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Kapittel 2

Introduksjon

Prosesseringskraften til datamskiner har tidligere økt vesentlig for hvert år.
I følge Moores lov oppnår man å doble antallet transistorer i en prosessor
hver attende måned. En dobling av antallet transistorer vil grovt sett bety
at prosesseringskraften dobles. På 60-tallet opererte man for eksempel med
ti transistorer i noen av de første integrerte kretsene. I dagens prosessorer
har man godt over 100 millioner transistorer. I tillegg har datamaskiner blitt
så billige at de har blitt allemannseie. Det også vanlig å knytte maskiner opp
mot internett og andre typer nettverk. I følge statistisk sentralbyrå[10] hadde
74% av norske husstander en eller flere datamaskiner, og 64% av husstandene
hadde internett.

Man ser imidlertid også at utviklingen av prosessorer begynner å møte veg-
gen med dagens teknologi. Transistorene har blitt så små at de begynner å
nærme seg atomnivå. I tillegg finnes det problemer som dagens prosessor-
er har problemer med å håndtere, for eksempel behandling av data innen
genteknologi. Man har begynt å se på alternative metoder for å øke ytelsen,
for eksempel ved å lage prosessorer med doble kjerner, som gjør det mulig å
utføre to instruksjoner parallelt.

I denne oppgaven vil jeg beskrive hvordan parallelle systemer ønsker å hånd-
tere disse problemene ved å benytte flere prosessorers samlede regnekraft.
Oppgaven tar for seg et slikt system, PRP - Paralelle Rekursive Prosedyrer.
Jeg vil beskrive hvordan jeg har videreutviklet en eksisterende implemen-
tasjon av dette systemet for blant annet å oppnå økt brukervennlighet. Her
følger en oversikt over de følgende kapitlene i oppgaven og hva de inneholder.

Kap. 3: Datasystemer og parallellitet

Her forklarer jeg begreper knyttet til parallellprosessering og ulike metoder
og modeller for dette. Jeg tar for meg systemer for forenkling av parallell
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programmering, med spesielt fokus på PRP, som er systemet denne oppgaven
dreier seg om. Begreper som er relevant for å forstå den interne oppbyggingen
av PRP er også skissert.

Kap. 4: Videreutvikling av JavaPRP

I dette kapittelet beskriver jeg temaet for oppgaven, og hvilke problemer
og målsetninger som knyttet til videreutviklingen av JavaPRP. Disse mål-
setningene er å lage et brukervennlig system ved hjelp av et grafisk bru-
kergrensesnitt, implementere overvåkningsmekanismer for å øke forståelsen
av systemet, og å lage styringsmekanismer som gjør det mulig å påvirke en
parallell kjøring underveis.

Kap. 5: Design av GUI-PRP

Her beskrives hvordan jeg har tenkt å utvide systemet for å nå målsetningene
jeg har satt meg. Resultatet skal bli det nye systemet GUI-PRP. Kapittelet
inneholder en oversikt over ny funksjonalitet som er ønsket i ulike faser og
deler av programmet.

Kap. 6: Implementasjon av GUI-PRP

I dette kapittelet beskriver jeg først problemer jeg møtte før implementerin-
gen kunne begynne. Etterpå beskriver jeg hva slags løsninger jeg har valgt
for å imøtekomme designet, og interessante problemer som oppsto under
implementasjonen.

Kap. 7: Testing av GUI-PRP

Her ser jeg på hvordan og hvorfor jeg vil teste det nye systemet. Jeg legger
fram ulike testresultater, og en vurdering av disse.

Kap. 8: Konsklusjoner

I dette kapittelet legger jeg fram hvilke av målsetningene mine som ble opp-
fylt, hva jeg har fått til, og aspekter ved oppgaven jeg ikke har klart å fullføre.

Kap. 9: Selvkritikk, uløste problemer og videre arbeid Her beskrives
først hva jeg kunne ha gjort annerledes under oppgaveutførelsen, og ting
jeg har oversett. Deretter skisserer jeg tanker rundt elementer som fortsatt
hadde vært interessante å ha med i systemet. Jeg tar for meg hvordan en del
av disse kan implementeres i en senere videreutvikling av systemet.
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Kapittel 3

Datasystemer og parallellitet

Hva gjør man hvis man har et problem som ikke lar seg løse med dagens ytelse
på datamaskiner? Hvordan løser man et problem som krever en maskin som
har tusen ganger mer regnekraft enn dagens standard? En løsning er å ta i
bruk tusen maskiner. I dag ser vi flere eksempler hvor dette benyttes:

SETI@home-prosjektet behandler store datamengder fra romsignaler i sin sø-
ken etter utenomjordisk liv. De har tatt i bruk vanlige hjemmedatamaskiner,
hvor brukerne frivillig melder seg på, for å prosessere disse datamengdene.

Utviklerne av Playstation ser på mulighetene for å la deres neste spillkonsoll
benytte distribuert prosessering, og dermed overkomme begrensningene i
hardware.

Britiske partikkelforskere, i samarbeid med CERN, benytter et enormt nett-
verk av samarbeidende datamaskiner for å behandle data fra et partikkeleks-
periment.

Dagens datamaskiner har vanligvis mye uutnyttet prosessorkraft. Bruk av
tekstbehandlere eller regneark krever langt mindre regnekraft enn proses-
soren kan tilby. Felles for prosjektene over er tanken om at denne ekstra
prosessorkraften kan gjøres tilgjengelig over et nettverk, slik at man kan ta
den i bruk når man skal kjøre store og krevende utregninger.

I dag finnes det forskjellige typer av parallelliserte systemer. Vi skiller mellom
løst og fast koblede systemer. I et fast koblet system befinner flere proses-
seringsenheter på samme bus, mens et løst koblet system gjerne består av
maskiner med én prosessor hver som er koblet sammen med et høyhastighets
kommunikasjonssystem (f.eks. gigabit Ethernet).
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Igjen har man flere varianter av løst koblede systemer. En klynge er en sam-
ling maskiner som jobber så tett sammen i et lokalt nettverk at de kan
betraktes som én maskin. Klynger brukes som regel for å øke ytelse og sta-
bilitet, samtidig som de er billigere enn én enkel maskin med samme ytelse.
Maskinene i et cluster befinner seg i samme område.

En annen kategori av løst koblede systemer er “grids”. Disse er på mange må-
ter lik klynger. Forskjellen er at maskinene som er koblet sammen befinner
seg på ulike steder i verden, og dermed ikke tilhører samme administrati-
ve domene. Grids brukes primært til store utregninger eller behandling av
store datamengder. Både SETI@home- og CERNs partikkeleksperimenter
benytter seg av grids.

Generelt er det slik at et nettverk bestående av n maskiner ikke er like rask
som én maskin med n ganger raskere prosessor, men nettverksløsningen er
til gjengjeld mye billigere. Ytelsen til et parallelt system er også avhengig av
algoritmene som kjøres på systemet. Mange algoritmer er lagd for sekvensi-
ell kjøring, og må redesignes om de skal kjøres parallelt. Ofte vil også den
tregeste maskinen i nettverket sette begrensninger for utførelsen.

3.1 Problemer med parallellisering

Det oppstår også en del fundamentale problemer ved parallell kjøring av
programmer som ikke eksisterer under en sekvensiell kjøring. Dette skyldes
at man i utgangspunktet ikke kan si noe om rekkefølgen som koden kjøres i.

private int x = 1; (global)

public int increaseX() {

x++;

return x;

}

I en parallell kjøring kan to prosesser, p1 og p2, kalle på metoden samtidig.
En mulighet er at både p1 og p2 inkrementerer før noen av dem får returnert
verdien av ’x’. Man kan altså ikke på forhånd vite hva slags verdi man får
ved å kalle på metoden.

Slike problemer løses ved bruk av låser, semaforer og monitorer, som gjør
det mulig å kontrollere hvilke prosesser som gjør hva til enhver tid. Prob-
lemet med disse er at de er vanskelig å bruke, og kan i verste fall føre til
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at programmet går i vranglås (alle maskinene venter på at en av de andre
maskinene skal oppfylle et krav som endrer deres ventende tilstand).

3.2 Begreper knyttet til parallelitet

3.2.1 Flynns modell

De følgende klassifiseringene av maskinvare[11] ble gjort av Michael J. Flynn.
Modellen skisserer ulike arkietekturer, blant annet noen som er interessante
for parallellprogrammering.

• SISD - Single Instruction, Single Data stream

Dette beskriver én maskin med en prosessor. Her er parallellisering ikke
mulig.

• MISD - Multiple Instruction, Single Data stream

Denne modellen er spesiell, siden flere instruksjoner som regel krever
flere datastrømmer for å være effektivt. Modellen er skjelden brukt,
men forekommer for eksempel i flymaskiner. Her benyttes flere syste-
mer på samme datastrøm, for å forsikre at ingenting går galt.

• SIMD - Single Instruction, Multiple Data stream

Denne arkietekturen gjør det mulig å prosessere flere datastrømmer i
samme instruksjon. Man kan tenke seg et instruksjonssett for å regne
på matriser, og flere datasett som består av ulike matriser, som kjøres
gjennom instruksjonssettet samtidig.

• MIMD - Multiple Instruction, Multiple Data streams

Her har man flere samtidige, uavhengige prosesser som jobber med ulike
instruksjoner på ulike data. Et nettverk av maskiner er et eksempel på
denne arkietekturen.

• SPMD - Single Program, Multiple Data streams

Denne arkietekturen var ikke med i Flynns originale spesifikasjon, men
har blitt lagt til senere. Den beskriver flere uavhengige prosessorer som
kjører ulik data gjennom samme program. Den skiller seg fra SIMD ved
at det er et program, og ikke selve instruksjonene, som kjøres samtidig.

3.2.2 Generell inndeling av parallelle systemer

Når man klassifiserer parallelle systemer, kan de fordeles innenfor disse klassene[11]:
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• Delt minne

Her opererer flere prosesser på samme minne. Prosessene har gjerne
ulik funksjonalitet, og kommuniserer ved å skrive til og lese fra minnet.
Denne framgangsmåten brukes mest på multiprosessormaskiner, siden
det er lettere å implementere felles minne på en slik arkietektur.

• Meldingsutveksling

Her kommuniserer flere uavhengige prosesser ved hjelp av meldings-
utveksling i stedet for å benytte et felles adresserom. Meldingene kan
bestå av funksjonskall, signaler og datapakker. Denne framgangsmåt-
en egner seg best for parallelle programmer som kjører på flere ulike
maskiner.

3.3 Rekursjon

Rekursjon er en teknikk som i programmeringssammenheng gjør det mulig
for en metode å kalle seg selv. Man har to typer rekursjon; direkte, som betyr
at kallet på metoden finnes i den samme metodekroppen, eller indirekte,
der en metode kaller en annen metode som så kaller den første metoden
igjen. Som i while- og for -løkker blir en kodesekvens utført gjentatte ganger.
Rekursjon skaper mer overhead under kjøretid, men kan til gjengjeld gi en
mer intuitiv og enklere implementasjon enn andre løkkekonstrukter. For- og
while-løkker kan alltid skrives om til en rekursiv metode.

Kallene på en rekursiv metode kan representeres med et kalltre som avhenger
av den metodens fanout. Fanout beskriver hvor mange nye kall som genereres
ut i fra et metodekall. Avhengig av den rekursive metoden kan fanouten være
statisk eller variere for hvert kall. Dette kalltreet traverseres vanligvis på to
måter; dybde først eller bredde først. I figur 3.1 ser vi i hvilken rekkefølge
nodene i treet behandles. Nodene representerer selve metoden, mens kantene
er kallene.

3.3.1 Full fanout

Full fanout er en rekursjonsvariant der et problem deles opp i uavhengige
deler, der hver del utfører en del av beregningen. Et kalltre for en full fanout-
eksekvering består av en rotnode, hvis hovedansvar er å dele opp problemet,
og barnenoder som gjør sin del av beregningen. Et full fanout-tre har alltid
dybde lik én.
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Figur 3.1: Rekursjonstre

Figur 3.2: Rekursjonstre med full fanout
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Figur 3.3: Kommunikasjon via RMI

3.4 Java RMI

Java inneholder et bibliotek som heter RMI (Remote Method Invocation).
Dette brukes til å kalle på metoder fra en virtuell maskin til en annen.
Den andre virtuelle maskinen kan befinne seg på samme maskin, eller en
annen, og gjør det dermed mulig å kommunisere med andre java-programmer
over et nettverk. Funksjonaliteten ligner den i RPC (Remote Method Call).
Brukerens skal, som i RPC, oppleve et RMI-kall som et kall på en lokal
metode, selv om selve koden eksekveres i en annen virtuell maskin. Forskellen
fra RPC er at RMI er objektorientert. Eksempelvis vil en klient hente ned
en referanse til et objekt på en tjener, og kan deretter kalle på metoder i
dette objektet.

Det finnes to typer klasser som kan brukes i RMI-kommunikasjon. Remote

og Serializable. Remote-objekter kan aksesseres direkte på andre maskiner.
Serializable-objekter kopieres mellom maskinene. Hvis man har en rask tje-
ner, kan denne ha remote-objekter som kalles fra en tregere klient. Koden
i remote-objektet vil da eksekveres på tjenersiden, og utførelsen av prog-
rammet går raskere. Hvis man derimot har en klient bare ønsker en kopi av
et objekt, bruker man serializable. Da vil eksekveringen av objektet foregå
på klientsiden. Serializable-objekter har mye mindre overhead enn remote-
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objekter, og vil derfor være å foretrekke, hvis designet tillater det.

Figur 3.3 viser hvordan RMI fungerer ved bruk av en remote-klasse i sam-
menligning med en serializable-klasse.

Hvis man benytter seg av RMI må man som regel også sette seg inn i sikker-
hetsbegrensninger, og hvordan disse fungerer. For at en maskin skal kunne
gjenkjenne et objekt den mottar via RMI, må den enten ha tilgang til klasse-
definisjonene lokalt, eller på en ekstern tjener. RMI har sikkerhetsmekanismer
som hindrer ekstern henting av klasser med mindre man har spesifisert en
sikkerhetsadministrator (SecurityManager) i programmet. Denne sikkerhets-
administratoren beskriver hva slags operasjoner som er tillatt, og må dermed
også tillate selve nedlastingen av klassene fra stedet de befinner seg. Ønsker
man å endre sikkerhetspolisen kan man enten konstruere sin egen sikkerhets-
policy ved å lage en subklasse av “SecurityManager” og overstyre de aktuelle
metodene. Eventuelt kan man lage ei fil som gir ekstra rettigheter til den
opprinnelige sikkerhetspolicyen.

3.5 PRP og parallellprogrammering

Å bygge opp et parallelt program fra grunnen av en en komplisert og tid-
krevende oppgave. Parallelle Rekursive Prosedyrer (PRP) er en metode som
baserer seg på å ta vanlig, sekvensiell kildekode, og omgjøre den til kode som
kan kjøres parllelt på flere maskiner samtidig. For å kunne gjøre dette, er
PRP begrenset til å behandle programmer som benytter seg av rekursjon.
Kort fortalt går ideen ut på å fordele det rekursive kall-treet mellom for-
skjellige prosesseringsenheter. I stedet for å utføre alle rekursive kall lokalt,
overføres i stedet parameterne (omtales som parametersett) for kommende
kall til andre prosessorer. Disse prosessorene kjører så det rekursive kallet
med setttet av parametre de har fått. Hver enhet vil da regne seg fram til et
delsvar, som til slutt kan settes sammen til en endelig utregning.

3.5.1 Implementasjoner av PRP

Ideen om PRP ble først fremsatt av Arne Maus i 1978. Den var basert på
parallellprosessering i et fast koblet system, med flere prosessorer med hvert
sitt lokale minne. Etterhvert som maskiner i nettverk ble mer og mer vanlig,
ble denne ideen overført til løst koblede systemer. Tidlig på 90-tallet ble en
hovedoppgave gitt til Thorfinn Aas[1], som gikk ut på å implementere et løst
koblet PRP-system. Programmet ble skrevet i C, og kommunikasjon mellom
maskinene ble utført med RPC. Systemet støttet kun en enkel returverdi fra
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det rekursive kallet, men flere parametre kunne sendes med kallet. Brukeren
må selv kalkulere fanout og tilordne denne til en prp-variabel før det rekursive
kallet. Rekursjonstreet blir så fordelt mellom de tilgjengelige prosessorene.

I 1997 leverer Yan Xu[12] en oppgave med målsetningen om å vidreutvik-
le systemet ved å gjøre det mer brukervennlig og portabelt. Hun velger å
erstatte RPC med MPI (Message Passing Interface), som fører til at all
kommunikasjon mellom maskinene går via meldinger. Dette fører til så store
endringer i koden at hun bygger den opp fra grunnen av. Xus system hånd-
terer selv utregning av fanout, ved å erstatte det rekursive kallet med kode
som lagrer parametersettene. Systemet gjør det også mulig for arbeidere å
rapportere om de er ledige eller ikke, for på den måten å utnytte nettverket
bedre.

Etter dette ble Thorfinn Aas’ oppgave videreutviklet av Arne Høstmark[7],
som leverte sin oppgave i 1997. Målsetningen for denne er å skalere systemet
til å kunne håndtere en stor mengde arbeidere (100+), samt å gjøre det mer
resistent for feil som oppstår. For å kunne bruke det på flere maskiner gjør
Høstmark koden mer generisk, slik at den lettere kan implementeres på flere
arkietekturer. Tidligere terminerte systemet hvis én enkelt feil oppsto. Høst-
mark lager en backup-ordning som fungerer slik at kallene som sendes ut til
andre prosessorer blir tatt vare på av maskina som sender kallene. Hvis en av
tjener svikter, kan kallene som denne arbeidet med redistribueres. Problemet
er at de ikke kan sendes til de andre arbeiderne, siden disse sannsynligvis er
opptatt. Derfor reserveres noen maskiner på forhånd til dette formålet, og
backupen sendes ut til disse.

Arne Høstmarks implementasjon blir igjen videreutviklet av Viktor Eide[3],
som gjør en rekke forbedringer av systemet. Han utvikler løsningen som
brukes i dag angående fordeling av kall. En administrator genererer en rekke
kall, flere kall enn antall arbeidere, og sender dem ut, kall for kall. Når en
arbeider leverer et svar, får den et nytt kall, til alle kallene er løst. Dette
fører at utregningene blir jevnere fordelt mellom maskinene som arbeider
med problemet, og man oppnår bedre lastbalansering. Dermed øker også
ytelsen i systemet. Med denne mekanismen unngår man også problemer hvis
en arbeider feiler, siden kallene kan deles ut til andre arbeidere underveis.
Denne dynamiske måten å håndtere parametersett på er en stor forbedring
fra den tidligere løsningen. Man kan nå bedre kontrollere lastbalanseringen
siden kallene som skal løses kan fordeles mer jevnt mellom maskinene. En
avsluttende test av programmet viste en hastighetsøkning på nesten 300% i
sammenligning med Høstmarks system, ved bruk av 32 maskiner.
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3.6 JavaPRP

Den siste implementasjonen, JavaPRP, ble gjort av Tore André Rønningen[9].
Dette er systemet som er brukt som utgangspunkt i denne oppgaven. Ho-
vedmålene for Rønningens oppgave var å gjøre systemet objektorientert,
gjøre det mulig å bruke maskiner koblet til internett, og gjøre det enkle-
re for brukeren å skrive programmer for systemet. Rønningen baserer seg
på Eides løsning. Denne var imidlertid programmert i C på et så lavt ni-
vå at hele systemet måtte reimplementeres. Rønningen beholder løsngingen
med administrator-/arbeidermodellen, der administratoren genererer en rek-
ke kall som deles ut til arbeiderne, ett av gangen.

Siden oppgaven implementeres i java, må metodene for oppstart og kommu-
nikasjon med arbeiderne ommodelleres. Java kan ikke kalle opp en annen
maskin og starte en prosess direkte på denne, siden java-kode må eksekveres
i en virtuell maskin. For å kunne kalle på arbeidere, må et arbeiderprog-
ram, som kjører på en virtuell maskin, startes på alle maskinene som skal
delta i beregningen. Når arbeiderprogrammet først er oppe og går kan man
benytte denne maskinen til flere beregninger. Rønningen velger RMI som
kommunikasjonsprotokoll, etter å ha vurdert dette mot Corba. Dermed blir
målsetningen om å la systemet fungere over internett oppfylt, siden RMI
støtter dette.

Eides implementasjon krevde at brukeren la inn noen nøkkelord i program-
met som skulle benyttes i systemet, for at preprosessoren skulle kunne vite
hvor den befant seg. Rønningen benytter seg av samme framgangsmåte, men
reduserer antall nøkkelord til to. Dette var mulig på grunn av strukturelle
endringer i systemet. Disse nøkkelordene er tilstrekkelig for at programm-
et kan parallelliseres. Brukeren slipper å sette inn spesifikk PRP-kode selv,
siden preprosessoren håndterer alt dette.

En drastisk forbedring Rønningen gjør med systemet, er å innføre bufring av
parametersett på arbeidersiden. Tidligere fikk arbeideren et parametersett,
regnet ut svaret, og kontaktet administratoren for å få et nytt sett. Hvis
administratoren hadde mye å gjøre, kunne det ta tid før arbeideren fikk
det nye settet. I denne implementasjonen får arbeiderne initielt utdelt to
parametersett. Når den har regnet ut det første settet, vil den sende svaret
til administratoren og be om et nytt sett, samtidig som den begynner å
regne på neste sett. Slik unngår man at administratoren og overføringstiden
i nettet blir en flaskehals i systemet.

Rønningen implementerer også et utvidet håndteringsmekanisme for feil og
trege arbeidermaskiner. Når administratoren er tom for parametersett vil den
automatisk finne fram parametersett som den ennå ikke har mottatt svar til.
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Klasser for parameter− og returverdier

som sendes mellom administrator og arbeider

Kode Preprosessor

PRP−kode

Administrator

PRP−kode

Arbeider

Figur 3.4: Preprosessering av brukerens kode

Disse sendes ut til alle arbeidere som er ferdige med sine parametersett. På
den måten vil alltid problemet kunne beregnes så lenge en arbeidermaskin
fungerer.I tillegg øker dette også ytelsen, siden arbeiderne til slutt konkurre-
rer om å løse de siste parametersettene. Trege arbeidermaskiner vil dermed
aldri sitte alene med sine parametersett dersom de aldri blir ferdige.

3.6.1 Komponentene i JavaPRP

JavaPRP består av flere komponenter man må forholde seg til: Administra-
tordelen, arbeiderdelen og preprosessoren.

Preprosessoren:

Preprosessoren (figur 3.4) leser en brukers program og legger til kode som
muliggjør distribuert og parallell kjøring av koden. I brukerens kode skal det
være to til tre nøkkelord som forteller preprosessoren hvor i koden blant annet
det rekursive kallet befinner seg, altså hvor preprosessoren skal sette inn ko-
de. Preprosessoren genererer kode som administratoren skal kjøre, kode som
arbeideren skal kjøre, og klasser for parametre og returverdier som sendes
mellom administrator og arbeidere. Etter at koden har blitt preprosessoren
må den kompileres, og noen av elementene som kommer ut må distribueres
på en web-server.

