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1. Introduksjon 
 
 
 
”Early humans ate only the food they caught and used only the tools they made. 
Millennia of effort to overcome the coupling of production and consumption 
eventually led to agriculture, mass manufacturing and electric power distribution. 
The resulting specializations of work, economies of scale and novel technologies 
define our modern world-and allow me to sit in a café sipping an espresso and 
writing this article on a laptop computer, with no thought to the ultimate sources of 
the water, coffee, electricity and wireless network bandwidth that I consume.” 
 

By Ian Foster[IF03], March 10 2003  
“The Grid: Computing without bounds” 

 
Vi ser stadig en rask utvikling av datamaskiner, både med stasjonær og bærbare. 
Siden kravene til datamaskiner synes å øke enda mer, kan man spørre seg om de vil 
bli raske og bra nok noen gang i fremtiden. Utvikling av datamaskiner og kravet til 
dem er som et kappløp. Ettersom raskere maskiner utvikles, produseres også nye 
applikasjoner som igjen setter krav til utviklerne å finne nye teknologier.  Den 
prosesseringskraften som stadig økes mot sine ytterste grenser for å følge 
utviklingsforventningene, blir som oftest ikke tatt fullt i bruk. For eksempel 
benytter nå Windows XP seg bare av rundt 0,01 % av prosessoren det meste av 
tiden. Dette er bortkastede ressurser som kan være med å løse utallige store 
problemer som krever betydelige mengder av datamaskinressurser. Siden de fleste 
datamaskiner i dag er koblet til nettet, er de lett tilgjengelige å ta i bruk også.  
 
I tillegg så finnes det mange konkurrenter for salg av datamaskiner i dag som 
resulterer i at prisene har gått ned betraktelig. Dette igjen resulterer i at mange 
skaffer seg både bærbare og stasjonære maskiner.  
 
For ikke lenge siden var diskusjonen rundt å øke ytelsen ved å lage prosessorer 
med dobbel kjerne veldig het. Og nå er dobbelkjernen klar for både stasjonær og 
bærbar. Dobbelkjerne(Core Duo prosessor) er et gjennombrudd som kom nå nylig. 
Dual-core teknologiens fremragende ytelsesevne har klart å optimalisere ”multi-
threadede” applikasjoner og ”multitasking”. Dette betyr at denne teknologien gjør 
det mulig å utføre to instruksjoner parallelt. Man kan for eksempel kjøre multiple 
krevende applikasjoner som spill eller store beregninger mens man foretar virus 
skann i bakgrunnen eller laster ned filer fra nettet. 
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Dual-core er bare starten på revolusjonen. På grunn av lekkasjestrømmen på 
brikkene, kan produsentene ikke lenger øke klokkefrekvensen. Derfor kom en 
videre utvikling av dual-core teknologien med 4, 8, … CPUer. Per i dag har Intel 
klart å sette sammen 40 CPUer, men disse finnes ikke i markedet ennå. Det er bare 
snakk om tid og behov.  
 
Selv om datamaskiner stadig blir raskere og bedre så finnes det alltid problemer 
hvor det hadde vært ønskelig med enda større regnekraft. Og jeg vil i denne 
oppgaven gå nærmere inn på beskrivelsen av hvordan parallelle systemer ønsker å 
håndtere disse problemene ved å benytte seg av flere prosessorers samlede 
regnkraft. Et slikt system, Parallelle Rekursive Prosedyrer(PRP), er utviklet her på 
Instituttet For Informatikk(IFI). I denne oppgaven skal jeg tar for meg en av delene 
i systemet, preprosessoren, som trenger en komplett overhaling da den er lite 
feiltolerant og brukervennlig. I tillegg ønsker jeg å se på løsninger på en klasse av 
rekursive problemer hvor rekursjonstreet eller avskjæringer er meget skjevt og vil 
klart forbedre PRP-systemets evner til å effektiv løse også slike problemer. 
 
Her er en oversikt over kapitlene og hva de inneholder: 

1.1. Kapittel 2 Parallellitet 
I dette kapittelet vil jeg forklare noen viktige begreper knyttet til parallellitet og 
ulike metoder og modeller for dette. I tillegg gir jeg en kortfattet oversikt over hvor 
langt utviklingsprosessen til PRP-prosjektet har kommet. Til sist i dette kapittelet 
beskriver jeg også funksjonaliteten til PRP-systemet, som denne oppgaven handler 
om.  

