT:n paketit samaan hakemistoon mihin Eclipse on asennettu
7. Mene hakemistoon <polku Eclipseen>/plugins/org.eclipse.ptp.linux.x86 ja aja 
komento sh BUILD
8. Käynnistä Eclipse

– Mikäli Sunin Java ei ole oletusjavakoneena, käynnistä Eclipse komenolla 
eclipse -vm <polku javakoneeseen>

9. Aseta PLDT:n asetukset kuntoon: mene valikkoon Window->Preferences ja 
valitse PTP->Parallel Language Development Tools->MPI ja aseta polku 
osoittamaan mpi.h -tiedoston sijaintiin jos se ei ole valmiiksi (PTP:n asetuksien 
pitäisi olla kunnossa)
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Käyttöohjeet        Liite VII, 1

Käynnistä Eclipse seuraavasti:

● export PATH=/usr/local/openmpi-1.2.3/bin:/usr/local/eclipse:$PATH
● export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/openmpi-1.2.3/lib
● eclipse

Vain ensimmäisellä käynnistyskerralla:

● Tarkista PLDT:n asetukset valitsemalla Window->Preferences
● Preferences-ikkunassa valitse PTP->Parallel Language Development Tools->MPI
● Tarkista että “MPI include paths” laatikossa on polku “/usr/local/openmpi-

1.2.3/include”
● Mikäli ei ole, lisää se New-painikkeella
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Liite VII, 2
1. Luo uusi projekti valitsemalla File->New->Other

2. Valitse projektin tyypiksi C-project
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Liite VII, 3
3. Anna projektille nimi

4. Valitse next
5. Valitse next
6. Valitse “Add MPI project settings to this project”
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Liite VII, 4

7. Valitse Finish
8. Luo uusi lähdekooditiedosto valitsemalla File->New->Source file
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Liite VII, 5

9. Anna tiedostolle nimi
10. Kirjoita ohjelma
11. Käännä ohjelma valitsemalla Project->Build all

12. Vaihda perspektiiviksi PTP Runtime valitsemalla Window->Open Perspective-
>Other

13. Valitse tyypiksi PTP Runtime

58



Liite VII, 6

14. Valitse Run->Open run dialog
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Liite VII, 7

15. Luo uusi ajokonfiguraatio kaksoisklikkaamalla “Parallel Application” tekstiä
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Liite VII, 8

16. Valitse ajettava ohjelma Browse-napilla (löytyy oletuksena Debug-kansion alta)
17. Valitse Parallel-välilehdeltä prosessien määrä
18. Valitse Debugger-välilehdeltä debuggeriksi SDM
19. Aja ohjelma Run-napilla
20. Valitse Jobs-välilehti
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Liite VII, 9
21. Kaksoisklikkaamalla yhtä vinoneliöistä saat esiin prosessin tulostamat tiedot
22. Valitse perspektiiviksi PTP Debug valitsemalla Window->Open Perspective-

>PTP Debug
23. Aseta rinnakkainen pysäytyspiste klikkaamalla hiiren oikeaa nappia koodin 

vasemmalla puolella olevassa palkissa ja valitsemalla Parallel Breakpoint-
>Toggle breakpoint

24. Debuggaa ohjelma valitsemalla Run->Debug history-><oma ajokonfiguraatio>
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Liite VII, 10

25. Ohjelman pysähtyessä pysäytyspisteeseen voi ohjelman muuttujien arvoja 
tarkastella Variables-välilehdeltä (mahdollisen virheilmoituksen voi ohittaa 
valitsemalla OK)

26. Mikäli Variables-välilehti on tyhjä, valitse tutkittava säie ja funktio Debug-
välilehdeltä. Prosessin voi valita kaksoisklikkaamalla vinoneliöitä.
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Liite VII, 11

27. Jatka ohjelman suorittamista painamalla Resume-painiketta Parallel Debug 
-välilehdellä (jos haluat jatkaa vain yhden prosessin etenemistä, paina Resume-
painiketta Debug-välilehdeltä)
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Harjoitukset                                    Liite VIII

Harjoitus 1:

Luo uusi C-projekti,  lisää siihen MPI-asetukset ja valitse ”Include sample MPI source 
file?”. Käännä ja aja ohjelma viidellä prosessilla. Mitä prosessi 0 tulostaa?

Harjoitus 2:

Käytä PTP Debug -perspektiiviä ja ota selvää mikä on harjoituksen 1 status-muuttujan 
arvo juuri ennen MPI_Finalize()-kutsua.

Harjoitus 3:

Muuta harjoituksen 1 ohjelmaa niin että kukin prosessi lähettää kaksi viestiä yhden sijaan 
prosessille 0. Muista vastaanottaa molemmat viestit.

Harjoitus 4:

Tutki  PTP:n ohjeita (Help->Help Contents,  valitse PTP: Parallel Tools Platform). Ota 
selvää miten prosessiryhmiä (process sets) käytetään virheenetsinnässä.
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Vastaukset harjoituksiin         Liite IX, 1

Harjoitus 1:

Prosessi 0 tulostaa:

Hello MPI PTP World!
From process 0: Num processes: 5
Greetings from process 1!
Greetings from process 2!
Greetings from process 3!
Greetings from process 4!

Harjoitus 2:

Status-muuttuja on rakenne (struct). Eri kenttien arvot:
MPI_SOURCE=4
MPI_TAG=0
MPI_ERROR=0
_count=26
_cancelled=0

Harjoitus 3:

Tämän harjoituksen voi toteuttaa monella tavalla. Tässä esimerkissä on lähetetty sama 
viesti kahteen kertaan:

if (my_rank !=0){
/* create message */
sprintf(message, "Greetings from process %d!", 

my_rank);
dest = 0;
/* use strlen+1 so that '\0' get transmitted */
MPI_Send(message, strlen(message)+1, MPI_CHAR,
   dest, tag, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Send(message, strlen(message)+1, MPI_CHAR,
   dest, tag, MPI_COMM_WORLD);

}
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Liite IX, 2

else{
printf("From process 0: Num processes: %d\n",p);
for (source = 1; source < p; source++) {

MPI_Recv(message, 100, MPI_CHAR, source, tag,
      MPI_COMM_WORLD, &status);
MPI_Recv(message, 100, MPI_CHAR, source, tag,
      MPI_COMM_WORLD, &status);
printf("%s\n",message);

}
}

Harjoitus 4:
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