Arbeiderkomponenten:

Arbeidermaskinene har hovedansvaretansvaret for selve eksekveringen av
brukerens kode. Siden JavaPRP støtter fjernkall over internett, kan disse
maskinen befinne seg hvor som helst i verden. Når man starter opp arbei-
derprogrammet, setter det opp en tjener som er klar til å ta imot kall fra
administratoren.

Administratorkomponenten:

Administratoren er maskina som brukeren jobber fra. Den inneholder bru-
kerens preprosesserte kode, og har ansvaret for administrering av arbeider-
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prosessene, som navnet antyder. Den overleverer den kompilerte koden til
arbeidermaskinene, forer dem med parametersett som arbeiderne kjører ko-
den med, og tar i mot svar knyttet til arbeidernes løste parametersett. Under
kjøring håndterer den også “døde” eller trege arbeiderprosesser. Det er kun
én administrator i nettet, alle andre maskiner er arbeidermaskiner. Maskina
som administratoren kjører på kan også settes opp som en arbeidermaskin.
Logisk sett fungerer denne nøyaktig på samme måte som eksterne arbeider-
maskiner.

3.6.2 Gjennomgang av kjøring

Initialisering og parametergenerering

Når administratorprosessen starter opp, vil den først forsøke å oppnå kontakt
med arbeidermaskinene. Adressene til disse ligger lokalt i ei fil som brukeren
skriver selv. Når kontakt med arbeiderne er etablert, settes disse i vente-
modus mens administratoren genererer parametersett. Den kjører brukerens
kode fram til stedet der metoden kaller seg selv, og legger parameterne som
skulle vært brukt til det kommende kallet i en FIFO-kø. Deretter henter den
ut et parametersett fra samme køen, og kjører koden på nytt. Nok en gang
legges nye parametersett i køen, og dette gjentar seg til køen er full. Siden
brukerens program skal ha en fanout >= 2, vil det alltid bli generert nok
parametersett til å fylle køen, selv om administratoren henter ut settene fra
samme kø.

Det finnes imidlertid ett spesialtilfelle, der køen tømmes i parametergenerer-
ingsfasen. Dette skjer når problemet som skal løses er så lite at administrato-
ren behandler hver node i kalltreet under parametergenereringen. JavaPRP
mangler mekanismer for å håndtere dette. Problemet beskrives nærmere i
sjette kapittel, seksjon 6.1.

Figur 3.5 viser stegvis hvordan dette gjennomføres. I første rute eksekverer
administratoren brukerens kode fram til kallstedet med det initielle parame-
tersettet p1, og settene p2 og p3 genereres. Disse legges i FIFO-køen. I rute
to tas p2 ut av køen og sendes til den rekursive metoden. Dermed genereres
p4 og p5. I rute tre tas neste parametersett ut av køen, og vi ser nå hvordan
køen hele tiden vokser ettersom administratoren prosesserer flere sett. Her
ser man også at måten dette gjøres på, med en FIFO-kø, representerer en
bredde-først traversering av kall-treet.

Hvert parametersett legges også i en kall-stakk, som bevarer rekkefølgen på
kallene. Her legges også informasjon om hvor det endelige svaret vil befinne
seg. Håndtering av svar beskrives senere i denne seksjonen.
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Figur 3.5: Generering av parametre i administratoren

Når administratoren har opparbeidet tilstrekkelig mange parametersett i kø-
en, blir disse fordelt mellom arbeiderprosessene. På figuren har administrator
eksekvert parametersettene p1-p3, som nå ligger i kall-stakken. Disse har ge-
nerert de nye settene p4-p7 som ligger i FIFO-køen.

Antall parametersett som genereres er satt til tjue ganger det antall arbeidere
som tas i bruk. Det optimale antall parametre avhenger av problemet som
skal løses. Generering av for mange parametersett gir mye overhead med
administrasjon og kommunikasjon mellom administrator og arbeidere. For få
genererte parametersett gir dårlig lastbalanse. Testing av lastbalansen ved
kjøring har vist at et stort antall parametersett (slik som 20 per arbeider)
fungerer bra generelt.

Administatorprosessen har en tråd per arbeider. Disse trådene har ansvaret
for å initialisere arbeiderne mens en annen hovedtråd genererer parametre.
Arbeidertrådene sender først den preprosesserte koden til sine arbeidere.
Når administratoren er ferdig med parmetergenereringa, sender hver tråd
et antall parametersett til sin arbeider. Arbeideren begynner så å eksekvere
den overførte koden med disse parametersettene ved dybde først-traversering
i kalltreet.

Kodeeksekvering i arbeiderprosessene

Arbeiderprosessene består av to tråder; en buffertråd som tar i mot parame-
tersett og avleverer svar, og en eksekveringstråd som kjører brukerens kode.
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Buffertråden blir initialisert med to parametersett, Når eksekveringståden
har løst et enkelt parametersett, legger den returverdien i en svar-kø. Buf-
fertråden vil så kontakte administratoren for å avlevere svaret. Eksekverings-
tråden kan dermed fortsette å arbeide neste parametersett mens buffertråden
kontakter administratoren. Slik slipper man unødig overhead i kommunika-
sjonsfasen med administratoren. Selv om administratoren skulle bruke lang
tid på å svare, eller nettet er langsomt, kan arbeideren likevel jobbe videre.

Når buffertråden avleverer et svar, vil den i retur motta et nytt parameter-
sett, så framt FIFO-køen i administratoren ikke er tom. Når en arbeider er
ferdig, og FIFO-køen er tom, vil administratoren finne den tregeste arbei-
deren, kopiere dens parametersett og levere dem til den ferdige arbeideren.
Når siste svar er avlevert fortsetter buffertråden dermed å vente på nye pa-
rametersett, i tilfelle den får utlevert nye sett etterhvert.

Svargenerering

Når administratoren har mottatt svar til alle utsendte parametersettene, be-
gynner svargenereringa. Administratoren henter parametersettet som ligger
øverst på kall-stakken, og kjører den rekursive metoden med dette settet,
fram til det rekursive kallet. Returverdien til dette kallet har allerede blitt
regnet ut av en arbeider, så i stedet for å utføre selve kallet, hentes svaret
direkte fra svar-arrayen. Posisjonen til svaret i arrayen angis av objektet i
kall-stakken. Man får dermed en ny returverdi som igjen legges i svar-arrayen.
Dette gjentar seg, helt til man har fått svaret til det initielle parametersettet.

I figur 3.6 ser vi hvordan dette fungerer. Dette eksempelet er basert på et
rekursjonstre som er likt det i figur 3.1 på side 12 (treet nederst til høyre
i figuren, siden systemet traverserer bredde først). Her har vi sju noder, og
vi tenker oss at administratoren har administratoren prosessert de tre første
nodene, og fordelt de neste kallene mellom arbeiderne. Kall-stakken består
nå av de tre parametersettene som administratoren har regnet ut selv. Svar-
arrayen består her av ferdige svar fra arbeiderne (representert av fargede
ruter), og tomme celler som skal holde nye svar. Figuren består av fire steg
som jeg vil forklare nærmere.

Steg 1

Her hentes det øverste settet (p3) fra stakken

Steg 2

Settet inneholder pekere til stedene i arrayen der arbeideren har lagt inn
svarene for parametersettene som ble generert ut fra p3 (node seks og sju i
figur 3.1).
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Figur 3.6: Svargenerering

Steg 3

Svarene kjøres gjennom den delen av brukerens kode som kommer etter det
rekursive kallet, og et nytt svar vil beregnes.

Steg 4

Det nye svaret legges inn i svar-arrayen.

Hele denne prosedyren gjentas på samme måte for p2, som er neste parame-
tersett i stakken. Når det gjelder p1, skal svaret kalkuleres ut i fra svarene
for p2 og p3, som man ser i rekursjonstreet. Disse svarene er nå lagt inn i
arrayen i de forrige stegene, og kan hentes ut på samme måte som man hen-
tet svarene fra arbeiderne. Settet p1 er det initielle parametersettet, og vil
derfor produsere det endelige svaret og legge det øverst i svar-arrayen.

3.6.3 Begrensninger i JavaPRP

For at dette systemet skal kunne fungere, legges det en del begrensninger på
hvordan brukerens kode kan være. Jeg har kategorisert begrensningene i to
klasser. For det første er det begrensninger som følger direkte av logikken
bak systemet. I tillegg er det en del syntaktiske begrensninger som følger av
hvordan preprosessoren i JavaPRP er oppbygd.
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Absolutte krav og begrensninger

• Brukeren må kunne distribuere noen filer på internett via en web-
server. Disse filene er klasser som pakker inn parameter- og svarverdi-
er, samt den rekursive metoden brukeren har skrevet. Disse klassene
brukes for kommunikasjon mellom administrator og arbeider.

• Brukerens program må kunne kompileres på vanlig måte før det brukes
av systemet.

• Brukerens program må løse et problem ved hjelp av en rekursiv metode.
Denne metoden må i snitt kalle seg selv to eller flere ganger (fanout
>= 2). For å oppnå fanout-kravet må kallet ligge inne i en løkke. Med
en fanout på én ville det bli umulig for systemet å spre de rekursive
kallene mellom ulike arbeidere.

• Det rekursive kalltreet må kunne traverseres bredde først. Det medfører
at en node ikke kan benytte resultater fra en node som er dypere ned
i treet videre i et nytt rekursivt kall.

• Alle klassevariable og -metoder må være “static”. Dette er fordi syste-
met aldri oppretter objekter av brukerens klasse.

• Brukerens rekursive metode kan ikke uten videre benytte seg av va-
riable som er deklarert utenfor metoden. Hvis en arbeider X tilordner
en verdi til en variabel utenfor metoden, vet ikke arbeider Y at denne
variabelen er oppdatert. Metoden vil kjøres på ulike arbeidere, og disse
kan ikke utveksle informasjon om felles variable som oppdateres under-
veis. Man kan likevel bruke slike variable for eksempel til avskjeringer
som er lokale for hver arbeider.

• Ingen variabel- eller metodenavn kan begynne med bokstavene “prp”,
for å unngå konflikter med systemvariablene til JavaPRP.

• Koden i brukerens rekursive metode må gi samme resultat ved utføring
fra starten av koden fram til det rekursive kallet, for hver eksekvering,
så framt parameterne til metoden er de samme.

• Den rekursive metoden kan ikke lese til eller skrive fra filer. Arbeiderne
har ikke tilgang til eventuelle lokale filer som brukeren leser fra, og kan
heller ikke skrive til en felles fil.

• Hvis den rekursive metoden bruker brukerdefinerte klasser til for eks-
empel parameter- eller svarverdier, må disse implementere “serializab-
le”. Dette må gjøres for at klassene skal kunne overføres til arbeiderne
via RMI. Disse klassene må også distribueres via en web-server slik at
arbeiderne kan få tilgang til dem.
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• Brukeren kan ikke importere pakker/biblioteker i programmet sitt, med
mindre alle arbeidermaskinene har tilgang til de samme pakkene i sin
classpath.

• Det kan kun være ett tekstlig rekursivt kall i koden.

• Brukerens program kan ikke være en del av en “package”.

Syntaktiske bregrensninger

• Alle metoder og pekere må deklareres tekstlig før deklarasjonen av den
rekursive metoden i brukerens program.

• Hvis brukeren deklarerer andre klasser i tillegg til klassen som innehol-
der den rekursive metoden, må disse deklareres i seperate filer.

• Det rekursive kallet i brukerens metode kan kun være del av en tilord-
ning, ikke del av en aritmetisk/logisk operasjon:

/∗ U l o v l i g ∗/
int x = rekursivMetode ( ) + 100 ;

/∗ Lov l i g ∗/
int x = rekursivMetode ( ) ;
x = x + 100 ;

• Det rekursive kallet kan ikke splittes opp på flere linjer i programkoden:

/∗ U l o v l i g ∗/
int x = rekursivMetode ( par1 ,

par2 ,
par3 ) ;

/∗ Lov l i g ∗/
int x = rekursivMetode ( par1 , par2 , par3 ) ;

• Alle variable i brukerens program må initialiseres der de deklareres
(f.eks. “int i = 0”).

• Alle retur-setninger må være plassert etter det rekursive kallet i bru-
kerens kode.

• Klassen med den rekursive metoden kan ikke ha en konstruktør.

• Den rekursive metoden kan ikke være “void”.

• Verdien av det rekursive kallet må tilordnes til en variabel.
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/∗ U l o v l i g ∗/
rekursivMetode ( ) ;

/∗ Lov l i g ∗/
int x = rekursivMetode ( ) ;

• Hvis brukeren vil lagre returverien av det rekursive kallet i en array,
må denne arrayen deklareres på følgende måte:

int [ ] a ; // Dette er ok . I kke mellomrom mellom ’ i n t ’ og ’ [ ] ’

int [ ] a ; // U l o v l i g

int a [ ] ; // U l o v l i g

3.6.4 Beskrivelse av brukerens preprosesserte program

Etter at brukerens kode har blitt preprosessert, inneholder den metoder for
parameter- og svargenerering, samt main-metoden for å starte opp systemet.
Merk at denne koden kun benyttes på administratorsiden. Koden som blir
sendt til arbeiderne er lik den opprinnelige koden som brukeren har skrevet.
Her følger en detaljert beskrivelse av hva klassen inneholder.

public class PrpUtregning {

/∗∗
∗ Den t i d l i g e r e r e ku r s i v e metoden er nå e t " k on t r o l l s e n t e r "
∗ som bare inneho l der PRP−mekanismer
∗

∗/
public static int rekursivMetode ( <in i t i a l p a r ame t r e > ) {

/∗ PARAMETERGENERERING ∗/

<legg parameterverd iene i FIFO−kø>

/∗ Parameterverdiene l a g r e s i e t parameterob j ek t
∗ ( parameterse t t ) som genereres under p r ep ro s e s s e r i n g .
∗/

while ( <FIFO−kø ikke f u l l > ) {
<hent paramete r se t t f r a FIFO−kø>
PRP_Proc( <parametersett> ) ;

}

/∗ PARALELL FASE ∗/
<s t a r t p a r a l e l l i s e r i n g >

/∗ I denne fasen b l i r parameterse t t ene i FIFO−køen d e l t
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∗ ut t i l arbe idermaskinene . For hver t s e t t b l i r e t t
∗ ende l i g svar regne t ut . Dette s va r e t sendes t i l b a k e
∗ t i l admin i s t ra toren og l e g g e s i en svar−array .
∗/

/∗ SVARGENERERING ∗/
while ( <PRP−stakk ikke tom> ) {

<hent paramete r se t t f r a ka l l−stakk>
PRP_Proc( <parametersett> ) ;

}

<r e tu rn e r end e l i g svar t i l main , hentet f r a svar−array>

} // end rekurs ivMetode

/∗∗
∗ PRP_proc r ep r e s en t e r e r de t som t i d l i g e r e var den
∗ r e ku r s i v e metoden i brukerens program . Den inneho l der
∗ nå mange nye PRP−mekanismer .
∗

∗/
public static void PRP_Proc( <parametersett> ) {

<hent ut parameterverd iene f r a parameterset te t >

<legg kopi av paramete r se t t e t i ka l l−stakk>

<BRUKERKODE: Operas joner som bestemmer paramete rve rd i er
t i l det kommende r eku r s i v e k a l l e t >

/∗ Det som f ø r var e t r e k u r s i v t k a l l b e s t å r nå av
∗ f ø l g ende operas j oner
∗/

i f ( <parametergenerer ing> ) {
<legg parameterverd iene som sk u l l e ha b l i t t brukt
t i l k a l l e t i FIFO−køen>

}

else i f ( <svargenere r ing> ) {
<t i l o r d n e r e tu rv e rd i hentet f r a svar−array>

}

<BRUKERKODE: Eventue l l e operas joner som behandler
r e t u rv e rd i e r >

/∗ Dette var t i d l i g e r e en retur−s e tn i n g ∗/
i f ( <svargenere r ing> ) {

<legg r e tu rv e rd i i et r e tu rob jek t >
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<legg r e tu r ob j ek t e t i svar−array>
return ;

}

} // end PRP_proc

/∗∗
∗ Koden i main−metoden er u forandre t .
∗

∗/
public static void main ( S t r ing [ ] args ) {

<svar> = rekursivMetode ( <in i t i a l p a r ame t r e > ) ;
}

}

3.6.5 Oppbygningen av koden i Java PRP

Her er en oversikt over klassene i systemet, og en beskrivelse av de viktigste
klassene.

Administrator

• PrpManagerImp

Denne klassen er hovedkomponenten i administratoren. Den kontakter
arbeiderne, overleverer parametersett og tar i mot svar.

• PrpFifoImp

Dette er en subklasse av java.util.Fifo, og brukes for å holde parame-
tersett som deles ut til arbeiderne.

• PrpStackImp

Dette er en subklasse av java.util.Stack, og brukes for å holde kopier
av parametersettene til svargenereringen.

• PrpConfig

Inneholder noen globale konfigurasjonsparametre.

• PrpParam<id>

Denne klassen brukes for å transportere parametersett mellom admi-
nistrator og arbeider.
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Figur 3.7: Klassediagram for JavaPRP
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• PrpRetur<id>

Denne klassen brukes for å transportere svaret til et gitt parametersett
mellom komponentene.

• PrpTask<id>

Inneholder brukerens program. Arbeiderne utfører denne koden for å
beregne svarene.

Innholdet i de tre klassene over er ikke kjent av verken administrato-
ren eller arbeiderne. De benytter seg av generelle metoder og verdier
som ligger i grensesnittene som de implementerer, og kan på den må-
ten behandle parameterne og svarene som udefinerte objekter. Disse
objektene blir først typet i avslutningsfasen når man befinner seg i
brukerens program, som inneholder den nødvendige informasjonen.

• UserProgram Dette er brukerens preprosesserte kode, som er beskrev-
et over. Den har pekere til Param-, Retur- og Task-klassene, som den
overleverer til administratoren. Innholdet i disse tre klassene over er
ikke kjent av verken administratoren eller arbeiderne. De benytter seg
av generelle metoder og verdier som ligger i grensesnittene som de
implementerer, og kan på den måten behandle parameterne og svarene
som udefinerte objekter. Disse objektene blir først typet i avslutnings-
fasen når man befinner seg i brukerens program, som inneholder den
nødvendige informasjonen.

Arbeider

• PrpArbeiderFabImp

Denne klassen oppretter en ny arbeider, og returnerer en peker til den.
Den inneholder også main-metoden som brukes ved oppstart av arbei-
dersystemet på de eksterne maskinene. Administratoren bruker instan-
ser av denne klassen for å opprette arbeiderne.

• PrpArbeiderImp

Denne klassen tar seg av mottak av nye parametersett, levering av svar,
samt eksekveringen av brukerens kode.

3.6.6 Bruk av Tore André Rønningens system, JavaPRP

Programmering Det første steget man må gjenomføre er å programmere
et problem som løses ved bruk av en rekursiv metode, der man passer på å ta
hensyn til begrensningene som er nevnt over. Ved starten til den rekursive
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metoden setter man inn nøkkelordet /*PRP_PROC*/. Før det rekursive
kallet skriver man /*PRP_CALL*/. Slik vet preprosessoren hvor den skal
modifisere programmet.

/∗PRP_PROC∗/
int rekursivMetode ( . . . ) {

while ( . . . ) {

/∗PRP_CALL∗/
int x = rekursivMetode ( . . . ) ;

}
}

Preprosessering og kompilering For å preprosessere programmet bruker
man klassen “PrpPP.class” som er vedlagt i systemet. Denne benytter ei
datafil, “PrpPP.dat”, og begge disse filene kopierer man til katalogen der
programmet man vil bruke ligger. For å kjøre preprosessoren skriver man
følgende:

> java PrpPP MittProgram.java

Nå genereres fire nye filer; en modifisert fil av brukerens program, en kopi av
den rekursive koden som arbeiderne skal kjøre og klasser for parameter- og
returverdioverføring. Disse filene må kompileres. For å gjøre dette må man
bruke administratorpakken, “PrpManager.jar”, for å få tilgang til klassene
som preprosessoren har lagt inn i koden.

> javac -classpath .:PrpManager.jar *.java

Når filene er kompilert, flytter man Task-, Retur- og Param-klassene til en
web-server for at de skal kunne aksesseres av arbeiderne.

Oppstart av arbeidere Fra hver maskin man vil benytte må man ha tilgang
til arbeiderpakken, “PrpArbeider.jar” som hører til systemet. Man må også
ha en policy-fil som blant annet spesifiserer hvilke porter arbeideren har lov
til å ta i mot RMI-kall på. For å starte opp arbeiderprosessene på en maskin
brukes følgende kommando:

> java -Djava.security.policy=java.policy -jar PrpArbeider.jar

Nå vil beskjeden “PrpArbeiderFab bundet” komme opp i konsollvinduet, og
indikerer at arbeideren er klar til bruk.
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Oppstart av administratoren Til sist må man liste opp ip- eller dns-
adressene til arbeiderne man ønsker å benytte i ei fil, “PrpConfig.res”, som
administratoren leser under kjøring. Når dette er gjort, er systemet klart til å
startes. I startkommandoen må man også her spesifisere en sikkerhetspolicy
som beskriver hvilke porter administratoren kan ta i mot kall fra. I denne må
man også gi lese- eller skrivetilatelse til eventuelle filer som brukes av den
opprinnelige koden. I tillegg må man spesifisere en URL til web-området der
de preprosesserte klassene ligger.

> java -Djava.security.policy=java.policy

-Djava.rmi.server.codebase=http://web.server/prpclasses/

-classpath=.:PrpManager.jar PrpMittProgram <evt. parametre>

3.7 Andre systemer for parallellprogrammering

Det finnes mange ulike systemer for å forenkle programmeringen av parallelle
programmer. Felles for alle systemene er at de, i ulik grad, tar parallelliser-
ing til et høyere nivå, og abstraherer bort underliggede detaljer. Her vil jeg
beskrive noen av de mest brukte systemene for parallellprogrammering.

MPI - Message-Passing Interface[5]
MPI er en protokoll for meldingsutveksling, og har etterhvert blitt en de facto
standard for kommunikasjon mellom prosessorer som arbeider i parallell. Før
MPI ble lansert, var det vanlig å bygge sine egne grensesnitt for parallell
programmering. Det tilbyr blant annet funksjonalitet for å sende og motta
meldinger. Dette må gjøres ekspisitt av brukeren. Man må også selv håndtere
meldingsbufferet, for å se om meldinger har kommet inn.

I forhold til PRP er MPI egentlig et bibliotek som består av rutiner for
kommunikasjon. MPI er derfor mer et verktøy for utvikling av parallelle sys-
temer, enn et parallelt system i seg selv. Det vil si at man kan bruke MPI
for å utvikle et system for parallellprogrammering, slik som Yan Xu gjorde
i sin implementasjon av PRP.

MPI har et stort bibliotek, og er svært fleksiblelt. Likevel er det ofte tilstrek-
kelig å bare bruke fem-seks av funksjonene. I tillegg har det høy fokus på
ytelse, som har bidratt til den høye populariteten.