1.2. Kapittel 3 Videreutvikling 
I dette kapittelet beskriver jeg punkter som har blitt tatt opp av tidligere studenter 
som har jobbet med dette prosjektet(PRP-prosjektet). Disse punktene er de som jeg 
kan arbeide videre med for å få systemet til å bli mer brukervennlig, håndtere feil 
bedre og kanskje forbedre kjøretiden. De mulig forbedringene som jeg velger å 
jobbe med videre vil jeg komme tilbake til i senere kapittel.  

1.3. Kapittel 4 Rekursjonstyper 
I dette kapittelet beskriver jeg noen av de rekursjonstypene som systemet dekker og 
andre typer som systemet ikke skal håndtere.  

1.4. Kapittel 5 Et problem i parametergenereringsfasen 
Dette kapittelet er den delen som jeg har jobbet mest med i min oppgave. 
Beskrivelse av møte med en bladnode i rekursjonstreet og hva systemet skal gjøre 
ved dette møtet blir presentert i dette kapittelet. I tillegg blir alternative løsninger, 
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tester og resultater av disse alternative løsningene sammenlignet, diskutert og 
konkludert.  

1.5. Kapittel 6 Feilretting av preprosessoren 
Dette kapittelet handler om en liten rettelse jeg gjorde til PRP-systemet, 
preprosessoren. Her vil jeg forklare selve problemområdet og hvilken måte dette 
kan løse.  

1.6. Kapittel 7 Kall fra en annen metode 
Dette kapittelet handler en ide som dekker mer enn bare en rekursjonsfunksjon. 
Denne ideen vil jeg ikke ha tid til å implementere, men her vil jeg forklare mine 
tanker og ideer som kanskje en senere masterstudent kan arbeider videre med. 

1.7. Kapittel 8 Samarbeid med Jørn Christian Syversrud 
I dette kapittelet beskriver jeg arbeidsområder hvor jeg har samarbeidet med 
Syversrud, men jeg skal ikke gå dypt inn i selve problemstillingen og løsningen. 
Dette er nøyere beskrevet i Syversruds hovedoppgave[JCS07]. 

1.8. Kapittel 9 Konklusjoner og videre arbeid 
Under dette kapittelet skal jeg se på hva som jeg har oppnådd, hva jeg kunne gjort 
annerledes og til slutt bringe frem områder for videre arbeid i preprosessoren. 
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2. Parallellitet og PRP-systemet 
 
 
 
De senere åra har vi opplevd at veksten til datamaskiners regnekraft og 
lagringskapasitet er blitt mangedoblet. I samme periode har nettverkskapasiteten 
økt, og i dag tilbys det gigabit kapasitet på så vel lokale aksesslinjer som i 
nasjonale og internasjonale forskningsnett. Stadig drevet av komplekse problemer 
som krever enormt mye mer regnekraft enn dagens teknologi kan tilby, ønsker 
mange organisasjoner å utnytte de ubrukte ressursene fra den eksponentielle 
veksten for teknologien. Vi ser eksempelvis hos mange at det er sterk vekst og 
forskning på dette feltet.  
 
Grid Computing er et av de ferskeste og mest omtalte teknologibegrepene i dag. 
Med Grid menes å benytte ressursene fra flere datamaskiner i et nettverk til å løse 
ett enkelt problem, samtidig. Slike problemer kan være vitenskalige eller tekniske, 
og felles for dem er at de krever tilgang til store maskinressurser eller til store 
datamengder. Grid Computing kan sees som en form for nettverksdistribuert 
parallellprosessering. Flere organisasjoner, profesjonelle grupper, universiteter og 
andre har utviklet, eller er i ferd med å utvikle rammeverk og programvare som kan 
sette dem i stand til å styre og kontrollere Grid Computing-prosjekter.  
 
Et godt eksempel på Grid[Nett03] er SETI (Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence) et internett prosjekt som utnytter fordelene av de ubrukte prosessor 
tidene hos brukernes datamaskiner til å analysere radioteleskop data. Det finnes nå 
flerfoldige tusen brukere som samarbeider om dette. Målet for SETI, som er 
administrert av Universitetet i California ved Berkeley, er å søke etter tegn på 
”rasjonelle” signaler fra verdensrommet. Signaler som kommunikasjoner fra andre 
planeter for eksempel.  
 