PVM - Parallel Virtual Machine[6]
Dette er et verktøy for parallell kjøring på flere maskiner, og er basert på
meldingsutveksling. PVM gjør det mulig å la flere maskiner jobbe parallelt,
uhavhengig av de underliggende arkietekturene. Nettverket framstår som en
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enkel, parallell prosessor. De underliggende detaljene, som minne, nettverk
og plattform håndteres her av PVM, og ikke programmereren.

Systemet består av en prosess som må kjøres på alle maskinene som skal
brukes, og som sammen utgjør den virtuelle maskinen. Det inneholder også
et sett av funksjoner som håndterer kommunikasjon mellom prosessene, på
samme måte som MPI. Systemet kan brukes på ulike abstraksjonsnivåer, så
brukeren kan velge i hvor stor grad hun/han vil være med på å påvirke hvilke
maskiner som skal utføre ulike oppgaver. Grunnleggende kommunikasjon,
som sending og mottak av meldinger, må håndteres eksplitsitt av brukeren.

Sammenlignet med PRP er PVM mer fleksibelt. PVM er et MIMD-system,
som betyr at det kan kjøre forskjellige deler av et program i paralell. Dette
gjør PVM kraftigere enn PRP, siden PRP kun håndterer parallellisering
av rekursive metoder i et program, og dermed blir et SPMD-system. På
grunn av fleksibiliteten til PVM, blir det imidlertid vanskeligere å bruke enn
PRP. I PRP trenger ikke brukeren tenke på selve kommunikasjonen mellom
maskinene, mens dette må håndteres eksplisitt i PVM.

OpenMP - Open spesifications for Multi Processing[8]
OpenMP er et system som muliggjør parallellisering over delt minne. Bruker-
en definerer parallelle regioner i et program ved hjelp av kompilatordirektiver
som OpenMP tilbyr. I utførelsen av programmet blir en rekke nye tråder,
som kjører samtidig, generert i disse regionene. Når parallelliseringen er over,
synkroniseres trådene og termineres, slik at programmet kun har en hoved-
tråd igjen. Siden brukeren kan benytte direktiver i kompilatoren for å angi
områder som skal kjøres i parallell, kan hun/han modifisere et sekvensielt
program til å kunne kjøres parallelt. De parallelle områdene kan blant annet
være løkker eller rekursive prosedyrer.

OpenMP har en del fellestrekk med PRP. I begge systemene setter man inn
konstrukter i koden som angir områdene som skal parallelliseres, i stedet for
å håndtere selve parallelliseringen selv, som i MPI og PVM. Selve parallelli-
seringen håndteres av kompilatoren (OpenMP) eller en preprosessor (PRP).
OpenMP kan karakteriseres som et SPMD-system, siden den kjører deler av
samme program i parallell, slik som PRP. Der PRP fokuserer på rekursive
metoder, brukes OpenMP vanligvis på parallellisering av løkker. OpenMP
støtter også parallellisering på funskjonsnivå. OpenMP har mer funksjonali-
tet enn PRP, og er derfor vanskeligere å lære seg. Brukeren må sette seg inn
i flere ulike kompilatordirektiver som brukes i forskjellige situasjoner. I siste
implementasjon av PRP, JavaPRP, brukes som regel kun to konstrukter i
koden. OpenMP er også beregnet for arkietekturer med delt minne, mens
PRP benytter meldingsutveksling.
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HPF - High Performance Fortran[4]
Dette er en mengde utvidelser til Fortran som gjør det mulig for programme-
rere å spesifisere områder som skal kjøres i parallell ved meldingsutveksling.
Dette gjøres ved hjelp av direktiver til kompilatoren. Hver prosessor i syste-
met opererer på en delmengde av dataene som behandles, og kompilatoren
sørger for å fordele dataene mellom prosessorene. Parallelliseringen i HPF
blir oftest gjort på aritmetiske beregninger, kalkulering på matriser, og løk-
ker.

HPF ligner på OpenMP og PRP i måten parallelliseringen iverksettes. Bru-
keren skriver kompilatordirektiver i koden for å markere hva som skal pa-
rallelliseres. Begge systemene er SPMD. I HPF har man mulighet til å selv
kontrollere hvordan dataene skal fordeles mellom prosessene, og kan dermed
tilpasse programmet til å bli mer effektivt.

HPF har aldri blitt like populært som de andre systemene jeg har nevnt.
Mye av grunnen til dette er begrensninger i selve språket og i kompilatoren
som ofte fører til en skuffende ytelse.
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Kapittel 4

Videreutvikling av JavaPRP

I denne oppgaven vil jeg se på hvordan systemet kan videreutvikles for å bli
mer brukervennlig. Slik som systemet er i dag er det veldig vanskelig å ta i
bruk. Å sette opp og starte systemet er en møysommelig affære. En langsiktig
målsetning for PRP er at det skal bli et system som er aktuelt for andre å
ta i bruk. Da må det være mulig å utføre en parallell kjøring med systemet
før brukerens tålmodighet tar slutt. For å oppnå dette vil jeg se på hvordan
man kan forenkle selve oppsettet av en parallell kjøring med systemet.

Jeg vil også utvide systemets funksjonalitet under kjøretid. Utvidelsen skal
gjøre det mulig å få informasjon om systemets tilstand under kjøring. Bru-
keren skal også ha mulighet for å påvirke kjøringen.

Selv om jeg har beholdt navnet JavaPRP i min implementasjon, vil jeg heret-
ter omtale det som GUI-PRP for å skille det fra Tore André Rønningens
opprinnelige system, som jeg fortsatt vil kalle JavaPRP.

4.1 Automatisering av bruk

For å gjøre systemet enklere å benytte, er målet å automatisere innsamling
av informasjon fra brukeren som er nødvendig for å starte en kjøring. Dette
kan gjøres gjennom et grafisk brukergrensesnitt i stedet for å bruke komman-
dolinja slik som det gjøres nå. Brukergrensesnittet må være intuitivt i bruk -
brukeren skal slippe å sette seg inn i alle de tekniske detaljene som ligger til
grunn for en kjøring av systemet. Automatiseringen kan dekke mange aspek-
ter av bruken. Kompilering, preprosessering, flytting av filer, distribuering
av kode over nett, oppsett av arbeidere og start av administratoren.
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Figur 4.1: Fordeling av parametersett fra administrator til arbeidere

4.2 Overvåkning/Monitorering

Datasystemer har ofte overvåknngsmekanismer som gir en intuitiv forståelse
av hvordan systemet fungerer under kjøring. I systemer som styrer kjerne-
kraftverk eller flytrafikk, er slik monitorering en nødvendighet. I systemer
som ikke er fullt så sikkerhetskritiske, er monitorering underveis fortsatt an-
vendelig for f.eks. debugging, måling av ytelse eller prøving av riktigheten
av et system. Hvordan monitoreringsmekanismene er implementert har også
innvirkning på den intuitive forståelsen av et system. Hvis man overvåker
en ruter, kan en grafisk representasjon av pakker som sendes inn og ut av
forskjellige kanaler være enklere å ta inn over seg enn en tekstlig beskrivelse.

Under kjøring av GUI-PRP er det aktuelt å gi en visualisering av hva som
foregår på de ulike maskinene. Programmet kan f.eks. gi en oversikt over
hvor mye prosessorkraft som brukes på prp-prosessene på de ulike maskine-
ne og informasjon om parametre på arbeidermaskinene. Treet av noder som
representerer de rekursive kallene fordeles bredde først mellom de tilgjen-
gelige arbeidermaskinene, deretter vil hver maskin selv prosessere sitt eget
lokale subtre, dybde først (se figur 4.1). Informasjon om hvordan maskinene
håndterer disse kan for eksempel gis ved å se på dybden i dette lokale treet,
samt hvor mange rekursive kall de har løst og hvor lang tid dette har tatt.
Man kan studere lastbalansen, det vil si hvordan arbeidsfordelingen mellom
arbeiderene fungerer. Lastbalansen er bl.a. avhengig av hvor mange parame-
tersett som administratoren genererer før de sendes ut til arbeiderne. Det vil
derfor være en idé å la brukeren kunne endre dette tallet før kjøring.

I GUI-PRP er monitorering hensiktsmessig av flere grunner. Systemet er
tenkt brukt på store problemer som tar lang tid å løse. I nåværende situa-
sjon kjører programmet uten noe output under kjøring, og man kan ikke si
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noe om hvor langt man har kommet i eksekveringen, eller om noe kanskje har
gått galt. Dette kan være frustrerende når man kjører timeslange beregnin-
ger. Med overvåkningsmekanismer får man et intrykk av hvordan en kjøring
foreløper, og programmet vil dermed være mer interessant og brukervennlig.
Man vil også ha muligheten til å se om arbeidere fungerer som de skal, om
systemet har stoppet opp eller lignende. Dette bidrar til en trygghetsfaktor
under bruk, siden man kan “se at det skjer noe”.

Et annet aspekt ved overvåkning er i utviklingsøyemed. PRP er et prosjekt
som er i stadig utvikling. Dersom utvikleren får presentert informasjon under
kjøring, vil dette lette arbeid som feilsøking og analysering. Det vil bli lettere
å oppdage skjulte problemer. Hvis man for eksempel har gjort endringer i
koden, og ser at arbeiderne jobber tregere, vil man kunne oppdage dette med
en gang.

For at brukeren skal få tilgang til denne informasjonen, må man utvide kom-
munikasjonen mellom klienten og tjenerne. Siden dette medfører større be-
lastning på nettet og krever systemressurser hos tjenerne, må man gjøre dette
på en mest mulig effektiv måte. God ytelse er et av hovedkriteriene i PRP.
Man må dermed se på ulike former for kommunikasjon mellom prosesser.
Meldingsutveksling er en mulighet. I JavaPRP benyttes meldingsutveksling
for overføring av parametre og returverdier. Det er kan være mulig å utvide
denne delen av implementasjonen. Klienten kan eventuelt polle arbeider-
maskinene. Dette er en løsning som krever en balansegang mellom ytelse
og oppdatering. Hvis administratoren poller for ofte, vil man sannsynligvis
redusere ytelsen. I motsatt tilfelle, ved for sjelden polling, kan det hende at
informasjonsoppdateringen ikke er tilstrekkelig.

4.3 Styring i kjøretid

Styringssystemer finnes overalt rundt oss. Termostaten hjemme i stua har et
styringssystem som sikrer at temperaturen holder seg stabil. Autopiloten i
et fly er et mer avansert eksempel. Felles for disse er at styringsmekanismene
mottar og analyserer data fra en overvåkningsmekanisme. Styringsmekanis-
men vil så utføre handlinger basert på disse dataene. Et eksempel er en
innbruddsalarm, der omgivelsene overvåkes av sensorer. Hvis disse sensore-
ne oppdager bevegelse, vil dette raporteres til styringsmekanismen, som vil
aktivere alarmen. En annen måte å styre et system på, er å gi brukeren
mulighet til selv å sende styringsignaler, eller en kombinasjon av disse. Man
kan se for seg styringen i et system for flymaskiner. Her er både systemet og
piloten aktive i styringen.
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I en utvidelse av JavaPRP er det aktuelt å kunne påvirke kjøringen under-
veis. Systemet i nåværende tilstand inneholder allerede en del automatiske
styringsmekanismer som feilhåndtering og flytting av parametersett når det
er ledige arbeidere tilgjengelig. Brukeren har imidlertid ingen mulighet til
å påvirke kjøringen. Her kan man se på muligheten for å fjerne og legge til
arbeidere under kjøring. Hvis en arbeider er langsom, kan det være lønnsomt
å fjerne den fra eksekveringen. Har man et problem som man ser vil få en
svært lang eksekveringstid, kan det være greit å sette opp nye arbeidere og
legge disse til, uten å måtte starte kjøringen på nytt. Manuell håndtering
av parametersett er også en aktuell styringsmekanisme. Oppdager man at
en maskin bruker for lang tid på et enkelt parametersett, kan det være hen-
siktsmessig å flytte parametersettet til en raskere maskin. Eventuelt kan man
tenke seg en implementasjon der brukeren eller deler opp parametersettet og
sender det ut igjen til flere arbeidere.
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Kapittel 5

Design av GUI-PRP

I dette kapittelet beskrives hvordan JavaRRP kan utvides slik at man kan
oppfylle målsetningene om brukervennlighet, overvåknings- og styringsme-
kanismer. Jeg ser på hvordan man kan automatisere oppsettet av systemet,
samt hva slags tillegg man kan benytte i kjøretidssystemet.

5.1 Brukeren av systemet

Brukeren av dette systemet kan antas å være en person som har gode da-
taferdigheter. For å bruke JavaPRP må man først være i stand til å skrive
et javaprogram som benytter seg av rekursive kall. Hvis brukeren er i stand
til å gjøre dette, vil hun/han også forstå sentrale begreper i GUI-PRP (pre-
prosessering, kompilering o.l.). Jeg vil dermed ikke forklare disse nærmere
i selve brukergrensesnittet. Likevel er oppsettsfasen en innfløkt prosess, og
brukeren kan ikke antas å ha noen forståelse av hvordan parallell kode funge-
rer, eller hvordan de interne mekanismene i PRP virker. Hun/han skal slippe
å forholde seg til alle de tekniske detaljene, f.eks. som hvordan man bruker
preprosessoren og hvordan de ulike filene må organsieres.

Under kjørefasen vil en del overvåkningsinformasjon vises på skjermen. Man
kan ikke anta at brukeren intuitivt skal forstå betydningen av f.eks. parame-
tersett. Slike begreper vil forklares i brukermanualen. Uansett er det denne
brukerens hovedmål at programmet er enkelt å sette opp, og at det lar seg
kjøre. En annen bruker av systemet kan være en som skal utvikle systemet
videre. Denne brukeren vil ha en grundigere forståelse av prinsippene bak
PRP, og vil dermed ha mer glede av overvåkningsinformasjon. Jeg vil derfor
vise fram all relevant overvåkningsdata.
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5.2 Varianter av PRP-systemet

Tidlig i designfasen fant jeg ut sammen med min veileder at jeg skulle sette
opp ulike varianter av systemet. Først en minimal versjon som skal fungere
som en minste målsetning for oppgaven, deretter utvidelser som inneholder
ytteligere forbedringer til den minimale versjonen. Den endelige versjonen
beskriver et profesjonelt produkt som andre vil få lyst til å bruke, og er
enkelt nok i bruk til å være et aktuelt system for parallellprogrammering.

5.2.1 Minimal versjon

• GUI

Et grafisk brukergrensesnitt oppfattes mer “vennlig” enn et konsollba-
sert system. Dessuten letter det framstillinga av informasjon underveis.

• Overvåkning

Enkle overvåkningsmekanismer vil la brukeren ta del i hva som skjer
under utførelse. Selv om noe av informasjonen sikkert vil fortone seg
kryptisk, er det ofte betryggende å se at det faktisk skjer noe.

• Styring

Systemet skal ha noen enkle styringsmekanismer som lar brukeren på-
virke kjøringen underveis.

• Enklere oppsett av systemet

I stedet for å måtte forholde seg til de nåværende “trylleformlene” som
starter systemet, kan dette gjøres automatisk. Dermed reduseres også
terskelen for å ta systemet i bruk.

5.2.2 Mellomversjon

Denne versjonen inneholder alle punktene fra den minimale versjonen, og i
tillegg noen mer avanserte styrings- og overvåkningsmekanismer.

• Administrering av arbeidere under kjøring

Brukeren skal kunne legge til ledige arbeidere under kjøring.

• Fryse-mekanisme for debugging

Tillater brukeren å fryse systemet for å studere en tilstand. Bør også
gi en mulighet for å studere parameterverdier. Det skal være mulig å
fortsette kjøringen der man slapp.

40



5.2.3 Endelig versjon

• Bedre preprosessor

Preprosessoren fungerer bra hvis programmet er riktig skrevet. Hvis
brukeren derimot har gjort en feil (f.eks. glemtå sette inn prp-kommentarer,
eller skrevet de på gal måte), henger bare preprosessoren seg uten å
rapportere om hva som har gått galt.

5.3 Design av oppsettsfasen i GUI-PRP

Oppsettsfasen for PRP består av alt som må gjøres før prp-koden kjøres og
parallelliseringen begynner. Det vil si preprosessering av brukerens program,
kompilering av de nye genererte filene, distribuering av klasser på et web-
område, oppsett av arbeidere, og selve oppstarten av kjøretidssystemet. Alt
dette måtte gjøres via kommandolinja når man brukte JavaPRP. Da jeg selv
gjorde dette for første gang, brukte jeg lang tid før alt var riktig utført,
og systemet var oppe og gikk. Systemet var ikke spesielt innbydende for en
førstegangsbruker. Hovedmålsetninga for oppsettsfasen er å gjøre systemet
enklere å ta i bruk, og at det skal være mulig å få kjørt et eksempelprogram
før brukerens tålmodighet tar slutt. Designet tar for seg hvordan det vil se
ut, og hvilken funksjonalitet som er bygd inn i brukergrensesnittet. Deler
av funksjonaliteten er beskrevet i detalj, for å gi en grundig forståelse av
oppsettet.

Etter å ha tenkt på hvordan man best mulig kunne hente inn den nødvendige
informasjonen fra brukeren, fant jeg ut at jeg ville lage et “wizard”-lignende
oppsett for brukergrensesnittet. Slik ville brukeren få servert konfigurasjons-
detaljene porsjonsvis, i stedet for å måtte forholde seg til alt på en gang.
En annen masterstudent som jobbet med PRP, Mats Bue[2], hadde allerede
laget et grafisk brukergrensesnitt for oppsettsfasen i sin versjon av systemet,
som var kodet i C# (se figur 5.1). Jeg hentet noe inspirasjon fra dette, selv
om resultatet ble ganske annerledes.

For å ta vare på brukerens informasjon, ville jeg samle den i et prp-prosjekt.
Hvert javaprogram som skal kjøres i systemet får sitt eget prosjekt. Prosjektet
har en egen katalog på harddisken, og inneholder alle filer og konfigurasjons-
data som systemet trenger for å kunne starte en kjøring.

Jeg planla tre muligheter i oppstartsvinduet. “Create project”, “Open project”
og “Tutorial”. Etter å ha tenkt en stund på hvordan opplæringsdelen (tuto-
rial) skulle bli, endte jeg opp med å skrinlegge denne siste funksjonaliteten.
Jeg hadde sett for meg en tekst på skjermen som skulle veilede brukeren
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Figur 5.1: Mats Bues brukergrensersnitt til PRP for C#
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gjennom oppsettet, men kom så fram til at denne teksten like gjerne kunne
være inneholdt i ei fil. Denne fila vil ha en detaljert beskrivelse som stegvis
tar for seg en kjøring av et medfølgende eksempelprogram.

5.3.1 Hovedvinduet

I det første skjermbildet som møter brukeren når GUI-PRP startes, har man
tre muligheter. Man kan lage et nytt prosjekt, åpne et prosjekt, eller avslutte
programmet.

5.3.2 Fra hovedvindu: Konfigurering av nytt prosjekt

Oppsettet av et nytt prosjekt er delt opp i tre deler. Først lokaliserer man
kildekoden som skal brukes, så angir man områder for distribuering via web.
Til slutt setter man opp arbeidermaskinene som skal benyttes. Når dette er
gjort, er konfigurasjonen fullført, og brukeren kan starte selve kjøringen.

Hele prosessen med å sette opp et nytt prosjekt er beskrevet i følgende hen-
delsesforløp:

Normal hendelsesflyt

1. Brukeren velger et arbeidsområde.

2. Brukeren oppgir ei kildekodefil.

3. Brukeren trykker “next”.

4. Systemet tester kildekoden ved å kompilere den.

5. Systemet preprosesserer kildekoden, og legger output’en i arbeidskatalogen.

6. Systemet viser neste vindu.

7. Brukeren oppgir et lokalt område som er tilgjengelig via web.

8. Brukeren oppgir URL’en til web-området som skal brukes.

9. Brukeren trykker “next”.

10. Systemet flytter de distribuerte klassene til området som brukeren spesifiserte
i pkt. 7.

11. Systemet viser neste vindu (for å velge arbeidere).

12. Brukeren trykker “add worker”.

13. Systemet setter opp et vindu som ber om adresse til arbeideren.

14. Brukeren skriver inn adressen til en arbeider.
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Choose source code:

Choose work directory:

CANCEL

BROWSE

BROWSE

NEXT

Console output...

Console output...

CANCEL

Set worker address:

ADD

FINISH

localhost
ginestro.ifi.uio.no
129.240.104.169

Console output...

CANCEL

BROWSE

NEXT

Library URL:

(not required)
Choose local directory accessable from the web:

Figur 5.2: Design av GUI for konfigurasjon av PRP-program
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15. Systemet forsøker å oppnå kontakt med arbeideren.

16. Systemet lister opp arbeideren i arbeidervinduet.

17. Brukeren legget til ny arbeider (pkt. 14) eller trykker “finish”.

Variasjoner

4a. Kildekoden kompilerer ikke.

4a1. Systemet gir feilmelding, og avslutter oppsettsfasen.

5a. Ugyldig sti til enten arbeidsområde eller javafil.

5a1. Systemet gir feilmelding. Brukeren må gjøre pkt. 1 og 2 på nytt.

5b. Preprosessoren feiler under preprosessering av kildekoden.

5b1. Systemet gir feilmelding, og avslutter oppsettsfasen.

7a. Brukeren har ikke et lokalt område som er tilgjengelig via web.

7a1. Brukeren må selv laste opp filene som skal distribueres på en web-server.
(At brukeren har tilgang til en web-server er et av kravene for bruk av
PRP-systemet).

10a. Lokalt web-område har ikke blitt oppgitt.

10a1. Systemet flytter ikke filene, og setter opp et vindu som forklarer at
brukeren må gjøre dette selv.

10b. Ugyldig sti til lokalt web-område.

10b1. Systemet gir feilmelding. Brukeren må gjøre pkt. 7 på nytt.

15a. Systemet får ikke kontakt med arbeidermaskina.

15a1. Systemet gir feilmelding. Brukeren må gjøre pkt. 14 på nytt.

Vinduene som brukeren kommuniserer med inneholder en konsoll-del, som gir
feedback til brukeren underveis (f.eks. output fra preprosessor/kompilator).
Viktige beskjeder eller feilmeldinger vil bli vist i et eget popup-vindu. Når
brukeren har fullført oppsettet, lagres informasjonen i ei fil, slik at brukeren
kan hente prosjektet fram igjen senere.

Det som må lagres i denne fila er:

• Sti til arbeidskatalog

• Sti til kildekode

• Sti til lokalt område tilgjengelig via web (hvis oppgitt)

• URL til web-område med distribuerte filer
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Figur 5.3: Vindu for modifisering av konfigurasjon og oppstart av PRP-
systemet, hentet fra implementasjonen.

• URL/IP til arbeidermaskinene

Det er kanskje ikke hensiktsmessig å lagre arbeidermaskinene, siden disse
ofte vil endre seg fra gang til gang. 1

5.3.3 Fra hovedvindu: Åpne prosjekt og modifisering av kon-
figurasjon

Brukeren kan benytte “open project”-funskjonen til å åpne et allerede kon-
figurert prosjekt. Systemet vil spørre etter ei konfigurasjonsfil (nevnt over),
som vil ligge i arbeidsmappa til prosjektet.

Når et prosjekt er ferdig konfigurert, eller hvis man har åpnet et eksisterende
prosjekt, vil et nytt vindu være tilgjengelig. Dette vinduet har funksjoner for
å endre på konfigurasjonen, rekompilering av kildekoden, og en knapp som
starter selve kjøringen.

1I implementasjonen lagres arbeidermaskinene i konfigurajonsfila. Begrunnelsen for det-
te er at brukeren ofte vil bruke de samme arbeiderne, når de først er satt opp.
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Hvis brukeren trykker “rekompiler”, skjer følgende:

Normal hendelsesflyt

1. Systemet sjekker at kildekoden eksisterer i angitt sti

2. Systemet foretar en standard kompilering av kildekoden (for å sjekke at den
fungerer)

3. Systemet preprosesserer kildekoden.

4. Systemet kompilerer den preprosesserte koden.

5. Systemet kopierer klassene som skal distribueres (hvis angitt i konfigurasjon)

Variasjoner

1a. Systemet finner ikke kildekoden.

1a1. Systemet gir feilmelding og går til forrige meny.

2a. Kildekoden kompilerer ikke.

2a1. Systemet gir feilmelding og går til forrige meny.

3a. Preprosessering mislykkes.

3a1. Systemet gir feilmelding og går til forrige meny.

4a. Kompilering av preprosessert kode mislykkes.

4a1. Systemet gir feilmelding og går til forrige meny.

5a. Sti til lokal katalog tilgjengelig via web eksisterer ikke.

5a1. Systemet varsler brukeren om at hun/han må laste opp klassene selv.

Brukeren trykke kan på de miderste knappene (i figur 5.3) for å endre infor-
masjonen som ble angitt i den første konfigurasjonsfasen (figur 5.2).

5.3.4 Fra “modifisering av konfigurasjon”-vindu: Kjør prog-
ram

Når brukeren er klar for å starte kjøringa, kan hun/han klikke på “run
project” som vil starte kjøretidssystemet. Hele prosessen med å starte et
prosjekt er beskrevet i følgende hendelsesforløp:

Normal hendelsesflyt

1. Brukeren lager et nytt prosjekt eller åpner et eksisterende prosjekt
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testVar = 4

NullPointerExcepion()

Vindu: Konsoll

10%

Total utførelse:

Arbeider

Vindu: Kjørestatistikk

longarone.ifi.uio.no

http://www.skogsmaskin.dyns.net

pizzeria.ifi.uio.no

treig.ifi.uio.no

2

3

3

Administrator

# parametersett utsendt:

# løste kall totalt:

12/80

2200

Arbeidere

Navn # løste parametersett # løste kall

1000

760

500

40

98%

93%

32%

CPU−bruk

96%0

1 2 n. . .

# løste kall

Vindu: Kallfordeling

Figur 5.4: Systemet under kjøring

2. Systemet viser vindu for modifisering av konfigurasjon

3. Brukeren trykker på “Run project”

4. Systemet ber om eventuelle parametre til programmet som skal kjøres

5. Brukeren oppgir eventuelle parametre

6. Systemet starter kjøretidssystemet som kjører brukerens kode
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5.4 Kjøretidsdesign

5.4.1 Overvåkning

For overvåkningen sin del måtte jeg finne ut av hva slags informasjon som
kunne hentes ut av arbeidermaskinene. Det mest naturlige var å se på an-
tall parametersett hver arbeider hadde løst. Dette kunne gi en indikasjon på
hvor raskt den jobbet, samt hvor langt den hadde kommet i prosessen. Det
genereres i utgangspunktet tjue parametersett per arbeider, så eksekverings-
tiden per parametersett vil variere med antall arbeidere og problemet som
skal løses.

Beregningstiden for parametersettene kan også variere seg i mellom, avhengig
av problemet som skal løses. Vi kan for eksempel sammenligne to av mine
testprogrammer; “Sum.java” og “Salesman.java”, som er vedlagt oppgaven.
“Sum” er et program som summerer alle heltall i intervallet 1-n. Det deler
hele tiden intervallet i to vha. rekursjon, helt til differansen mellom start
og slutt i intervallet er mindre eller lik fem. Her vil hvert parametersett
bestå av delintervaller, som arbeiderne igjen vil fortsette å dele opp. Disse
parametersettene er like, siden intervallet hele tiden blir delt i to. For å ta et
konkret og enkelt eksempel, la oss si at vi skal regne ut summen av intervallet
1-100. Man kan da tenke seg at det genereres fire parametersett som består av
intervallene (1-25), (26-50), (51-75), (76-100). Intervallene her er like store,
og dermed vil utregningen føre til et nøyaktig likt antall rekursive kall for
hvert parametersett.

I travelling salesman forsøker man å finne korteste vei mellom nodene i en
komplett, vektet graf. Kantene mellom nodene har verdier som representerer
lengde mellom de to tilknyttede nodene. For å finne korteste vei, må man
i prinsippet prøve ut alle mulige stier i grafen. Man kan imidlertid benytte
seg av avskjæringer, slik at man kan terminere søk som ikke har mulighet
til å kunne gi korteste vei. Her vil man oppdage at beregningstiden for pa-
rametersettene kan variere mye fra hverandre. Ett parametersett kan føre til
et kjempestort kalltre, mens et annet kan være ganske lite. Dette er fordi
søket som gjennomføres ofte kan skjæres ned, hvis man tidlig finner en god
rute gjennom nodene som skal besøkes. Hvis man ikke får en god avskjæring
tidlig i søket, blir man nødt til å traversere nodene flere ganger.

Som vi ser, er ikke løste parametersett den beste måten å måle ytelsen til
en arbeider på, selv om det er interessant å observere. Derfor ville jeg også
se på antall løste kall for hver arbeider. Arbeideren som løser flest kall, vil
også være den raskeste. Ved å summere det totale antallet kall utført kan
man for hver arbeider finne en prosentvis beregning av den totale ytelsen i
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nettet. Dette er illustrert i figur 5.4, under “kallfordeling”.

Konsollvinduet i figuren viser output som er skrevet til standard out. Der
kan man undersøke testvariable i brukerens program, feilmeldinger, debug-
info og lignende. Siden brukerens utskrifter ofte skrives via System.out, må
denne konsollen også kunne gjengi disse utskriftene.

I “kjørestatistikk” vil man få listet opp alle arbeiderne, med diverse informa-
sjon. Man vil også kunne se informasjon om administratoren, og en fram-
driftsindikator.

Innsyn i parametersett

Av debuggingshensyn kan det være interessant å se på innholdet av para-
metersettene og svarverdiene under kjøring. I så fall må man strukturere
innholdet slik at det kan gi mening for brukeren. Man kan for eksempel sette
opp en tabell der man kobler løste parametersett med deres svar i svararray-
en. Slik kan brukeren selv sjekke delsvarene stemmer.

5.4.2 Styring

Når det gjaldt styring av systemet underveis, måtte jeg identifisere hvilke
mekanismer som brukeren kunne ønske å ha med. Her har jeg listet opp
funksjoner som kan være hensiktsmessig å ha med.

Stanse eksekvering

Denne funksjonaliteten er bare en knapp som avslutter programmet, også
før eksekveringen er ferdig.

Stanse arbeider

Hvis en arbeider arbeider langsomt, kan det være hensiktsmessig å ta livet
av den, slik at man overlater dens arbeid til en kraftigere maskin. Admi-
nistratoren må da få beskjed om at den døde arbeiderens parametersett må
redisribueres til de andre maskinene.

Fryse kjøring

Denne funksjonen gjør at systemet stopper all aktivitet. Det kan være en
nyttig utvidelse hvis brukeren ønsker å studere en gitt tilstand i systemet,
for eksempel å studere innholdet i parametersettene. Det bør være mulig å
fortsette kjøringen etter å ha brukt denne funskjonen. Her kan man tenke seg
flere måter å få systemet til å stanse på. Administratoren kan for eksempel
stoppe utdeling av nye parametersett. Da vil arbeiderne etterhvert stanse av
seg selv. Ulempen er at man må vente til hver av arbeiderne er ferdig med
sitt sett før systemet står stille. Eventuelt kan man se på om arbeiderne kan

50



stanses mens de er midt i en utregning, slik at systemet stanser umiddelbart
når brukeren trykker på fryseknappen.

Legge til nye arbeidere

Hvis brukeren har startet en eksekvering, og ser at det vil ta lang tid, kan det
være hensiktsmessig å kunne legge til flere arbeidere dynamisk. Med denne
funksjonen skal brukeren kunne starte opp nye arbeiderprosesser, trykke på
en knapp “legg til arbeider”, og skrive adressen til de nye arbeiderne i et input-
felt. De nye arbeiderne skal så kunne delta i eksekveringen. Siden antallet
parametersett som er generert er basert på antall arbeidere ved oppstart, kan
man også se på muligheter for å generere enda flere sett for å oppnå bedre
lastbalanse.
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Kapittel 6

Implementasjon av GUI-PRP

I dette kapittelet tar jeg for meg aspekter ved implementasjonen av GUI-
PRP som jeg mener er interessante å se på. Jeg har tatt for meg litt om
utviklingsmetodene og javas bibliotek for design av brukergrensesnitt. Jeg
gjennomgår implementasjonen av oppstartsfasen og kjøretidsfasen. Før ut-
viklingen kunne begynne, måtte jeg ta hånd om en rekke problemer med
systemet jeg skulle utvide. Først starter jeg med et avsnitt som beskriver
hva jeg måtte gjøre for å få det til å virke.

6.1 Problemer med JavaPRP

Før jeg kunne begynne selve utvidelsen av JavaPRP, måtte jeg først ta hånd
om en rekke vanskeligheter med det originale systemet. Da jeg fikk utdelt
systemet viste det seg fort at det ikke fungerte som det skulle. En rekke mer
eller mindre subtile problemer meldte seg da jeg forsøkte å få testprogramm-
ene til å kjøre. Det viste seg at systemet ikke var i stand til å kjøre noe som
helst før man hadde utført forandringer i koden og erstattet deler av den
kompilerte koden. Siden systemet var tidkrevende å sette opp, ble debug-
gingen en vanskelig prosess. Problemene kunne resultere i kompileringsfeil,
at preprosessoren bare hang seg eller mer mystiske feil som oppsto under
kjøring, f.eks. problemer med å starte selve kjøringen eller gale resultater av
utregninger.

På et tidspunkt fikk jeg ingenting til å kjøre, heller ikke testprogrammene
som var vedlagt systemet. Jeg kontaktet da en annen masterstudent, Mats
Bue, som arbeidet med det samme systemet. Det viste seg da at han heller
ikke fikk noe til å kjøre, selv om han hadde klart det på et tidligere tidspunkt.
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Vi gikk sammen om å utforske mulige feil, og sammen fant vi fram til noe
av det som er listet nedenfor.

Referanse til ukjent klasse

Det første problemet jeg støtte på var at preprosessoren satte inn referan-
ser til en klasse som ikke eksisterte i systemet, “PrpPersData”. Dette ga
kompileringsfeil for de preprosesserte filene. Problemet ble løst enkelt ved å
modifisere preprosessoren slik at den hoppet over steget der den setter inn
denne kodebiten.

Manglende try-catch-inneslutning

Preprosesserte programmer ville ikke kompilere før jeg satt inn en try-catch-
setning rundt et spesifikt sted i koden. Håndtering av dette er nå lagt til i
preprosessoren.

Return-setninger

En feil som var vanskelig å oppdage var at preprosessoren erstattet returset-
ninger med kode som forandret den planlagte gangen i kjøringen.

i f ( ! l ea fnode ) {
return x ;

}

return 0 ;

Koden over ble etter preprosessering erstattet med kode som fungerete slik
at verdien av ’x’ ble overskrevet av den senere returverdien ’0’. Dette skyld-
tes at den preprosesserte kode ikke utfører selve retursetninga. Dermed blir
all koden under retursetningene også eksekvert. I mitt tilfelle terminerte
programmet, og alt gikk tilsynelatende greit. Svarene som programmet pro-
duserte var imidlertid gale. Når jeg til sist fant ut hva problemet var, var det
enkelt å fikse i preprosseseringen, ved å legge til en enkel “return;” i slutten
av koden som erstatter retur-setningene.

NullPointerException ved for få parametersett

I startfasen av systemet genrerer PrpManageren et visst antall parametersett
som den fordeler mellom arbeiderne. Hvis eksempelet som kjøres ikke er
“stort” nok (dvs. ikke har mange rekursive kall), vil ikke manageren kunne
generere et tilstrekkelig antall parametersett til å la arbeiderne kunne delta
i utregningen (administratoren løser hele problemet selv). Dette var ikke
håndtert i manageren, og ga “NullPointerException” under kjøring.

Problemet ble løst ved å omskrive preprosessoren og manageren, slik at pa-
rametergenereringssekvensen avsluttes når det ikke kan genereres flere para-
metre. Deretter hopper man over hele parallellisetingssteget der arbeiderne
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kontaktes. Svarene man trenger ligger nå allerede i svar-arrayen, så når sys-
temet setter i gang med svargenereringen, fortsetter alt som normalt.

Deadlock

Under kjøring av programmende hang systemet seg ofte. Det virket som noen
programmer hang seg mer enn andre, og det så også ut som om hva slags
parametre man kjørte med hadde innvirkning på om det stoppet opp eller
ikke. Systemet kunne også henge seg selv om man kjørte med samme initielle
parametersett som hadde fungert tidligere.

Etter å ha analysert gangen i arbeiderne, oppdaget jeg en deadlock. Her
følger et hendelsesforløp som beskriver hva som kunne gå galt:

1. Svarbufferet i buffertråden er tomt. Tråden går inn i en del av koden
der den skal vente på at eksekveringstråden skal kontakte den når nye
svar har kommet inn. Den rekker imidlertid ikke å gå i ventemodus før
eksekveringstråden skeduleres inn.

2. Eksekveringstråden regner ferdig et parametersett og legger svaret i
buffertrådens svarbuffer.

3. Eksekveringstråden “vekker” buffertråden. (Denne er imidlertid fore-
løpig ikke i en ventende tilstand.)

4. Eksekveringstråden går i ventetilstand.

5. Først nå skeduleres buffertråden inn igjen. Koden den nå kjører setter
den i ventetilstand.

Begge trådene venter nå på å bli vekket av den andre, og arbeideren kan ikke
fortsette. Den er nå i en deadlock-tilstand. Dette viser noe av vanskelighetene
med å programmere parallelle systemer. Slike feil er vanskelig å forutse når
man implementerer systemet, og er også problematiske å oppdage i ettertid.
Jeg løste problemet ved å implementere semaforer i de kritiske regionene
som er beskrevet over. Semaforen tillater bare én tråd å gå i ventetilstand
om gangen, og løser dermed problemet.

Problemer med “døde” arbeidere

Arbeidere som var listet opp i fila som administratoren leser ved oppstart,
men som ikke kunne kontaktes (f.eks. fordi arbeiderprogrammet ikke var
startet på den gjeldende maskina), førte til at systemet hang seg i slutten
av utregninga. Dette skyldtes en parameteroverføringsmekanisme i administ-
ratoren. Når administratoren har delt ut alle sine parametersett, og første

54



arbeider melder seg ferdig, vil administratoren kontakte alle arbeiderne, fin-
ne ut hvem som har løst færrest antall sett, og kopiere disse til den ledige
arbeideren. Siden den døde arbeideren ikke var initialisert fikk man Null-
PointerException som førte til at systemet sluttet å virke. Problemet ble
løst ved å implementere en sjekk om arbeideren var initialisert før man sjek-
ker parameterkøen dens.

Inkonsistens mellom filer

Alle klassene man trenger til kjøring av administrator-delen ligger i ei jar-
fil, og bruksanvisningen baserer seg på at man bruker denne. Imidlertid fikk
jeg problemer med å kontakte arbeiderne. Til slutt forsøkte jeg å kompilere
kildekoden, og kopierte så de kompilerte filene til området jeg hadde prp-
programmet mitt i. Da løste problemet seg. Kildekoden var dermed tydeligvis
ikke i samsvar med den kompilerte koden i jar-pakken. Jeg lagde da en ny
jar-pakke basert på kildekoden.

Begrensninger i preprosessoren

Jeg oppdaget at preprosessoren ikke klarte å håndtere en del tilfeller som ikke
var oppgitt i brukermanualen. Dette gjaldt spesielt syntaksen i det rekursive
kallet:

Dette fungerer ikke:

/∗PRP_CALL∗/
x = a [ i ] + r e cu r s e ( . . . ) ;

Denne operasjonen må gjøres i to steg, slik:

x = re cu r s e ( . . . )
x += a [ i ] ;

Det som skjer i det førstnevnte tilfellet er at preprosessoren tror at array-
en ’a’ er selve metodekallet, og behandler den som en metode. Dette gir
kompileringsfeil i etterkant.

Det rekursive kallet kan heller ikke være oppdelt over flere linjer slik som
dette:

r e cu r s e (a ,
b ,
c ) ;

Dette gir også kompileringfeil etter preprosessering. Disse begrensningene er
lagt til i brukermanualen til GUI-PRP.
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6.2 AWT eller Swing?

Java har to gui-biblioteker innebygd. Det ene er AWT (Abstract Window
ToolKit), og det andre er Swing. AWT er noe raskere fordi det bruker GUI-
komponenter (tekstfelt, knapper - alt som brukergrensesnittet består av) rett
fra operativsystemet. Swing tegner komponentene selv. Bare selve vinduet
lages av operativsystemet, mens innholdet lages av swing - både utseendet
og funskjonaliteten.

Dette medfører bl. a. at AWT i høyere grad er plattformavhenging, sid-
en laget mellom koden og opperativsystemet er tynnere. I JavaPRP er et
hovedkriterium at systemet skal kunne kjøres på alle plattformer som har
java-støtte. Med AWT risikerer man at GUI’et vil bli forskjellig på ulike
plattformer. Swing har dessuten mer funksjonalitet enn AWT, slik at man
slipper å bygge elementer fra grunnen av (AWT mangler f.eks. tooltips og
listebokser). Til sist hadde jeg en del erfaring med Swing fra før, så det var
naturlig for meg å velge å bruke det til implementasjonen.

6.3 Utviklingsmiljø

For å utvikle programmet så jeg nødvendigheten av å bruke et utviklings-
verktøy. Dette kom til å bli det største programmet jeg noen gang hadde
arbeidet med. Etter å ha kikket litt rundt på de ulike alternativer, valgte jeg
å benytte Eclipse. Andre hadde anbefalt det, og det var gratis. Den største
fordelen for meg ved å bruke et slikt verktøy, var at det ble mye lettere å
holde oversikten over klassene i systemet. Eclipse har også feilskjekking mens
man programmerer, så man slipper å skrive først og kompilere etterpå.

Etter å ha satt opp Eclipse, fant jeg ut at jeg også ville bruke CVS (Concur-
rent Versioning System). Dette er et open source-system som blant annet gjør
det mulig for flere personer å samarbeide på et prosjekt. I mitt tilfelle kunne
jeg arbeide på siste versjon av programmet uansett hvilken maskin jeg satt
på. CVS har også funksjonalitet for å rulle tilbake endringer man har gjort
på ei fil, som gjorde det tryggere å utføre større endringer i programmet.

6.3.1 Design og layout

Swing tilbyr en rekke layouthåndterere som alle har forskjellig funksjonali-
tet. Å plassere komponentene nøyaktig der man vil ha dem medfører ofte
bruk av mange forskjellige layouthåndterere, samt mye prøving og feiling.
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Dette er en tidkrevende prosess. Det hendte ofte at jeg satt meg inn i en ny
layouthåndterer, modifiserte koden, testkjørte programmet en rekke ganger,
for så å finne ut at layouthåndtereren ikke kunne brukes nøyaktig slik jeg
ville. Dynamiske elementer ble den største utfordringen. De forårsaket ofte at
andre elementer begynte å bevege seg under utførelse, noe som er vanskelig
å forutse før man har foretatt en testkjøring. Jeg bestemte meg for å ikke
bruke alt for mye tid på å perfeksjonere brukergrensesnittet, siden det ville
ta fokuset bort fra andre, viktigere aspekter av oppgaven. Samtidig har jeg
forsøkt å ikke gjøre kompromisser når det gjelder brukervennlighet.

6.4 Oppsettsfasen - implementering

Her vil jeg gi en grundig gjennomgang av all funksjonaliteten som har blitt
lagt inn i oppsettsfasen av systemet.

6.4.1 Oppstart av programmet

Det første som møter brukeren er et vindu der hun/han kan lage et nytt
prosjekt, eller åpne et allerede eksisterende prosjekt. Hvis brukeren velger
“nytt prosjekt”, vil et nytt vindu åpnes, som er første steg i oppsettet.

Opprette prosjekt, steg 1

Her velger brukeren først et arbeidsområde. I dette området legges alle pre-
prosesserte filene som opprettes underveis, samt andre systemfiler Deretter
setter brukeren stien til kildekoden som skal benyttes. Man kan enten skrive
inn stiene direkte i teksfeltene, eller trykke på “browse”. I sistnevnte tilfel-
le kommer en grafisk filvelger hvor man kan klikke seg fram. Filvelgerne er
konfigurert slik at de bare viser filer av riktig type. Når man trykker “next”,
sjekker systemet at begge feltene er fylt ut, og om de oppgitte katalogstiene
faktisk eksisterer. Hvis ikke dukker en feilmelding opp med en beskrivelse av
hva som er galt.

Hvis brukeren har fylt ut feltene riktig, startes preprosessoren. Først vurderte
jeg å starte preprosessoren vha. et systemkall, men kom etterhvert fram til
at dette ikke var den beste løsningen. I stedet har jeg valgt å knytte den
direkte til systemet. Hele preprosessoren var skrevet i en statisk kontekst.
Det førte til problemer om man brukte den flere ganger i samme kjøring.
Løsningen var simpelthen å gjøre den objektorientert ved bare å fjerne alle
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Figur 6.1: Første steg i oppsettet

“static”-referansene. Etter dette var gjort, fungerte den uten problemer.

Preprosessoren genererer tilfeldige identifikatornøkler som brukes i filnavne-
ne. Jeg utvidet funksjonaliteten ved å legge til public-metoder som returnerer
disse nye filnavnene. Slik kan jeg vise navnene på de genererte klassene til
brukeren via konsollvinduet i brukergrensesnittet. Disse identifikatornøkle-
ne gjør for øvrig at filnavnene blir noe vanskeligere å forholde seg til (jfr.
“PrpTask.java” med “PrpTaskQpvTuXKrj5KA2S2.java”), så jeg så på om
det var noen mulighet for å fjerne dem. Det viste seg at grunnen til at disse
nøklene brukes, er for at arbeiderne skal kunne skille mellom objektene den
får tilsendt. Hvis en arbeider får tilsendt et objekt med et navn den har sett
før, bruker den ikke den medfølgende URL’en til å hente ned klassen som
objektet er instansiert fra. I stedet bruker den en lokal kopi av klassen, som
nødvendigvis skaper problemer siden klassene er forskjellige. Arbeiderne skal
kunne jobbe med ulike programmer uten å måtte startes på nytt for hver
gang, og da er disse nøklene en nødvendighet.

Etter preprosessering kompileres de nye genererte java-filene ved hjelp av
systemkall til operativsystemet. For å finne ut om noe har skjært seg, sjekker
programmet error-strømmen i prosessene etter hver kompilering. Hvis denne
ikke er tom, har noe gått galt, og innholdet av strømmen vil listes opp i
konsollvinduet.
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Figur 6.2: Andre steg i oppsettsfasen

6.4.2 Opprette prosjekt, steg 2

JavaPRP benytter seg av tre klasser som fungerer som informasjonskanal
mellom administratoren og arbeiderne. Disse er PrpTask, PrpParam og PrpRe-
tur. PrpTask inneholder koden fra brukerens program som skal eksekveres.
PrpParam brukes til overføring av parametersett, og PrpRetur inneholder
svarverdiene til disse. Disse klassene plasseres på en web-server. For at dette
skal fungere, må filene kopieres til et område der de kan nås via internett.
Dette er vanskelig å automatisere i programmet, siden opplasting til server
ofte gjøres via en ftp-forbindelse eller lignende. Å implementere støtte for
dette ville gått alt for langt ut over spesifikasjonen i designet.

Jeg har valgt en løsning der jeg kopierer filene til et område innenfor en
“Document Root” (heretter “dokumentroten”), hvis brukeren har tilgang til
det. Dette er en del av filområdet som er tilgjengelig via internett. Brukere
ved universiteter har ofte tilgang på en dokumentrot (ved UiO bruker vi
“www_docs”). Det som i realiteten kreves, er at man har et lokalt tilgjengelig
hjemmeområde som ligger på en Apache-server. Hvis brukeren spesifiserer en
dokumentrot, vil programmet kopiere de nødvendige filene dit. Etter dette
er gjort vil programmet, hvis brukeren kjører Linux, kjøre “chmod” via en
systemkommando for å åpne lese- og eksekveringsrettigheter for alle brukere.
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Figur 6.3: Tredje steg i oppsettsfasen

Dette er nødvendig for at arbeidermaskinene skal kunne få tilgang til de
gjeldende filene. I Windows blir disse rettighetene automatisk gitt.

Hvis brukeren ikke har en tilgjengelig dokumentrot, blir hun/han nødt til å
laste opp filene til en web-server selv. Om dokumentrot-feltet er tomt når
brukeren trykker “next”, vil en advarsel dukke opp.

Det neste brukeren må gjøre er å fylle inn internettadressen (dns- eller ip-
adresse) der de distribuerte filene kan nås. Når brukeren trykker “next”, sjek-
ker systemet om stien til dokumentroten er riktig og kopierer filene.

6.4.3 Opprette prosjekt, steg 3

Her legger brukeren til arbeidermaskinene ved å skrive inn ip- eller dns-
adresse. Systemet sjekker om adressene finnes før de blir lagt til lista.

Når brukeren nå trykker “next”, vil ei konfig-fil bli skrevet til disk i arbeid-
skatalogen. Denne fila er ei ren tekstfil, og inneholder informasjonen som
brukeren til nå har oppgitt. Den blir lagret i arbeidskatalogen med navnet
<BrukerProg>.prp. Denne fila kan så åpnes senere ved å velge “open project”
i hovedmenyen. Systemet skriver også listen over arbeidere i en egen fil, som
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Figur 6.4: Administrasjon av prosjekt

PRP-administratoren benytter.

6.4.4 Administrasjon av prosjekt

Når man har laget et nytt prosjekt, eller åpnet et eksisterende, vises vinduet
i figur 6.4. Her kan brukeren se på konfigurasjonen av prosjektet, som er stien
til kildekoden, stien til de distribuerte filene og internettområdet filene kan
nås på. Vinduet viser også maskinnavnene som brukeren har lagt inn som
arbeidere. All denne informasjonen kan endres. Hvis brukeren har oppdatert
sin egen kildekode, kan hun/han trykke “recompile”. Et nytt vindu med en
konsoll vil da komme opp, som beskriver framgangen i kompileringa. Siden
kildekoden her må preprosesseres på nytt, vil nye filer som må distribueres bli
generert. Om brukeren har satt opp et område i sin dokumentrot, vil filene
automatisk flyttes dit. Hvis ikke, kommer en eksplisitt melding til brukeren
om at dette må gjøres manuelt.
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Figur 6.5: Kjøretidssystemet

Når brukeren er fornøyd med konfigurasjonen, trykker hun/han “run project”.
Et nytt vindu vil komme opp der brukeren skriver inn eventuelle parametre
til programmet. Når brukeren så trykker “ok”, startes kjøretidssystemet.

6.5 Implementering av kjøretidsfasen

Kjøretidssystemet skiller seg fra oppstartssystemet på den måten at opp-
startssystemet er et helt nytt program, mens kjøretidssystemet er en utvid-
else av JavaPRP. JavaPRP var greit strukturert, og enkelt å utvide. Det ble
ikke gjort noen store forandringer av den originale koden. Mye av den nye
funskjonaliteten er plassert i nye klasser, og de originale klassene har blitt
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modifisert for å kunne benytte disse. Først vil jeg presentere brukergrense-
snittet, og deretter skissere den mest interessante funskjonaliteten som ligger
under overflaten.

6.5.1 Hovedvinduet

Dette er vinduet som møter brukeren når kjøringen er klar for eksekvering.
Det er delt opp i to seksjoner: På høyresiden vises statistikk som kommer
fra administratoren, og viser den generelle framgangen i systemet. På venst-
residen kan brukeren klikke på ulike “tabs”, som viser ulike aspekter ved
utførelsen.

Først kan vi se på dataene på høyresiden:

• “Time elapsed” viser hvor lang tid eksekveringen har tatt siden oppstart
av den parallelle fasen.

• “Number of workers” viser antallet arbeidere som deltar i beregninga.

• “Split factor” er en konstant som bestemmer hvor mange parametersett
som skal genereres per arbeider.

• “Total parameter sets” er et estimat av det totale antallet parameter-
sett, regnet ut ved antall arbeidere ganger splittfaktoren.

• “Sent parameter sets” viser hvor mange parametersett administratoren
har delt ut til arbeiderne.

• “Answers returned” forteller hvor mange parametersett som har blitt
løst av arbeiderne.

• “Parameter sets in queue” gir antallet parametersetti FIFO-køen som
venter på å bli sendt ut.

• “Fastest worker” lister den raskeste arbeideren, basert på antall proses-
serte kall per sekund for hver arbeider.

• “Slowest worker” viser arbeideren som har færrest antall løste kall per
sekund.

Til sist har jeg lagd en framdriftsindikator, som prosentvis angir hvor langt
utførelsen har kommet. Denne regner på hvor mange svar som er mottatt i
forhold til det totale antallet parametre. Det totale antallet parametre er kun
et estimat. Når tidsbruken for utregning av parametersett også kan variere
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undereveis, vil indikatoren aldri kunne gi en nøyaktig framstilling av den
reelle framdriften. Dette går imidlertid igjen i de fleste framdriftsindikatorer
i dagens systemer, for eksempel når man installerer programvare.

Videre følger en beskrivelse av de ulike vinduene brukeren kan aksessere på
i hoveddelen av vinduet.

Konsoll

I konsollvinduet finnes to tekstbokser. Den første presenterer utskrifter fra
systemet selv. Her ser brukeren blant annet at arbeiderne kontaktes, at pa-
rametersettene med tilhørende identifikatornøkler sendes ut, og at svarene
til disse kommer inn. Hvis en arbeider ikke svarer når den kontaktes, vil en
feilmelding bli skrevet i denne tekstboksen.

Den andre tekstboksen viser utskrifter fra brukerens eget program. Tidligere
ble slike utskrifter skrevet rett til kommandovinduet man startet javaaplika-
sjonen fra. For at brukerens utskrifter skulle kunne vises i systemet, måtte jeg
flytte System.out-strømmen til denne tekstboksen. Dette er en bedre løsning
enn om brukeren skulle måtte forholde seg til et kommandovindu i tillegg
til det grafiske grensesnittet. Svaret på utregninger blir ofte skrevet ut via
System.out, og det samme gjelder testutskrifter underveis.

Arbeiderstatistikk

I dette vinduet listes alle arbeiderne opp i hver sin rute, se figur 6.6. For hver
arbeider listes det opp hvor mange parametersett som denne har løst, og hvor
mange kall den har prosessert. Disse dataene brukes videre til å regne ut
løste parametersett og kall per sekund, som også vises i dette vinduet. Disse
dataene oppdateres jevnlig, og lar brukeren se at de ulike arbeiderne jobber.
Om en arbeider ikke fungerer som den skal, vil det lett kunne oppdages i
dette vinduet.

Hver arbeider har også en knapp som gjør det mulig å ta livet av den. Hvis
brukeren trykker på denne, vil arbeideren umiddelbart stoppe eksekvering-
en, ved at alle trådene i arbeideren får beskjed om å gå i ventemodus. Feil-
håndteringsmekanismen sørger for at eksekveringen likevel blir fullført, ved
å kopiere den døde arbeiderens parametersett til en annen, ledig arbeider.

Fartsgraf

Her vil brukeren kunne se hvor raskt hver arbeider prosesserer kall. Dette
vinduet (figur 6.7) viser et stolpediagram, hvor hver arbeider er representert
med en prosentvis hastighet. Hastigheten beregnes ved å se på antall løste
kall i hver arbeider i forhold til den akkumulerte mengden løste kall. Her vil
både raske og trege arbeidere utmerke seg.
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Figur 6.6: Arbeiderstatistikk

Utregningstider for parametersett

Tanken bak dette vinduet (figur 6.8) var å gi brukeren en mulighet til å
se i hvor stor grad utregningstidene til parametersettene varierer. Vinduet
viser, for hver arbeider, hvor lang tid som har blitt brukt på det nåværende
parametersettet, og lister også opp utregningstidene for de fire forrige settene.
I tillegg har den en gjennomsnittsverdi for alle løste sett.

6.5.2 Sammenkobling av systemene

Oppsettssystemet og kjøretidssystemet har ingen naturlig sammenknytning,
siden de håndterer helt forskjellige ting. Jeg begynte utviklingen av kjøretids-
grensesnittet uavhengig av oppsetts-grensesnittet, og har dermed jobbet med
to adskilte programmer. Utfordringen ble å koble disse sammen, slik at bruke-
ren opplever en glidende overgang fra oppsettet til kjøringa. Hovedproblemet
med denne overgangen, er at preprosessoren genererer klasser i oppsettsfasen
som systemet ikke kjenner til på dette tidspunktet. Derfor kan jeg heller ikke
aksessere denne klassen i programkoden min. Her følger et eksempel:

Brukeren skriver programmet Test.java, og starter deretter oppsettsfasen av
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Figur 6.7: Sammenligning av ytelse

Figur 6.8: Utregningstider for parametersett
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JavaPRP. Her blir programmet preprosessert og kompilert. Preprosessoren
genererer nye klasser, blant annet PrpTest.java. Dette er klassen som inne-
holder main, og som brukeren tidligere måtte starte manuelt. Siden klassen
ikke er kjent på forhånd, kan jeg ikke uten videre opprette et objekt av
den mens programmet kjører. Her har jeg skissert noen løsninger på dette
problemet:

• Jeg kan beholde implementasjonen i to separate programmer. Opp-
settsprogrammet kan generere et bash-script (unix/linux) eller ei batch-
fil (windows) som brukeren kan starte etterpå. Dette scriptet innehol-
der en ferdig konfigurert startkommando. Etter oppsettsfasen starter
brukeren simpelthen dette scriptet, og programmet for kjørefasen set-
tes i gang. Dette vil dessverre gå ut over brukervennligheten, siden
brukeren må forholde seg til kommandolinja etter oppsettet. Man kan
likevel anta at en bruker som er i stand til å skrive et javaprogram med
rekursive kall, også er i stand til å kjøre et enkelt script.

• Oppsettsprogrammet kan kontakte operativsystemet og kjøre start-
kommandoen for kjøretidssystemet derfra. Det må da tas hensyn til
at kommandoen vil variere mellom UNIX/Linux og Windows.

• Jeg kan aksessere den genererte klassen via refleksjon. Java innehol-
der et bibliotek, “Reflection”, som gjør det mulig å aksessere klasser
under kjøretid som man ikke kjenner navnet til på forhånd. Man kan
lage objekter av disse klassene og kjøre metoder i dem ved å bruke
klassene “Class” og “Method” i javabiblioteket. En ulempe med denne
metoden er at brukeren eksplisitt må spesifisere en sikkerhetspolicy i
oppstartskommandoen for at programmet skal få tillatelse til å utføre
RMI-kallene. I løsningene over slipper man dette, siden oppstartskom-
mandoen genereres og startes av systemet. Dermed kan man inkludere
policy-paarmeteren automatisk.

Jeg fant ut at jeg ville prøve meg på den siste løsningen, siden den framsto
som den mest gjennomførte. Den første løsningen forkastet jeg fort, siden
jeg ville at begge systemene skulle framstå som ett og samme program. Den
andre løsningen var den enkleste av de gjenværende, men medfører at sys-
temet logisk sett er delt i to, i motsetning til den siste løsningen, der hele
systemet kjøres på samme virtuelle maskin.

Det viste seg imidlertid at både kjøretidssystemet og oppsettssystemet hang
seg da jeg brukte refleksjon for å aksessere brukerens preprosesserte program.
Under debuggingen så jeg at systemet hang seg ganske tidlig i administrator-
koden, før det nye brukergrensesnittet var satt opp, og også før kontakt med
arbeiderne hadde blitt initiert. Jeg klarte ikke å finne ut hva som var galt.
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Figur 6.9: Struktur for implementasjon av overvåkning

Programmene fungerte fint hver for seg, så jeg bestemte meg for å forsøke
den andre aktuelle metoden.

Når jeg kjørte oppstartskommandoen via operativsystemet, fungerte det til-
synelatende. Imidlertid hang systemet seg et stykke ut i utførelsen. Jeg for-
søkte å stanse all aktivitet i oppsettsprogrammet ved å ta ned alle vinduer
til dette programmet, men med samme resultat. Til slutt forsøkte jeg å ter-
minere hele oppstartsprogrammet etter å ha startet kjøretidsprogrammet, og
da fungerte det. Ulempen med dette er at feilmeldinger fra oppstarten i kjø-
retidsprogrammet ikke kan avleses (siden utstrømmen er retta mot prosessen
i programmet jeg har terminert). Dette kan være frustrerende for brukeren
hvis programmet av en eller annen grunn ikke skulle fungere. Jeg har der-
for eksplisitt nevnt dette i brukermanualen. Som en ad hoc-løsning på dette
problemet, benyttet jeg også den første skisserte løsningen; å generere et
oppstarts-skript som brukeren kan kjøre. Hvis brukeren får problemer, kan
hun/han benytte dette skriptet, og da finne ut hva som eventuelt var årsaken
til at det feilet.

6.5.3 Implementasjon av overvåkningsmekanismer

For å kunne overvåke arbeiderne, var jeg avhengig av at hver arbeider kunne
sende over sine lokale data til administratoren. Spørsmålet ble hvordan jeg
skulle gjennomføre dette. Jeg drøftet følgende muligheter:

1. Sende data over den eksisterende kommunikasjonslinja (message pas-
sing)

Arbeiderne sender svarene for hvert parametersett til administratoren.
Sammen med svarverdien er det også mulig å legge ved arbeiderens
lokale overvåkningsdata.
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2. Polling av arbeiderne via en ny kommunikasjonslinje

I denne varianten oppretter man en ny tråd i arbeideren som har an-
svaret for å levere fra seg overvåkningsdata ved forespørsel.

Den første metoden er den enkleste, siden man benytter den eksisterende
programstrukturen. Alt som kreves er noen små modifikasjoner i metode-
ne som håndterer overlevering og mottak av parametersett. Ulempen er at
utregning av parametersett ofte kan ta lang tid, avhengig av problemets
størrelse. Utregningen vil også variere fra arbeider til arbeider.

Den andre metoden krever at man legger inn en helt ny kommunikasjons-
struktur i programmet som tar seg av dataoverføringa. Siden man her benyt-
ter polling, vil man også øke belastningen på systemet, avhengig av hvor høy
oppdateringsfrekvens man benytter. Hovedargumentet for denne metoden
er at oppdateringen av overvåkningsdataene bestemmes av pollefrekvensen,
og vil dermed gi mye raskere og jevnere oppdateringer. Hastigheten til hver
enkelt arbeider vil heller ikke ha noe å si.

Etter å ha sett på disse mulighetene, falt valget på den andre metoden (poll-
ing). Den første metoden ville gitt for få oppdateringer underveis. Hvis en
arbeider i gjennomsnitt løser tjue parametersett, får man totalt tjue oppda-
teringer, som etter min mening er for lite.

Jeg implementerte denne løsningen ved å opprette en tråd i arbeideren som
jevnlig oppdaterer et dataobjekt. Dette objektet inneholder blant annet an-
tall løste parametersett, antall prosesserte kall, og tidspunktet da arbeideren
begynte å eksekvere siste parametersett. Objektet er serialiserbart, og kan
dermed kopieres til administratoren via RMI. Dette er skissert i figur 6.9.

På administratorsiden oppretter jeg for hver arbeider et monitoreringsobjekt,
som har ansvaret for å motta disse dataene. I et gitt intervall henvender
objektet seg til arbeideren og ber om å få det oppdaterte dataobjektet. Den
leverer så disse dataene videre til brukergrensesnittet, som skriver dem ut
til skjerm. Ved å gjøre beregninger på disse dataene finner jeg utregnede
parametersett og kall per sekund. Kall per sekund er en god indikator på
arbeiderens hastighet. Programmet lister opp raskeste og mest langsomme
arbeider basert på dette.

Jeg har også lagd en oversikt som viser tidsbruk for nåværende parametersett,
samt tidsbruk for de fire forrige, og en gjennomsnittstid for løsing av et enkelt
sett. I denne oversikten kan man avgjøre om arbeideren har fått et “vrient”
parametersett. Hvis tidsbruken for nåværende parametersett langt på vei
overstiger de forrige, kan man anta at parametersettet er vanskelig å løse.
Ved å summere antall kall totalt, lagde jeg en oversikt over prosentmessig
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Figur 6.10: Struktur for implementasjon av styringsmekanismer

ytelse for hver arbeider. Dette vises fram i et boksdiagram.

På administratorsiden kunne jeg hente ut det estimerte totale antall para-
metersett (som er kalkulert vha. antall arbeidere ganger splittfraktor), pa-
rametersett i utsendingskø, utsendte parametersett og mottatte svar. Disse
variablene gir en indikasjon på hvor langt man har kommet i den totale
utførelsen, og gjorde det mulig å implementere en framdriftsindikator. Sid-
en disse dataene ligger på administratorsiden, ble det ikke problematisk å
få en jevn oppdatering av disse, siden administratoren snakker direkte til
brukergrensenittet.

Før jeg kunne hente ut antall løste kall, måtte jeg bygge ut preprosessoren.
Den lager nå en ny, statisk variabel i brukerens kode, som teller antall ganger
den rekursive metoden blir kalt. En metode som returnerer denne verdien
har også blitt lagt til. Siden hver arbeider utfører sin lokale kopi av brukerens
kode, vil denne telleren være unik for hver arbeider.

6.5.4 Implementasjon av styringsmekanismer

På samme måte som overvåkningsmekanismen, kunne man se på om det
var mulig å benytte den eksisterende kommunikasjonsstrukturen for å sende
kontrollsignaler til arbeiderne. Var det mulig å sende styringssignaler sam-
men med parametersettene, eller var det mest hensiktsmessig og opprette en
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ny struktur? Her mente jeg at det at det var viktig at styringen ble oppfattet
av arbeideren med en gang, slik at brukeren slipper å vente på at arbeideren
skal gjøre seg ferdig med sitt gjeldende parametersett før noe skjer. Spesielt
ved globale styringssignaler, som skal gjelde for alle arbeiderne, er det ønske-
lig at arbeiderne får signalene samtidig. Jeg valgte derfor å implementere et
eget kontrollag, som tar seg av overføring av styringssignaler og behandling
av disse. Dette laget måtte også være lett å utvide, ettersom min implemen-
tasjon kan videreutvikles i en senere masteroppgave.

Kontrollaget ble implementert ved å utvide arbeideren med en kontrolltråd.
Denne tråden er passiv, helt til den kontaktes fra administratorsiden. I ad-
ministratordelen opprettet jeg en ny kontrollklasse som har ansvar for å
sende styringssignaler til arbeideren. Jeg opprettet også en felles klasse som
inneholder styringssignaler. Dermed kan man enkelt legge til nye signaler i
denne klassen. Håndteringen av signalene implementeres så i kontrolltråden
i arbeideren. Figur 6.10 illustrerer dette.

I GUI-PRP har jeg implementert et kontrollsignal som tar livet av arbeider-
en. Hvis brukeren trykker på “kill”-knappen vil brukergrensesnittet gi beskjed
til kontrollobjektet til den respektive arbeideren om dette. Kontrollobjektet
henvender seg så til signalklassen for å få “kill”-signalet. Dette sender den til
styringstråden i arbeideren, og vekker samtidig opp denne tråden. Styrings-
tråden identifiserer signalet ved å henvende seg til signalklassen, og utfører
så den tilsvarende operasjonen, som er å stanse all aktivitet i de andre ar-
beidertrådene.

6.5.5 Begrensninger ved full fanout

JavaPRP tilbyr en mekanisme som muliggjør effektiv løsning av full fanout-
problemer. Slike problemer blir håndtert på en annerledes måte av systemet.
Her må brukeren selv sørge for oppdelingen av parametersett, fordi den au-
tomatiske oppdelingen ikke er designet for å håndtere dette. GUI-PRP kan
ikke håndtere full-fanout-programmer på samme måte som andre program-
mer. For å illustrere dette, vil jeg først se på et generelt full-fanout-program.

int ka l ku l e r ( int s tar t , int stopp ) {
i f ( rotnode ) {

while ( s t a r t < stopp ) {
ka l ku l e r ( s tar t , s t a r t + i n t e r v a l l ) ;
s t a r t = s t a r t + i n t e r v a l l ;

}
}

else i f ( barnenode ) {
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for ( int i = s t a r t ; i < stopp ; i++) {
d e l s v a r = <ka lku l a s j on på d e l i n t e r v a l l >

}

return de l s v a r ;
}

}

Her ser man hvordan rotnoden genererer en rekke barnenoder. Hver bar-
nenode representerer ett parametersett, som alle sendes ut til arbeiderne. I
programmet mitt vises mye overvåkningsinformasjon som stort sett er basert
på parametersett og løste kall. Siden man ikke vet hvor mange parametersett
som er utsendt (siden dette bestemmes av brukeren), kan ikke programmet
si noe om hvor langt utførelsen har kommet totalt. Dette kan enkelt løses
ved å implementere ved å sette en teller i løkka som omslutter det rekursive
kallet. Problemet er at preprosessoren ikke er i stand til å lokalisere denne
løkka. Preprosessoren må i så fall utvides, kanskje med et ekstra nøkkelord
for å identifisere den gjeldene løkka, siden brukerens program kan ha flere
løkker.

Man kan heller ikke studere antall løste kall, siden ett parametersett tilsvarer
ett kall. I et vanlig tilfelle vil arbeideren arbeide med kode som kaller seg
selv. Her kaller ikke metoden seg selv, men utfører beregninger i ei løkke i
stedet. Dermed mister jeg all informasjonen som jeg bruker antall løste kall
for å beregne. Man kan si at et kall tilsvarer en iterasjon i løkka (linje x i
koden), men preprosessoren kan ikke lokalisere dette stedet i koden. Dermed
får man ikke satt inn en teller.

På grunn av dette måtte jeg redusere funksjonaliteten i brukergrensesnittet
betraktelig. Preprosessoren setter nå en boolsk variabel inn i brukerens pro-
gram som forteller om det dreier seg om et full-fanout-program. Hvis så er
tilfelle, fjernes vinduene som beskriver parametersett, hastighetsgrafen og ar-
beiderstatistikken. Brukeren kan bare observere konsollene som viser output
fra programmet.

6.6 Installasjon av GUI-PRP

For å gjøre installeringen lettest mulig for brukeren, benyttet jeg meg av et
verktøy for å lage selvutpakkende installasjonsfiler. Når brukeren benytter
denne, velger hun/han en hvilken som helst katalog på harddisken, og alle
de nødvendige filene legges der. I tillegg vil snarveier til både administrator-
programmet og arbeiderprogrammet legge seg på skrivebordet. Dette gjelder
bare for Windows. For UNIX/Linux-brukere har jeg laget en tar-gz-pakke,
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som slike brukere er vant til å pakke ut. I tillegg finnes det en installajon som
bare inneholder arbeiderdelen av GUI-PRP, for brukere som bare ønsker å
delta i beregninger.

6.7 Strukturen til GUI-PRP

Under implementasjonen forsøkte jeg å være så systematisk som mulig i ar-
beidet, for å lette senere utvidelser av programmet. Dette innebar å definere
klare ansvarsområder for alle nye klasser, og forsøke å dele klassene inn i lag.
Jeg har basert meg på en tre-lags modell som inneholder presentasjonslag,
kontrollag og datalag. Kommunikasjon fra brukeren går dermed via presen-
tasjonslaget til kontrollaget, der en bestemmes ut i fra brukerens handling.
Kontrollaget har ansvaret for lesing og skriving fra og til datalaget.

I java kan man bruke pakker (“package”) for å strukturere koden etter de lo-
giske prinsippene over. Pakker sier noe om funksjonaliteten til klassene den
inneholder. Det opprinnelige systemet brukte ikke pakker, men jeg forsøkte
å legge inn de ulike klassene der de hørte hjemme. Etterhvert fikk jeg proble-
mer. Klasser som ligger i pakker kan aksessere klasser fra andre pakker. Har
man imidlertid en klasse på rotnivå, kan ikke denne kontaktes fra klasser som
er i en pakke (andre veien går helt fint). Jeg hadde klasser som måtte ligge
på rotnivå, fordi de senere skulle distribueres. Hvis man distribuerte dem
som en pakke, førte det til at brukeren måtte lage en katalog som tilsvarte
navnet på pakken der filene skulle ligge. Jeg følte at dette ikke var ønskelig,
siden det ville gjøre det mer komplisert for brukeren. Jeg måtte se meg nødt
til å legge alle klassene på rotnivå. I en eldre versjon av java (1.3) var det
imidlertid mulig for klasser i pakker å peke på klasser som ikke lå i pakker.
Dette skyldtes imidlertid en bug i kompilatoren, og ble fjernet i neste versjon,
på tross av mange protester fra brukermassen.

6.7.1 Klassediagram for oppsettsprogrammet

Her følger en oversikt over den endelige strukturen til oppsettsprogrammet.
Klassediagrammet i figur 6.11 gir en oversikt over laginndelingen. Hver klasse
er også beskrevet ytterligere nedenfor.
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Figur 6.11: Klassediagram for oppsettsprogrammet
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UI

PrpGui

Denne klassen inneholder hovedvinduet som vises når programmet starter
opp.

NewProjectGui

I denne klassen ligger alle vinduene for oppsett av et prosjekt. Dataene som
blir lagt inn i vinduene sendes videre til NewProjectExecutor for videre be-
handling.

AdminProjectGui

Dette er vinduet for modifisering, rekompilering og start av kjøretidssyste-
met.

Control

NewProjectExecutor

Denne klassen behandler all informasjon som blir gitt til vinduene for laging
av et nytt prosjekt. Den har bl. a. ansvar for å hente og lagre data i dataklass-
en. Den delegerer også ansvar til preprosessoren og kommandolinjeutføreren.

AdminProjectExecutor

I denne klassen behandles alt som utføres i prosjektadministrasjonsvinduet.
Den har ansvar for å oppdatere dataklassen hvis det gjøres forandringer.

CommandLineExecutor

Alle systemkommandoer blir utført av denne klassen. Den utfører all kom-
pilering og oppsett av tilgangsrettigheter for de distribuerte filene.

PrpPP

Dette er preprosessoren fra det originale systemet, som nå er integrert i dette
systemet. Den har ansvar for å preprosessere brukerens program.

FileCopyFunctions

Denne klassen tilbyr en filkopieringsfunksjon, samt en metode for å kopiere
filene som må distribueres.

ConfigFileHandler

Skriving til og lesing fra konfigurasjonsfila blir håndtert av denne klassen.

MouseEvents

En enkel klasse som oppdaterer GUI’et når muspekeren er innenfor et bestemt
område.

75



ListFilter

Den grafiske filvelgeren bruker denne klassen for å avgjøre hvilke filer den
skal vise fram i vinduet (f.eks. bare vise javaprogrammer).

Data

ConfigurationData

Denne klassen tar vare på all informasjonen som blir gitt under oppsettsfasen
av et nytt prosjekt. Dataene i denne klassen blir lagret i en konfigurasjonsfil.

6.7.2 Klassediagram for kjøretidsprogrammet

Klassediagrammet i figur 6.12 viser laginndelingen i kjøretidsprogrammet.
Klassene er ytterligere beskrevet nedenfor:

UI

PrpRuntimeGui

Dette er selve brukergrensesnittet.

SpringUtilities

En klasse som inneholder layout-funksjonalitet for Swing.

Control

PrpManager

Dette er kjernen i systemet, som er ytterligere beskrevet i kapittel 3.

PrpMonitoring

Denne klassen henter monitoreringsinformasjon fra arbeideren. Den henter
disse dataene fra klassen WorkerStatistics i datalaget.

StatsCalculator

I denne klassen blir overvåkningsdataene bearbeidet, og forskjellige utreg-
ninger blir utført.

RuntimeController

Hvis brukeren sender kontrollsignaler, blir denne klassen kontaktet, og har
ansvaret for å formidle signalet til arbeideren.
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Figur 6.12: Klassediagram for kjøretidssystemet
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PrpArbeiderImp: Controller

Denne interne klassen i arbeideren mottar kontrollsignaler og utfører handl-
inger basert på disse.

PrpArbeiderImp: InternalMonitor

Dette er en intern klasse i arbeideren som samler lokale overvåkningsdata og
lagrer de i klassen WorkerStatistics

Data

WorkerStatistics Her blir all overvåkningsinformasjonen fra arbeiderne la-
get. Her følger en oversikt over alle data i klassen.

• int parameters - antall løste parametersett

• long calls - antall prosesserte kall

• long paramSetStart - tidspunkt da eksekvering av gjeldende parame-
tersett begynte

• long currentTime - nåværende tidspunkt i arbeideren 1

• boolean finished - angir om arbeideren er ferdig med sine oppgaver

• boolean init - angir om arbeideren er ferdig initialisert

• String hostname - navnet og ip-adressen til arbeideren

ControlSignals Denne klassen er felles for administrator og arbeider, og
inneholder alle gyldige kontrollsignaler. I GUI-PRP finnes bare ett slikt sig-
nal, “KILL”.

1Jeg trenger arbeiderens lokale tid på grunn av at tidsinstillingene på ulike maskiner
ofte varierer noe. Hvis jeg bare bruker administratorens lokale tid, kan det føre til at
utregningene blir gale.
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Kapittel 7

Testing av GUI-PRP

Et vesentlig aspekt ved PRP er hastigheten, siden økt hastighet er et av
de grunnleggende prinsippene for ideen. JavaPRP kan vise til gode testre-
sultater, og jeg vil nå se på hvordan mitt system presterer. Siden jeg har
gjort få endringer i kjernen av systemet, bør det oppføre seg likt som JavaP-
RP. JavaPRP ble testet med hensyn på skalering med ulikt antall arbeider-
maskiner, og hvordan bufring av parametre i arbeiderne påvirket ytelsen.
Slike tester blir ikke relevant i mitt tilfelle, siden funksjonaliteten som styrer
dette er uforandret. Jeg måtte se på hvilke deler av implementasjonen som
i stor grad kunne påvirke ytelsen. I hovedtrekk har jeg implementert gra-
fisk brukergrensesnitt, observasjonsfunksjonalitet og styringsfunksjonalitet.
Brukergrensesnittet er begrenset til administratoren, og skulle derfor ikke
ha stor innvirkning på ytelsen, siden arbeiderne gjør selve kalkulasjonsbit-
en. Styringsfunksjonaliteten består stort sett av mekanismer som er inaktive
mesteparten av tida. Overvåkningsfunksjonaliteten består derimot av proses-
ser både i administratoren og arbeiderne som er i konstant bruk. Jeg valgte
derfor å teste systemet med ulike pollefrekvenser, som avgjør hvor ofte data
samles inn fra arbeidere og vises fram i brukergrensesnittet. Målet var å se
hvordan dette virket inn på systemet.

7.1 Testoppsett

For å tilegne seg best mulige data, er det her viktig med stabile omgivelser.
Hvis arbeiderne jobber med andre prosesser i tillegg til PRP-systemet, vil
det kunne påvirke resultatene. For å kunne teste i et mest mulig “stille” nett
utførte jeg all testingen på en søndag, med maskiner som tilhørte instituttet
for informatikk. Før jeg startet arbeiderne, sjekket jeg at ingen andre bru-
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kere benyttet på disse maskinene. Det var fortsatt muligheter for at andres
prosesser kjørte på disse, men etter å ha overvåket ytelsen til arbeiderne i
noen “pilot-tester”, kunne jeg observere at det hele var veldig stabilt. Alle
maskinene kjørte med nesten lik hastighet, så det var lett å oppdage maski-
ner som skilte seg ut. For sikkerhets skyld utførte jeg hver test tre ganger og
brukte gjennomsnittet av verdiene jeg kom fram til. Verdiene var i de fleste
tilfeller like.

Jeg har også valgt å kjøre en av arbeiderprosessene på samme maskin som
administratoren. Denne arbeideren må dele prosessorkraft med administra-
torprosessen. Grunnen til dette er at brukeren som regel vil benytte sin egen
maskin både som administrator og arbeider.

Alle testene er utført med Sum.java som testprogram. Det regner ut summen
av et intervall 1-n, hvor jeg satt n = 5 000 000 000.

7.2 Testing av ulike polleverdier

I denne testen forventet jeg å se tregere eksekveringer ved høy pollefrekvens.
Målet var å finne det “perfekte” polleintervallet som ga en rimelig oppdater-
ingsfrekvens samtidig som det ikke førte til noen drastisk senkelse av ytelsen.

Etter noen pilot-testrunder fant jeg noen verdier (forsinkelse i sekunder mel-
lom hver poll) som virket interessante å teste på. Jeg ville forsøke med noen
svært lave verdier (0,02 og 0,04), noen verdier i midtsjiktet (0,10 og 0,20), og
en ekstremt høy verdi (4,00). Den høye verdien var uaktuell å ta i bruk, men
ville vise om systemet ble mye raskere hvis overvåkningsprosessene nesten
ikke var virksome.

7.2.1 Vurdering av resultater

Testene i figur 7.1 viser at polleintervallene har innvirkning, men forskjellene
var ikke så store som jeg først hadde trodd. Som testene viser, var ikke
forskjellene store på resultatene med pollefrekvenser i midtsjiktet. Vi ser også
at den mest langsomme pollefrekvensen ikke gir noen stor hastighetsgevinst,
på tross av at den gir mye mindre belastning for arbeiderne. Ved de laveste
verdiene gikk det i de fleste tilfeller tregere, samtidig som tidsbruken varierte
mye fra kjøring til kjøring. Disse verdiene er dermed uaktuelle å bruke.

Jeg ble imidlertid oppmerksom på et aspekt ved utførelsen som jeg ikke had-
de forutsett ved start: Ved økt antall arbeidere måtte man også øke polle-
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Figur 7.1: Testresultater for ulike polleintervall
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frekvensen for å beholde “flyten” i brukergrensesnittet. Lave polleverdier på
et stort antall maskiner hadde ikke så mye å si for eksekveringstiden, men
GUI’et ble tregt å bruke, og hang seg ofte i lengre perioder (selv om ek-
sekveringen fortsatte). Med 0,1 sekunders forsinkelse mellom hvert poll gikk
kjøringen helt greit opp til fem arbeidere. Med ti arbeidere ble navigasjon
i GUI’et nokså tregt, og med tjue arbeidere tok det svært lang tid å bytte
mellom de ulike vinduene. GUI’et ble heller ikke oppdatert like ofte som over-
våkningsdataene. Dermed er lave pollefrekvenser bortkastet hvis man har for
mange arbeidere. Grunnen til dette er at administratoren har en prosess for
hver arbeider som utfører pollingen. Ved høyt polleintervall får hver av disse
prosessene mer å gjøre, og krever dermed en større andel av prosessorkraften.
Dermed lider de andre prosessene som kjøres på administratoren, inkludert
brukergrensesnittet. Opplevelsen ble altså at polleverdien var mer viktig for
brukervennligheten enn for ytelsen.

0,4 sekunders forsinkelse mellom hver poll fungerte godt under alle test-
ene, også med tjue arbeidere, og har også en grei oppdateringsfrekvens. Det
vil sannsynligvis likevel bli problematisk hvis man for eksempel kjører med
hundre arbeidere. GUI-PRP skal i utgangspunktet kunne kjøre på så mange
maskiner man vil, i teorien. Jeg funderte litt på hvordan man kunne løse
dette problemet. Min første idé var å gjøre det mulig for brukeren å sette
polleintervallet selv i oppsettsfasen. Ulempen med dette er at denne verdien
slett ikke er intuitiv, og dermed trenger en utredning i manualen. Da har
man beveget seg inn på et ganske teknisk område av systemet, som jeg helst
vil spare brukeren for.

Etter å ha tenkt litt mer på dette, kom jeg på ideen med dynamisk polling.
Programmet kan selv bestemme pollefrekvensen etter hvor mange arbeidere
som er med på utførelsen. På bakgrunn av mine observasjoner har jeg lagd
en formel for å bestemme dette:

antall arbeidere
50

= Forsinkelse mellom poll (sek)

En slik løsning er svært fordelaktig, siden brukeren slipper å forholde seg til
problemet. Den er også forholdsvis uproblematisk å implementere.

7.3 Sammenligning av GUI-PRP og JavaPRP

Som en avsluttende test ville jeg sammenligne mitt system med systemet jeg
hadde hatt som utgangspunkt. Jeg forventet at utføringstiden skulle være
ganske lik for like problemer. Jeg antok at mitt system ville være litt tregere,
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siden jeg hadde utvidet det med mer krevende funksjonalitet. Jeg har ikke
gjort noen ytelsesmessige forbedringer i kjernen av systemet. Denne testen
hadde muligheten til å overraske meg. Det kunne hende at noe av min imp-
lementasjon uforutsett hadde redusert ytelsen. Grunnen for å kjøre denne
testen var å sjekke at systemet ikke var unormalt tregere enn JavaPRP. Jeg
kjørte mitt system med polleforsinkelse lik 0,4, siden det framsto som en god
verdi for alle arbeiderkonfigurasjonene i denne testen.

Resultatet av testen svarte til forventningene. Det var ikke store forskjeller å
spore, bortsett fra utregningen med én arbeider. Dette skyldes at jeg kjørte
arbeiderprosessen på samme maskin som administratoren. I GUI-PRP har
administratoren mer å gjøre, og arbeiderprosessen får derfor tildelt mind-
re prosessorkraft. Man kan se at dette jevner seg ut når man bruker flere,
eksterne arbeidere.
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Kapittel 8

Konklusjoner, uløste problemer

og videre arbeid

I de siste versjonene av PRP, utviklet av Viktor Eide og Tore André Rønnin-
gen, ble ett av de kritiske punktene for PRP oppfylt: Ytelse. Testresultatene
kunne vise at systemet i praksis nesten klarte å halvere eksekveringstidene
for hver ny arbeider som ble satt inn i systemet. Dermed kunne man rette
fokus mot andre områder som kan forbedres. I denne oppgaven har jeg vendt
blikket bort mot brukeren av systemet. En stor del av oppgaven har dermed
vært sentrert rundt å forbedre brukervennligheten. Jeg har brukt mye tid på
å utforme og implementere et brukergrensesnitt som skulle gjøre systemet
enklere å sette opp. I dette kapittelet tar jeg for meg hva jeg har oppnådd,
hva jeg kunne gjort annerledes, og videre forbedringer av GUI-PRP.

8.1 Vurdering av implementasjonen opp mot mål-
setningene i designet

8.1.1 Automatisering av oppsettsfasen

Når det gjaldt å forbedre brukervennligheten i oppsettsfasen, er nesten all
funskjonaliteten som ble beskrevet i designet med i implementasjonen. Mål-
setningen om å automatisere oppsettet er dermed innfridd. Den største man-
gelen her er feilhåndtering og -rapportering fra preprosessoren. Jeg har tatt
for meg hvordan denne kan forbedres i neste kapittel. Det et også aspekt,
som ikke er nevnt i designet, som burde vært enklere for brukeren - dist-
ribuering av filer via en web-server. Jeg har beskrevet mulige løsninger for
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hvordan dette kan håndteres senere i kapittelet.

Likevel har systemet blitt mye enklere i bruk; ikke bare for nye brukere, men
også for personer som allerede kunne bruke det gamle systemet. Jeg har selv
kjørt mange tester med det gamle systemet, og har satt det opp manuelt en
rekke ganger. Oppsettet var alltid en svært tidkrevende og tidvis frustrerende
prosess, selv om jeg kunne alle stegene utenat. Mange ganger gjorde jeg også
små feil i oppsettet, som gjorde at systemet ikke fungerte. Med det nye
brukergrensesnittet gikk dette mye lettere. Oppsett av nye prosjekter kunne
gjøres på under ett minutt.

8.1.2 Utvidelse av kjøretidsfasen

Designet inneholder en oversikt over hvilke elementer som kan være med i
overvåkningen av systemet. De fleste av disse har blitt implementert. Her
har jeg fått systemet til å vise fram mange interessante data, og også klart å
fremstille det på en måte som, etter min mening, ser bra ut. Overvåkningen
underveis bidrar både til at man får mer innsikt i hvilken tilstand systemet
er, og at det blir mer givende å følge med på eksekveringen. I tillegg blir
det lettere å identifisere eventuelle feil underveis, som at arbeidere plutselig
stopper opp.

En overvåkningsmekanisme som gjenstår å implementere er innsyn i para-
metersett og svarverdier under kjøring. Dette er nærmere beskrevet senere i
dette kapittelet.

I denne oppgaven ville jeg også se på ulike kontrollmekanismer som ville
være interessante å implementere. På grunn av dårlig tid, har jeg ikke så
mange av disse å vise til. Jeg har opprettet en datastruktur for forsendelse av
kontrollsignaler mellom administrator og arbeidere. I denne strukturen kan
man enkelt legge til ny kontrollfunksjonalitet. Jeg har også implementert ett
kontrollsignal for å stanse arbeidere under kjøring. Andre kontrollmuligheter
beskrevet i designet som jeg ikke har fått implementert har jeg skissert senere
i kapittelet.

Som tidligere nevnt var ikke programmet jeg hadde som utgangspunkt,
JavaPRP, helt stabilt. Det inneholdt mange feil og mangler, og mye tid ble
brukt på å finne ut av og ta hånd om disse. En del av problemene mine opp-
sto ved at preprosessoren ikke godtok koden min, selv om jeg hadde fulgt alle
reglene i dokumentasjoen. I disse tilfellene kunne jeg alltid gjøre syntaktiske
endringer med koden som skulle preprosesseres, slik at den fungerte. I stedet
for å håndtere dette i preprosessoren har jeg valgt å heller dokumentere disse
problemene, slik at brukeren kan unngå dem. Preprosessoren var vanskelig
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å arbeide med. Å forbedre den ville tatt for lang tid, og tatt for mye fokus
bort fra andre deler av oppgaven. Jeg har skissert hva som kan gjøres med
dette senere i oppgaven.

Alt i alt vil jeg si meg fornøyd med hva jeg har oppnådd. Det som ble
implementert oppfyller målsetningen “minimal versjon av systemet” som ble
beskrevet i designet.

8.2 Selvkritikk

Etter å ha tatt et tilbakeblikk på oppgaven og implementasjonen, har jeg
blitt oppmerksom på enkelte elementer som burde vært håndtert annerledes.
Her vil jeg liste opp problemene jeg har biltt oppmerksom på.

8.2.1 Bedre uttesting

I utviklingsfasen burde jeg ha involvert flere personer for å teste systemet.
Når man sitter og arbeider på det samme systemet er det lett å bli blind for
hva som er brukervennlig og hva som ikke er det. Veilederen min har testet
systemet og gitt meg mye verdifull tilbakemelding. Ting som jeg trodde var
intuitive, viste seg å likevel være vanskelig å forholde seg til. Jeg gjorde
en del endringer på grunnlag av dette, men jeg skulle fortsatt ønske at jeg
hadde latt flere teste systemet. Siden brukervennlighet var en så stor del
av oppgaven, burde jeg hatt noen kvalitative tester som kunne vise at jeg
faktisk har oppnådd dette.

8.2.2 Nytteverdien av å ta livet av arbeidere under kjøring

Etter å ha evaluert styringssignalet for å ta livet av arbeidere, har jeg funnet
ut at dette er unødvendig med hensyn på ytelse. Man kan aldri spare eksek-
veringstid ved å ta livet av en arbeider. Da jeg jobbet med ideen til denne
funksjonen, tenkte jeg at det ville være bedre å la andre, raskere maskiner
ta seg av innkommende parametersett. Dette stemmer ikke, siden systemet
allerede inneholder en mekanisme for parameteroverføring når ledige arbei-
dere er tilgjengelig. I det verste tilfellet vil en treg arbeider aldri bli ferdig
med sine initielle sett. Da blir disse overført til den første arbeideren som
melder seg ledig. Nøyaktig det samme vil skje om man tar livet av den. Det
kan også tenkes at arbeideren klarer å løse et par parametersett. Har man
tatt livet av den, mister man selvfølgelig denne muligheten. Denne funksjo-
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nen har dermed kun en destruktiv effekt for ytelsen. Det kan argumenteres
at den kan gi en viss tilfredstillelse for brukeren, hvis hun/han ergrer seg
over en maskin som er mye tregere enn de andre. Jeg vil uansett ikke fjerne
den på dette tidspunktet, siden den nå fungerer som et eksempel på hvordan
andre styringssignaler skal implementeres.

8.3 Videre arbeid

Her tar jeg for meg noe av funksjonaliteten i designet som jeg ikke rakk å
implementere, og også andre forbedringer som jeg har tenkt ut underveis i
oppgaven.

8.3.1 Enklere distribuering av filer

Selv om oppsettet har blitt kraftig forbedret, er det fortsatt elementer som
burde vært annerledes. Det første gjelder distribuering av filer til et web-
område. Hvis brukeren ikke har tilgang til et lokalt område som er tilgjengelig
via internett (“Document Root”), må hun/han selv laste opp filene på en web-
server. Dette er tungvindt. De fleste hjemmebrukere har heller ikke en slik
dokumentrot. Mats Bue, som leverte sin oppgave mens jeg arbeidet med
denne oppgaven, fant en løsning på dette problemet. Han implementerte en
egen lettvekts webtjener i .NET, som brukeren kan starte. Da slipper man
kopiering av filer, og fjerner samtidig kravet om at brukeren må ha et web-
område tilgjengelig. Man kan se på om noe lignende lar seg gjøre i Java, eller
om det er mulig å bruke Mats’ ferdige web server. Ulempen med det siste
forslaget er at det bare fungerer på Windows.

8.3.2 Oppstart av arbeidere

I JavaPRP måtte man manuelt starte en arbeiderprosess for hver maskin
som skulle delta i en beregning, og det samme gjelder for GUI-PRP. Dette
er en stor begrensning i brukervennligheten, siden det medfører at brukeren
ikke uten videre kan kjøre en eksekvering og oppnå ytelsesforbedring. Det
hadde vært ønskelig å kunne ta i bruk arbeidermaskiner på en enklere måte.
Her har jeg skissert noen tanker rundt dette.

Slik som situasjonen er i dag kan man sette opp arbeidermaskiner på tre
ulike måter.
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1. Fysisk starte opp arbeiderprosessen på en annen maskin Dette er den
dårligste metoden, siden den tar lang tid.

2. Logge inn på en annen maskin med “remote login” (UNIX/Linux) eller
“remote desktop” (Windows). Dette er den løsningen jeg har basert
meg på når jeg har vært på universitetet, og har hatt tilgang til en
rekke maskiner.

3. Be noen andre om å installere og starte arbeideren. Denne løsningen
har jeg benyttet hjemme, da jeg testet systemet og fikk venner av meg
til å installere og starte arbeiderprosesser på sine maskiner. Dette tok
lang tid, og krevde en del koordinasjon for å få alt på plass.

Her er noen ulike forslag til forenklinger:

Automatisert oppstart

Det enkleste for brukeren er om programmet selv kan starte opp arbeider-
prosesser på andre maskiner. Det er imidlertid vanskelig å få til, blant annet
på grunn av sikkerhetsbegrensninger i Java, brannmurer og lignende.

Dedikerte maskiner

Et alternativ kan være å be om å få noen dedikerte maskiner ved UiO som
alltid kjører en eller flere arbeiderprosesser. Slik vil brukeren til enhver tid ha
flere arbeidermaskiner klar til kjøring. Dette vil forbedre brukervennligheten,
siden brukeren enkelt kan teste systemet uten å sette seg inn i oppsettet
av arbeiderne. Det kan tenkes at brukeren ikke har direkte tilgang til flere
maskiner, og dermed ikke vil få noen ytelsesforbedring med systemet slik
det er i dag. Med denne løsningen vil da flere brukere ha mulighet til å
nyttiggjøre seg av systemet.

Enklere oppstart

En løsning, som Tore André Rønningen skisserte i sin oppgave, er å lage
en applet som brukere kan starte med en web-browser. Denne appleten skal
fungere som en arbeidermaskin. Rønningen måtte tidlig forkaste denne frem-
gangsmåten på grunn av sikkerhetshensyn, men med nyere versjoner av Java
kan det tenkes at det er mulig. Dette vil gjøre det lettere for andre personer
å sette opp sin maskin som arbeidermaskiner, i forhold til først å måtte ins-
tallere arbeidersystemet manuelt. Denne metoden baserer seg dermed på at
brukeren kjenner andre personer som er villig til å bidra med sin prosesser-
ingskraft.

Oversikt over ledige arbeidere

En måte å lette oppsettet av arbeidere på er å la arbeidere rapportere om
at de er ledige til en sentral tjener. Brukere som starter administratorsyste-
met kan da laste ned ei liste over tilgjengelige arbeidere fra denne tjeneren.
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Dette tar ikke hånd om problemet med å starte opp nye arbeidere på andre
maskiner, men vil hjelpe brukeren i selve oppsettet. Med denne modellen må
man være oppmerksom på at en arbeiderprosess vil være tilgjengelig for alle
som kjører administratorprogrammet, og vil bli tildelt til den første som tar
den i bruk.

8.3.3 Bedre preprosessor

Preprosessering av filer er en vesentlig del av GUI-PRP. Preprosessoren i sin
nåværende form legger en del begrensninger for hvordan brukerens program
kan se ut. En rekke av kravene som må følges når man skriver et program
for systemet, kunne vært fjernet hvis preprosessoren håndterte brukerens
kode annerledes. Tore André Rønningen, som lagde preprosessoren, har selv
kommentert dette i sin oppgave. Preprosessoren går gjennom brukerens kode
én gang (1-pass), og genererer kode fortløpende. Hvis man lagde en 2-pass
preprosessor kunne man først samlet inn de nødvendige opplysningene om
variabel- og parameternavn, og deretter satt inn koden ved andre gjennom-
gang. Dette ville lette strukturen i preprosessoren og forenkle logikken. I
nåværende tidspunkt er den nokså uoversiktelig å arbeide med.

Det bør også implementeres utvidet støtte for javasyntaks. Studerer man
kravene til hvordan programmet må skrives, ser man at mange programset-
ninger som er lovlige i java ikke godtas av preprosessoren (man kan f.eks.
ikke ha mellomrom mellom “int” og “[]” når man vil deklarere en array). Det-
te vil bedre brukervennligheten betraktelig, siden brukeren kan beholde sine
kodekonvensjoner under programmeringen av programmet.

Dagens preprosessor mangler også god feilhåndtering. Jeg opplevde ofte at
preprosessoren bare hang seg da jeg kjørte den på mine programmer, selv
om det bare dreide seg om små, syntaktiske feil. Brukeren må få gode tilba-
kemeldinger hvis hun/han har en feil i programmet sitt.

8.3.4 CPU-bruk

En fornuftig overvåkningsmekanisme ville vært å overvåke cpu-kraft som til-
deles arbeiderprosessen på arbeidermaskinene. Når man jobber med uttest-
ing av programmet, vil man ha stabile omgivelser. Da er fordelaktig å kunne
sjekke at cpu-bruken ikke forandrer seg drastisk fra kjøring til kjøring på ar-
beidermaskinene. Problemet er at java ikke har innebygd funksjonalitet for
dette. Dermed er man overlatt til å hente denne informasjonen fra operativ-
systemet. Dette er for det første en ikke helt enkel operasjon, for det andre
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må man skrive ulike metoder for ulike operativsystem.

8.3.5 Håndtering av vanskelige parametersett

Hvis en maskin sliter med et parametersett, kan det være to grunner til dette:

1. Maskina er treig - dette vil man kunne oppdage ved å studere gjen-
nomsnittstiden som er brukt for hvert løste parametersett (hvis man
har noe å måle mot, og også antar at arbeideren har fått noen mindre
vanskelige sett).

2. Parametersettet genererer et større kall-tre enn de andre settene.

I første tilfelle kan man ta livet av arbeideren. Parametersettene som denne
skulle ha løst vil bli redistribuert til de andre maskinene. I det andre tilfellet
hadde det vært interessant å se på metoder for å dele opp det vanskelige
settet, og sende det ut på nytt til flere arbeidere. Slik som GUI-PRP er
strukturert, må administratoren ta ansvaret for å dele opp settet og sende
det ut igjen. Dette forutsetter at arbeideren er i stand til å rapportere om
hvilket parametersett det dreier seg om. Her har vi flere muligheter:

• Automatisk rapportering

Systemet sjekker om tiden som hittil har blitt brukt på å løse nåvær-
ende parametersett overstiger gjennomsnittstiden med en gitt faktor.
Arbeideren sender allerede over starttid for parametersettet, og admi-
nistratoren kan da beregne gjeldende eksekveringstid, og sammenligne
det med andre eksekveringstider.

• Manuell rapportering

Brukeren oppdager at maskina bruker lang tid, sjekker om det kan
skyldes selve parametersettet, og trykker så på en knapp “redistribute
current parameter set” (eller helst noe kortere enn det).

• Begge deler

Man kan også tenke seg en kombinasjon av de to overstående, der
både brukeren og systemet har en finger med i spillet. Brukeren har da
mulighet til å gripe inn før systemet.

Administratoren må nå dele opp parametersettet. Dette må gjøres via bru-
kerens kode, siden all informasjon som omhandler selve problemet som skal
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Figur 8.1: Iterativ fordeling av parametersett
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løses ligger her. I brukerens preprosesserte kode finnes allerede en metode
som deler opp parametersett, som kjøres under oppstarten av kjøretidssys-
temet, men den er ikke generell nok. En ny, liknende metode må genereres
av preprosessoren. Her følger en skisse av denne framgangsmetoden:

1. Administratoren kaller metoden, og sender ved det vriene parameter-
settet.

2. Metoden legger en kopi av parametersettet i kall-stakken.

3. Metoden kjører den rekursive metoden fram til kall-stedet. Nye para-
metersett har nå blitt generert.

4. Metoden legger de nye settene i administratorens FIFO-kø.

5. De nye settene kan nå deles ut til arbeiderne.

Den nye metoden følger samme framgangsmåte som metoden for den initi-
elle parametergenereringen. Men det gjenstår flere problemer som må løses.
Administratoren kan ikke kontakte brukerens program direkte, siden det-
te varierer for hver kjøring. Man må derfor kontakte programmet f.eks. via
refleksjon. Det kan også være mulig å generalisere brukerens program med et
interface. Administratoren kan da instansiere interface’et, og kjøre den nye
metoden via dette.

Til sist må man se på hvordan resten av strukturen i administratoren på-
virkes, slik at svargenereringen fortsatt kan fungere. Ved å sende ut nye
parametersett, må resultatet av disse kunne legges i svar-arrayen. Den må
derfor utvides, og dermed blir det hensiktsmessig å erstatte arrayen med en
dynamisk struktur, som ei liste. Før man legger parametersettet i stakken,
må man passe på at den peker på riktig sted i svar-arrayen (eller lista).
Hvordan alt dette fungerer er framstilt i figur 9.1.

Som man ser er dette en utvidelse som krever dype innhogg i programkoden.
Den store fordelen er at man forbedrer lastbalansen. Programmet vil dermed
kunne gjøre utregninger hurtigere.

8.3.6 Innsyn i parametersett og svar under eksekvering

I designet har jeg beskrevet en funskjon som lar brukeren se på de faktiske
verdiene i parametersettene og svar-arrayen. En slik funskjon hadde vært
nyttig hvis man vil debugge sitt eget program (eller systemet selv). Jeg slet
lenge med et testprogram jeg hadde skrevet, der verdiene jeg fikk ut til slutt
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var gale. Om jeg kunne gått inn underveis og studert delsvarene, kunne det
vært lettere for meg å identifisere problemet.

For å kunne implementere denne funksjonaliteten må man se på hvordan
man skal hente ut verdiene i parametersettene og svar-arrayen. Systemet er
strukturert slik at de genererte klassen PrpParam<id> og PrpRetur<id>
inneholder typen til parameterne og svarene. Disse klassene er det imidlertid
bare brukerens eget, preprosseserte program (PrpMittProg.java) som kjenner
til. Klassene genereres i kjøretid, og kan dermed ikke aksesseres direkte i
programkoden. I administratoren brukes interface for å håndtere objekter av
disse klassene.

En mulig løsning på dette problemet kan være å aksessere retur- og para-
meterklassene via refleksjon. Hvis man videre utvider klassene med metoder
som returnerer parametre og svarverdier, kan administratoren hente disse.
Man må da se på metoder for å identifisere typen til verdiene, siden disse
heller ikke er kjent på forhånd.

Dette problemet gjenspeiler forøvrig problemet som oppsto da jeg skulle kob-
le sammen oppsettsprogrammet og kjøretidsprogrammet, som er beskrevet i
implementasjonskapittelet. Her har jeg beskrevet ytterligere hvordan reflek-
sjon i java fungerer.
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Tillegg A

Sum - kildekode

/∗∗
∗ Sum. java
∗ by Bjørn Ar i l d Kr i s t i ansen
∗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

∗ USAGE: java Sum n
∗

∗

∗ Just a s i l l y program f o r t e s t i n g purposes
∗ which c a l c u l a t e s the sum in the i n t e r v a l 1 to n .
∗

∗ I t d i v i d e s the i n t e r v a l in two parts , then
∗ uses recurs i on to c a l c u l a t e the separa te par t s .
∗ I f the i n t e r v a l i s sma l l enough , i t w i l l be
∗ ca l cu l a t ed , o therw i se i t w i l l be chopped up again .
∗

∗/

public class Sum {

/∗PRP_PROC∗/
public static long c a l c u l a t e ( long x , long y) {

long totalSum = 0 ;
long childSum = 0 ;
long newX = 0 ;
long newY = 0 ;

i f ( ( y−x) > 5) {

/∗ S p l i t the i n t e r v a l between t h i s node ’ s ch i l d r en ∗/

newX = x ;
newY = (y−(y−x ) / 2 ) ;
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for ( int i = 0 ; i < 2 ; i++) {

/∗PRP_CALL∗/
childSum = ca l c u l a t e (newX , newY ) ;

totalSum += childSum ;

newX = newY + 1 ;
newY = y ;

}

return totalSum ;
}

else {

/∗ I n t e r v a l i s sma l l enough f o r t h i s node to handle ∗/
/∗ Sum up ∗/

long partSum = 0 ;

for ( long i = x ; i <= y ; i++) {
partSum += i ;

}

return partSum ;
}

}

public static void main ( S t r ing [ ] args ) {
i f ( args . l ength < 1) {

System . out . p r i n t l n ( "USAGE: ␣ java ␣Sum␣n\n" +
"−c a l c u l a t e s ␣ the␣sum␣ of ␣ the ␣ i n t e r v a l ␣1␣ to ␣n" ) ;

System . e x i t ( 1 ) ;
}
long n = Long . parseLong ( args [ 0 ] ) ;
long svar = c a l c u l a t e (1 , n ) ;
System . out . p r i n t l n ( "Svar : ␣" + svar ) ;

}
}
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Tillegg B

Travelling Salesman - kildekode

/∗∗
∗ Trave l l i n g Salesman f o r t e s t i n g JavaPRP
∗ by Bjørn Ar i l d Kr i s t i ansen
∗ −−−

∗ USAGE: javac Salesman
∗

∗

∗/

public class Salesman {
f ina l static boolean disab leCut = fa l se ;

/∗∗
∗ Choose between the f o l l ow i n g con f i gu ra t i on s (4 , 8 or 14 c i t i e s ) :
∗/

/∗ 4 c i t i e s ∗/

/∗ 0 = Oslo
∗ 1 = Bergen
∗ 2 = Trondheim
∗ 3 = Bodø
∗/

/∗
pu b l i c s t a t i c i n t [ ] [ ] c i t i e s =
{{0 , 520 , 529 , 1216} ,
{520 , 0 , 837 , 1558} ,
{529 , 837 , 0 , 701} ,
{1216 , 1558 , 701 , 0}};
p u b l i c s t a t i c i n t noOfCi t i es = 4;

∗/

/∗ 8 c i t i e s ∗/
/∗
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pu b l i c s t a t i c i n t [ ] [ ] c i t i e s =
{{0 , 192 , 144 , 51 , 12 , 39 , 164 , 95} ,
{192 , 0 , 142 , 46 , 225 , 60 , 111 , 221} ,
{144 , 142 , 0 , 66 , 133 , 93 , 114 , 28} ,
{51 , 46 , 66 , 0 , 250 , 86 , 12 , 49} ,
{12 , 225 , 113 , 250 , 0 , 4 , 174 , 196} ,
{39 , 60 , 93 , 86 , 4 , 0 , 224 , 40} ,
{164 , 111 , 114 , 12 , 174 , 224 , 0 , 238} ,
{95 , 221 , 28 , 49 , 196 , 40 , 238 , 0}};
p u b l i c s t a t i c i n t noOfCi t i es = 8;

∗/

/∗ 14 c i t i e s − ( very s low wi thou t c u t o f f ) ∗/

public static int [ ] [ ] c i t i e s =
{{0 , 33 , 101 , 130 , 176 , 110 , 82 , 15 , 25 , 63 , 25 , 101 , 62 , 78} ,
{33 , 0 , 81 , 120 , 183 , 115 , 95 , 39 , 58 , 88 , 58 , 103 , 79 , 72} ,
{101 , 81 , 0 , 48 , 139 , 79 , 89 , 94 , 122 , 164 , 120 , 67 , 92 , 40} ,
{130 , 120 , 48 , 0 , 96 , 54 , 82 , 119 , 145 , 191 , 142 , 47 , 95 , 51} ,
{176 , 183 , 139 , 96 , 0 , 68 , 95 , 161 , 178 , 224 , 174 , 81 , 116 , 116} ,
{110 , 115 , 79 , 54 , 68 , 0 , 36 , 96 , 117 , 164 , 112 , 13 , 56 , 48} ,
{82 , 95 , 89 , 82 , 95 , 36 , 0 , 67 , 83 , 130 , 79 , 35 , 21 , 49} ,
{15 , 39 , 94 , 119 , 161 , 96 , 67 , 0 , 28 , 72 , 25 , 87 , 47 , 67} ,
{25 , 58 , 122 , 145 , 178 , 117 , 83 , 28 , 0 , 47 , 4 , 110 , 62 , 94} ,
{63 , 88 , 164 , 191 , 224 , 164 , 130 , 72 , 47 , 0 , 51 , 157 , 109 , 140} ,
{25 , 58 , 120 , 142 , 174 , 112 , 79 , 25 , 4 , 51 , 0 , 106 , 57 , 90} ,
{101 , 103 , 67 , 47 , 81 , 13 , 35 , 87 , 110 , 157 , 106 , 0 , 52 , 35} ,
{62 , 79 , 92 , 95 , 116 , 56 , 21 , 47 , 62 , 109 , 57 , 52 , 0 , 53} ,
{78 , 72 , 40 , 51 , 116 , 48 , 49 , 67 , 94 , 140 , 90 , 35 , 53 , 0}} ;

public static int noOfCit ies = 14 ;

/∗
∗ Greedy a l gor i thm tha t re turns a c u t o f f va l ue f o r main method
∗ by always t a k i n g the s h o r t e s t path to next c i t y .
∗/

public static int getCuto f f ( ) {
int c u t o f f = 0 ;

boolean [ ] beenHere = new boolean [ noOfCit ies ] ;

/∗ S ta r t i n g from c i t y 0 ∗/
int cu r r en tCi ty = 0 ;
int step = 0 ;

/∗ Traverse c i t i e s ∗/
while ( step < noOfCit ies ) {

/∗ Marking curren t c i t y as " v i s i t e d " ∗/
beenHere [ cu r r en tCi ty ] = true ;

int shor t e s tYet = In t eg e r .MAX_VALUE;
int nextCity = −1;
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/∗ Finding next d e s t i n a t i o n (w/ s h o r t e s t d i s t ance from current ) ∗/
for ( int i = 1 ; i < noOfCit ies ; i++) {

i f ( ! beenHere [ i ] && c i t i e s [ cu r r en tCi ty ] [ i ] < shor t e s tYet ) {
shor t e s tYet = c i t i e s [ cu r r en tCi ty ] [ i ] ;
nextCity = i ;

}
}

/∗ Been everywhere , re turn ing to c i t y 0 ∗/
i f ( nextCity < 0) {

shor t e s tYet = c i t i e s [ cu r r en tCi ty ] [ 0 ] ;
nextCity = 0 ;

}

c u t o f f += shor t e s tYet ;

/∗ Trave l l i n g . . . ∗/
step++;
cur r en tCi ty = nextCity ;

}

System . out . p r i n t l n ( "Cutof f ␣ s e t ␣ to ␣" + cu t o f f ) ;

return c u t o f f ;
}

/∗
∗ Addi t i ona l c u t o f f
∗/

public static int [ ] getFakeShortest ( ) {
int c u t o f f s [ ] = new int [ noOfCit ies ] ;
int step = noOfCit ies ; ;
int shor t e s tYet ;
int tmp = 0 ;

for ( step = 0 ; step < noOfCit ies ; s tep++) {
shor t e s tYet = In t eg e r .MAX_VALUE;

/∗ Finding minimum next d i s t ance f o r each c i t y ∗/
for ( int i = 0 ; i < noOfCit ies ; i++) {

i f ( c i t i e s [ s tep ] [ i ] < shor t e s tYet && step != i )
shor t e s tYet = c i t i e s [ s tep ] [ i ] ;

}

i f ( step > 0)
c u t o f f s [ s tep ] = cu t o f f s [ step −1] + shor t e s tYet ;

else

c u t o f f s [ 0 ] = shor t e s tYet ;
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}

return c u t o f f s ;
}

/∗
∗ Recurs ive a l gor i thm f o r f i nd i n g s h o r t e s t path
∗ between c i t i e s
∗/

/∗PRP_PROC∗/
public static int t r a v e l ( int c i ty , boolean [ ] beenHere ,

int currentDistance , int cu t o f f ,
int [ ] f ak eShor t e s t , int c i t i e s L e f t ) {

int shor t e s tPath = In t eg e r .MAX_VALUE;
int l a s tPath = 0 ;
boolean l ea fNode = true ; /∗ Remains t rue i f a l l c i t i e s are

v i s i t e d ∗/

/∗ Marks curren t c i t y as v i s i t e d ∗/
beenHere [ c i t y ] = true ;

/∗ Vi s i t a l l c i t i e s t ha t has not ye t been v i s i t e d ∗/
for ( int i = 0 ; i < noOfCit ies ; i++) {

i f ( ! beenHere [ i ] ) {
leafNode = fa l se ;

i f ( d isab leCut |
cu r r en tD i s tance + c i t i e s [ c i t y ] [ i ] <= cu t o f f &
cur ren tD i s tance + fak eSho r t e s t [ c i t i e s L e f t ] <= cu t o f f ) {

i f ( c i t y == 0) {
System . out . p r i n t l n ( "Launch␣ in ␣ d i r e c t i o n ␣" + i ) ;

}

/∗PRP_CALL∗/
l a s tPath = t r a v e l ( i , beenHere , cu r r en tD i s tance +

c i t i e s [ c i t y ] [ i ] , c u t o f f , f akeShor t e s t ,
c i t i e s L e f t −1);

/∗ NB! Recurs ive c a l l has been s p l i t up on s e v e r a l
∗ l i n e s to f i t p r i n t i n g on page . This i s i l l e g a l in
∗ the PRP system , and r e s u l t s in errorous preprocess ing .
∗/
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l a s tPath += c i t i e s [ c i t y ] [ i ] ;

i f ( l a s tPath < shor t e s tPath )
shor t e s tPath = las tPath ;

} // cu to f f − i f
else {

shor t e s tPath = cu t o f f + 1 ;
}

i f ( c i t y == 0) {
System . out . p r i n t l n ( "Resu lt ␣ f o r ␣" + i + " : ␣" + las tPath ) ;
System . out . p r i n t l n ( ) ;

}

beenHere [ i ] = fa l se ;
}

}

i f ( ! l ea fNode )
return shor t e s tPath ;

/∗ Leaf node w i l l r e turn to s t a r t i n g c i t y ∗/
return c i t i e s [ c i t y ] [ 0 ] ;

}

public static void main ( S t r ing [ ] args ) {

int c u t o f f = getCuto f f ( ) ;
boolean [ ] v i s i t e d = new boolean [ noOfCit ies ] ;

int [ ] f ak eSho r t e s t = getFakeShortest ( ) ;

/∗ Print cu to f f −array ∗/
/∗

f o r ( i n t i = 0 ; i < noOfCi t i es ; i++) {
System . out . p r i n t l n (" Step " + i + ": " + f akeSho r t e s t [ i ] ) ;

}
∗/

/∗ Find s h o r t e s t path ∗/
int tota lLength =

t r a v e l ( 0 , v i s i t ed , 0 , cu t o f f , f akeShor t e s t , noOfCit ies − 1 ) ;
System . out . p r i n t l n ( "Total ␣ l ength : ␣" + totalLength ) ;

}
}
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28. January 2005 

JavaPRP v0.9 

User Manual 
 
 
 
 

 

1. About JavaPRP 
JavaPRP is a system for automatic generation of parallel code from a standard sequential 
Java program. This works for programs that fulfill certain requirements, the main 
requirement being that it solves a problem using recursion.  
 
JavaPRP consists of two parts; one administrator part that handles the distribution of code, 
and a worker part which takes care of the execution of the code. To run the program 
efficiently, you need to set up at least one external worker machine that will participate in 
the execution. JavaPRP works best for programs that have an execution time of one 
minute or more. 
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2. Writing a Program for JavaPRP 
If you have never used JavaPRP before, it is strongly recommended that you run a test 
program to get the feel of the system. The document “JavaPRPtutorial.pdf” describes the 
steps required to get a working execution. When you want to make your own program to 
run with JavaPRP, this program must follow the rules listed here. 
 

Absolute Restrictions 
Here follows rules that are implied by the logic of the PRP system. 

 
 

̇ You must be able to distribute some files on the Internet from a web server. 
 
̇ Your program must contain some commented key words to help the preprocessor. 

These keywords are: 
 
/*PRP_PROC*/   Indicates the start of the recursive method, and must be   
   positioned right above the method. 

 
/*PRP_CALL*/  Indicates the position of the recursive call, and must be   
   positioned right above the call. 

 
  

 
public class Example { 
 ... 
 /*PRP_PROC*/ 
 public static int recursiveMethod(...) { 
  ... 
 
  while(...) { 
 
   /*PRP_CALL*/ 
   int result = recursiveMethod(...); 
  }  
 } 
} 
 

 

Please note that there are no spaces in the keywords, and that they must be written 
exactly as they appear. Writing  /* PRP_PROC */ will not work. 

 
 
̇ Before submitting your program to the PRP system, make sure that it compiles. 
 
̇ The program must solve a problem using a recursive method. This method must call 

itself two or more times (fanout œ 2), and these calls cannot be dependent on each 
others answers. This implies that the recursive call must be inside a loop. 

 
̇ All class variables and methods must be static. 
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̇ The recursive method cannot rely on user variables declared in the class outside the 
method, because different instances of the method will run independently on different 
machines. What you will get is one local set of the static variables for each worker 
machine. You can, however, make constructive use of such variables, such as local 
cutoffs. 

 
̇ No variable-/method name can start with the letters “prp”, or you might risk a conflict 

with the JavaPRP system variables. 
 
̇ The code from the start of the recursive method and down to the recursive call must 

give the same result for every execution. This will be ensured if you never write to 
variables outside the recursive method from the recursive method. (However, it is safe 
to initialize data). 

 
̇ The recursive method cannot read from or write to files. This can be done outside of 

the method, and requires that you modify the security policy for the administrator and 
the workers (see chapter 5 – Security Policy). 

 
̇ If the recursive method is using user defined classes as parameters or return values, 

these classes must be serializable. To achieve this, write your class like this: 
 

 
public class ReturnValue implements Serializable { 
 ... 
} 

 
 
 
̇ You should not import external packages, unless all of the worker machines has 

access to the same packages in their classpath. 
 

Implementation Restrictions 
The following rules must be followed to ensure that your program can go through the 
preprocessor, and that its output will compile afterwards. 
 
̇ Every method and object pointer must be declared before the recursive method itself. 

This is easily achieved by putting the recursive method in the end of your file (but 
before the main method. 

 
̇ Other classes must be placed in other files. If they are being used from the recursive 

method, they must implement serializable (and must also be manually placed on a web 
server – more about this in chapter 3 – Using JavaPRP).  

 
̇ The method call in the recursive call must be placed before any other elements. 
  
 int x = recursiveMethod(...) + a[i];  //this is ok  
 
 int x = a[i] + recursiveMethod(...);  //this will not work 
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̇ The recursive call cannot be split up on several lines: 
 
 int x = recursiveMethod(a, b, c);  //this is ok  
 
 

/* this will not work */ 
 int x = recursiveMethod(a, 
     b ,  
     c); 

 
 
̇ All variables in the recursive method must be initialized at declaration time 

(i.e.  int a = 0 ).  
 
̇ There can textually be only one recursive call in the code. 
 
̇ All “return” statements must be positioned after the recursive call.  

 
 This will not work: 

 
/*PRP_PROC*/ 
public static int recursiveMethod(...) { 
 if (condition) { 
  return 0;  //return before call won’t work  
 } 
 <method implementation with recursive call> 
} 

 
 
 

The code above can easily be rewritten to fit the specification, like this: 
 
/*PRP_PROC*/ 
public static int recursiveMethod(...) { 
 if (!condition) { 
  <method implementation with recursive call>   
 } 
 else { 
  return 0;  //now the return statement is after the call  
 } 
} 
 

 
 
̇ Your program cannot be a part of a Java package. 
 
̇ Your class cannot have a constructor. 
 
̇ The recursive method cannot be void. 
 
̇ You have to assign the return value of the call to a variable. 
 

 
recursiveMethod(...); //this is illegal 

 
int a = recursiveMethod(...); //this is ok 
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̇ If you are using arrays to hold the return value of a recursive call, they must be 
declared like described here: 

 
 
int[] a; //this is ok; no space between ‘int’ and ‘[]’  
 
int [] a; //this is illegal 
 
int a[]; //so is this 

 
 
̇ The result from the recursive method cannot be used directly. It has to be saved in a 

variable like this: 
 

 
/*PRP_PROC*/ 
public static int recursiveMethod(...) { 
 ... 
 /*PRP_CALL*/ 
 int x = recursiveMethod(...); 
 <do something with 'x'> 
} 

 
 
Please note that 'x' cannot, directly or indirectly, adjust the parameters for following 
recursive calls. 
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Additional Requirements for Full Fanout Problems 
 
If the recursive call generates a call tree that has a depth of 
one, like shown in the figure, it is a full fanout problem. Typical 
for full fanout structures is that when the recursive method is 
called for the first time, it divides a problem into subsets and 
calls itself once for each subset created. The child nodes then 
perform the actual calculations, while the root node just splits 
the problem into bits. An example of a program that implements a full fanout problem, 
“goldbach.java”, is found in the “testprograms” folder of the JavaPRP installation. 
 
The first thing to note about these problems is that another JavaPRP keyword is required; 
/*PRP_FF*/. This must be placed at the very top of your program. Here is a specification of 
the general structure required for full fanout problems. 
 
 
/*PRP_FF*/ 
public class fullFanoutExample { 
 final static int interval = 0; 
 
 /*PRP_PROC*/ 
 public static int fullFanoutMethod(int start, int stop, boolean rootnode) { 
 
  if (rootnode) { 
   while (start < stop) { 
 
   /*PRP_CALL*/ 
   <var> = fullFanoutMethod(start, start + interval, false); 
 
   start = start + interval; 
   }  
  }  
 
  /* child node */ 
  else { 
   <calculation> 
   return <value>; 
  }  
 } 
 
 public static void main(String[] args) { 
  int init_start = Interger.parseInt(args[0]); 
  int init_stop = Interger.parseInt(args[1]); 
  interval = (init_stop – init_start) / (20 * (<number of workers>)) 
 
 
  fullFanoutMethod(init_start, init_stop, true); 
 } 
} 

 
 
Normally, JavaPRP will itself divide up the problem into parts, but in this case, the user 
has to do it. The interval in the above code will determine how many chunks the problem 
will be divided into. A good way of doing this is described in the following formula: 
 
interval = (init_stop – init_start) / (20 * <number of workers>) 
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3. Using JavaPRP 
JavaPRP consists of two separate systems; an administrator and a worker. The 
administrator system is required when you want to use JavaPRP to run your program. If a 
machine will only participate in solving a problem, it only requires the worker part. 
 

A) Installing JavaPRP 
There are two ways of installing JavaPRP. The first is to install the administrator package, 
which will enable you to create and run project. The other option is to install the worker 
program only, which enables your computer to participate in a calculation as a worker 
machine. The worker program is also included in the full package. 
 

Installing the administrator package 
If you are running Windows, you can use the automatic installer “JavaPRP.msi”. If you are 
using UNIX/Linux, then use “JavaPRP.tar.gz”. You can install the files any directory. The 
installation consists of the following files and directories: 
 

̇ JavaPRP.jar  Administrator package 
̇ JavaPRP.bat  JavaPRP startup script (Windows) 
̇ JavaPRP.sh  JavaPRP startup script (UNIX/Linux) 
̇ PrpWorker.jar Worker package 
̇ PrpWorker.bat Startup script for worker program (Windows) 
̇ PrpWorker.sh Startup script for worker program (UNIX/Linux) 
̇ /data   System data files 
̇ /graphics  System images 

 

Installing the worker package 
Windows users can run the automatic installer “JavaPRPworker.msi”. UNIX/Linux users 
must extract the file “JavaPRPworker.tar.gz” into any directory. The installation consists of 
these files: 
 

̇ PrpWorker.jar  Worker package 
̇ PrpWorker.bat  Startup script for worker program (Windows) 
̇ PrpWorker.sh Startup script for worker program (UNIX/Linux) 
̇ /data   System data files 

 
 

B) Starting up the Administrator/Project Setup Program 
To start JavaPRP, go to your JavaPRP folder. Windows users can double click on 
“javaprp.bat”. UNIX/Linux users can use the shell script “javaprp.sh”. This will launch the 
setup program. Please note that JavaPRP requires java version 1.5. 
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C) Creating/Opening a Project 

Main Window 

 
 
This is where you begin. You have two options: 
 

̇ Create new Project 
o If you want to set up a new PRP project, click this button 

 
̇ Open existing Project 

o If you have already created a PRP project, click here to open it. A file 
browser will appear. Locate your projects working directory, then select the 
configuration file (“myproject.prp”). The Project Administration window, which 
is described later in this chapter, will then open. 
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Create new Project 
In the following three steps you will configure your project, giving the necessary 
information to run your program. 
 
 
Step 1 
 

 
 
The first thing you do is specify a working area for your program. All the necessary files 
and configuration data will go in this directory. You can either write a location in the field, 
or click the “browse” button to open a directory browser. 
 
Now, type in the location of the java source file you want to use. When you have provided 
both fields, click “next”. 
 
The source file will now be preprocessed and compiled. This might take a while, so be 
patient. When it is done, the results will appear in the console. Hopefully, everything went 
ok. If not, see chapter 6 – troubleshooting. 
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Step 2 
 

 
 
During the preprocessing, some new files were generated. Some of these files need to be 
distributed by putting them on a web server. If you have a home area on an apache server 
(often the case in university user accounts), you may have a document root. This is a 
directory on your local area that is accessible from the Internet. If this is the case, create a 
new directory inside your document root folder. If this does not apply to you, you must 
upload the files to a web directory yourself. 
 
The files required for distribution are: 
 
PrpTask<id>.class 
PrpParam<id>.class 
PrpRetur<id>.class 
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The <id> is displayed in the console. If you are uploading the files yourself, please make 
sure that they have “read” and “execute” permissions for all users. (A good way of testing 
this, is to try to access the files from a web browser). 
 
If you have path within your document root set up, the required files will be copied there 
automatically. Also, if you are running UNIX/Linux, a chmod command will automatically 
be run to grant access for all users. On Windows, the files are accessible by default. 
 
Next, you need to specify the URL that points to the location of these files. When this is 
done, click “next”. 
 
NB! If your program consists of more than one file, you need to manually distribute the 
additional files both to an area accessible from internet AND your working directory (even 
if you specified path within your document root). Also note that any distributed classes 
must implement serializable. 
 
 
Step 3 
 

 
 
This is the final step of the setup phase. Here you must provide the addresses of the 
workers that will participate in the execution of your program. Please note that you must 
set up the workers manually (see the “setting up workers” section below). You don't have 
to set them up before you add them here, but JavaPRP will try to access them when you 
start execution. The list is initially set up with “localhost” as the only worker. This is the 
machine you are currently using. You can remove it if you wish, but there needs to be at 
least one worker listed before you can proceed. When you are finished adding worker 
machines, click “finish”. 
 
Now the “administrate project” window will open. 
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D) Setting up Workers 
If you want external computers to participate in your calculation, you must install the 
JavaPRP worker package on them and run “PrpWorker.bat” (Windows) or “PrpWorker.sh” 
(UNIX/LINUX). For your own computer (localhost), go to your JavaPRP installation 
directory, and start “PrpWorker.bat”. 
 
You should see the message “Worker is ready”, which means that this machine is now 
accepting calls from the PRP system. If you have access to other machines via “remote 
desktop” for Windows or “rlogin” for UNIX/Linux, you can start the workers from the 
machine you are working from. 
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E) Administrating and Running your Project 
 

 
 
From this window, you will see the configuration data listed. If you wish to change 
anything, just click the corresponding “change” button. If you have made changes to your 
source file, you can click the “recompile” button for the changes to take effect. This will 
preprocess the source file and compile the output from the preprocessor. If you have a 
document root, the files will be moved there automatically. If not, you need to upload them 
yourself to a web server as described in “Create new Project – Step 2”. 
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If you are ready to execute your program, click the “Run Project” button. Make sure that 
your worker machines are running before you do this. A window will show, asking you to 
provide parameters for your program. Enter them in the text field and press enter or click 
“Proceed”. 
 
The setup window will now shut down, and the runtime window will appear. If it doesn't, 
something went wrong. See the chapter 6 – Troubleshooting, for details about this. 
 
 
 

4. The JavaPRP Runtime System 
 

 
 
This window will display various information about the execution. You can click on the 
different tabs to see the following statistics. 
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̇ Administrator Statistics 
This field shows the main progress of the execution. The administrator will deliver 
chunks of data to the workers to process (parameter sets). The workers will in turn 
return answers for each parameter set. When all the answers are accumulated, the 
program can calculate the final answer, and the execution is finished. 
 
You can see the estimated total of parameter sets, how many of them that are sent 
out to workers, and how many corresponding answers you have received. The 
progress bar reflects these numbers, and shows how the main progress is going. 

 
̇ Console 

This tab contains two consoles for textual program output. The upper displays 
output from the JavaPRP, and the lower displays output from your program (which 
is anything you send to System.out). 

 
̇ Worker Statistics 

This tab shows information about each worker; how many parameter sets they have 
solved and the number of calls executed. The latter relates to the actual speed of 
the worker. If you for some reason want to remove a worker from the execution, 
press the “kill” button. It will then stop processing data, and leave its tasks to the 
other workers. It is possible to kill your last worker, but note that this will halt your 
execution. 

 
̇ Speed graph 

This tab shows a graph describing the speed of the workers. It is based on the 
amount of calls solved. 

 
̇ Parameter set info 

This tab displays execution time for parameter sets for each worker. Some 
parameter sets might be harder to process than others, and here you can see if that 
is the case. 
 
 
 

Running the execution once again 
To repeat an execution, you can start the setup program again and open the project 
configuration file. The administration window will now appear again. Make sure that your 
workers are still active, or make the necessary changes, before you start execution. 
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5. Security Policy 
JavaPRP uses a policy file which specifies what kind of external operations is allowed. 
Both the administrator and the workers use this file. 
 
Initially, it looks like this: 
 
 
grant { 
    permission java.net.SocketPermission "*:1024-65535", "connect,accept"; 
    permission java.net.SocketPermission "*:80", "connect"; 
    permission java.io.FilePermission "prpConfig.res","read"; 
    permission java.io.FilePermission "JavaPRPruntime.png","read"; 
}; 
 
 
This allows for connections from all URL addresses in the port range from 1024-65535 and 
port 80. Additionally it gives read access to two files (a list of worker machines and a 
graphic image) which the main program needs to access. If your program is accessing 
files, you must add permissions for this in this file (“java.policy”), which is located in your 
project’s work directory. 
 
permission java.io.FilePermission "<filename>","read";  
permission java.io.FilePermission "<filename>","write";  
 
The above statements give read and write access to a given file. 
 
Note that the workers should not be working with files (no use of files within the recursive 
methods ensures this), so the worker policy files can be left unmodified. 
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6. Troubleshooting 
 

Manual start of the runtime system 
If you are not able to execute your program automatically (by pressing “run project” in the 
setup phase), you could try to start it manually. This will give you error messages you 
would not get otherwise. To do this, go to your project’s work folder and run “prprun.bat” 
(Windows) or “prprun.sh” (UNIX/Linux). These script files will first be generated after you 
have tried to run it from the graphical user interface. 
 
 
 
Q: I double click the “javaprp.bat” (Windows), but nothing happens. 
A: Either you do not have a java runtime environment installed, or you have an old 

version of java. JavaPRP requires java runtime version 1.5 
 
 
Q: The program says that PrpTask / -Retur / -Param cannot compile. 
A: This is probably due to some error in your program. Please make sure that your 

program does not violate any of the rules listed in this manual. You can also check 
the java files in the project’s work directory to get a better understanding of what 
went wrong. 

 
 
Q: The program hangs during compilation (after pressing “next” at project creation, 

step one). 
A: The preprocessor has trouble processing your program. Please check that the 

keywords are set up right, and that the program does not violate the rules listed in 
this manual. 

 
 
Q: I have created a project and clicked on “run project”. The setup window disappears, 

and then nothing happens. 
A:  It might take a while for the runtime window to show up, but if nothing happens, 

something went wrong. First, check that the parameters you provided before launch 
are correct. Then make sure your settings are correct. If they are, you should try to 
run the system manually  
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Tutorial for JavaPRP 
 
 

About this tutorial 
This guide will teach you how to set up a simple project with JavaPRP. Rather than 
explaining every detail of the program and how it works, it will focus on getting a singe test 
program up and running. For more detailed instructions about setting up and running 
programs, please refer to the user manual. 
 
 

The Main Setup Window 
From this window you can either create a new project or open an already existing project. 
We will try to set up a new one, so click the "new project" button. 
 
 

The Setup Phase 
This is where you configure your project, setting up all the details JavaPRP needs to know 
before it can run. 
 

Step 1 
Here you are prompted for a project directory and the path where your source code is 
located. For the working directory, click "browse" and create a folder anywhere you would 
like. Then enter into your new folder and click "use" in the directory dialog. 
 
For the source file, let us use the Travelling Salesman program that came with the 
program package. Click on "browse", locate the folder where you installed JavaPRP, and 
enter the "testprograms" folder. Here you will find "Salesman.java". Choose this file for this 
project. When you are done, click "next". 
 
 

Step 2 
JavaPRP needs to access some distributed files during the execution. In this step we will 
make these files available from the internet. There are several methods for doing this. If 
you have a access to a document root, this is relatively easy. A document root is a path 
within your user area which is accessible from the internet. If you have a university 
account, you may have such a directory. In this case, click "browse" and navigate to your 
document root. Create a new folder inside (call it anything you would like). Then enter this 
folder and click "use". 
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If you do not have access to a document root, leave the field blank. Instead you have to 
manually upload the files required to a web server. These files include PrpTask<id>, 
PrpParam<id> and PrpRetur<id>. The <id> is shown in the setup console. You must also 
make sure that these files have read- and execution access for all users. To check if this is 
the case, you can try to download the files from a web browser. If this works, it is ok. 
 
After this is taken care of, you must specify the URL where the files can be located on the 
server (i.e. "http://www.my-server.com/prp/"). When you are done, click "next". 
 
 

Step 3 
This is the final step in the configuration. Here you will need to set up the worker machines 
for the project. Worker machines are other machines that will participate in the calculation 
of the Travelling Salesman program we are about to run. In the "employed workers" 
window, you will see one such worker machine, localhost, which is the computer you are 
currently using. To prevent complications, we will not add any more workers for this first 
run. Just click "next". 
 
 

Project administration 
Now a new window will open, displaying the settings you have provided. If you would like 
to change something, you can do it here. As you can see, your worker machine, localhost, 
is listed here. Before you can run the program you will need to set up your computer as a 
worker machine. To do this, go to your JavaPRP -folder and click "prprworker.bat" 
(Windows) or run “prpworker.sh” (UNIX/Linux). In your console, you should see a message 
saying "Worker is ready" (it might take a while). 
 
Now you are ready to run the Travelling Salesman program. Click "run project". JavaPRP 
will now ask for parameters to go with the salesman program. It doesn't require any, so 
just leave it blank and hit enter or click “proceed”. The setup window will now be disposed, 
and a runtime window will appear (this might take a while). In this new window, you can 
click on "start" to begin execution. 
 
The travelling salesman program should be up and running. If you want to experiment with 
additional worker machines to speed up execution time, or get some information about 
what happens in the runtime window, you can look it up in the JavaPRP manual. If the 
program did not run as expected, you should check out the troubleshooting chapter in the 
manual.  
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Running the program once again 
If you want to see the execution of Travelling Salesman again, just start the JavaPRP 
setup program and click "open project". Now you must move to your project directory you 
created in the setup phase. Here you will find a configuration file, "Salesman.prp", which 
you must open. Now the project administration window will appear once again. If your 
workers are still up and running, go ahead and click on "run program". 
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