Danmarks bredbåndskunder kan snart få ta i bruk grid-teknologien[DAN06]. Et av 
deres bredbåndsselskap skal om ikke lenge levere både programvare og 
prosesseringskraft til sine kunder via internettforbindelsen. Denne teknologien gir 
mange grunner til at kundene bør ta i bruk. Blant annet slipper kundene å tenke mer 
på beskyttelse med sine eget antivirusprogram eller slite med gjentatte Windows-
oppdateringer. I tillegg glemmer de fleste også å ta sikkerhetskopier av sine 
personlige data. Med bruk av denne grid-teknologien trenger man ikke bekymre 
seg om all dette. Den eksterne leverandøren tar hånd om dette, og kundene velger 
selv hvilke funksjoner de trenger. Og siden kravene som stilles til maskinvare blir 
meget begrenset, noe som gjør at kundene kan kjøpe en ”datamaskin” til billig pris. 
Disse datamaskinene har selskapet MESH-Technologies fått i oppdrag å utvikle.  
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I Norge har vi for eksempel UNINETT forskningsnett[UNI03] som tilbyr nettverk 
og nettverkstjenester for universiteter og høgskoler. De forventer å kunne legge 
gigabitskapasiteter til samtlige universiteter og høgskoler. Dette vil gi 
institusjonene en unik anledning til å delta i internasjonale Grid-prosjekter. 
 
I USA arbeider ”The National Technology Grid” med prototyper for Grid-
infrastruktur og en Grid som kan benyttes av vanlig mennesker.  
Oracle Corp. hevder at de med introduksjonen av Oracle 10grid kan levere både 
programvare og administrasjonsverktøy som kan realisere Grid Computing.  
 
Sun Microsystems med sin Grid Engine-programvare hevder også at de kan levere 
Grid Computing. 
 
IBM og Kinas utdanningsdepartement har annonsert at de har startet med å benytte 
grid-teknologien for å sette universiteter over hele Kina i stand til å samarbeide om 
vitenskapelige og utdanningsrelaterte prosjekter. Her hentes data og 
maskinressurser og gjør dem tilgjengelige hvor de behøves, i form av ett enkelt 
virtuelt system. Dette er en av verdens største implementasjoner av Grid 
Computing. 
 

2.1. Problemer ved parallellisering 
 
Selv om mange problemer lar seg løse ved hjelp av parallellisering, er det ikke 
alltid effektivt å ta i bruk denne teknologien. Det oppstår også problemer som vi 
ikke hadde forventet ved kjøring av parallelle programmer under en vanlig 
sekvensiell kjøring. For eksempel et problem som dette:  
 
private int x = 0; 
 
public int incX() { 
   x++; 
   return x; 
} 
 
Når to prosesser gjør kall på metoden samtidig, er det 3 enkeltoperasjoner i den. 
Først leser metoden variabelen, så forandres verdien og til slutt oppdateres 
variabelen. Problemet oppstår når begge prosessene forandrer verdien før noen av 
dem får returnert verdien. Ved parallell kjøring av programmer er resultatet 
avhengig av hvilken tilordning som blir gjort sist. Og slike avhengigheter kan vi 
ikke tillate i parallellitet.  
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Ved å ta i bruk låser(er en synkroniseringsmekanisme for å framtvinge 
begrensningen på resurstilgangen i et flertråds utførelsesmiljø), semaforer(et flagg 
som brukes til å indikere statusen av en aktivitet) og monitorer kan problemet 
løses. Disse gjør det mulig å kunne kontrollere hvilke prosesser som gjør hva til 
enhver tid. Men vi må gjøre oppmerksom på at disse er vanskelige å bruke, og kan 
i verste fall føre til at programmet går i vranglås. 
 

2.2. Noen viktige begreper knyttet til parallellitet  
 

2.2.1. Flynn’s klassifikasjon 
 
Flynns klassifikasjon er en klassifikasjon av maskinarkitektur. Og disse 
klassifikasjonene er basert på tallet av parallelle instruksjoner og tilgjengelige data 
strømmer(data streams) i arkitekturen. Disse klassifikasjonene kan være 
interessante for parallellprogrammering: 
 
Single Instruction, Single Data stream (SISD) 
Dette er en vanlig datamaskin som ikke nyttiggjør parallelliseringen verken i 
instruksjonen eller datastrømmene. Med andre ord ikke mulig for parallellisering 
med SISD arkitekturen.  
 
Single Instruction, Multiple Data stream (SIMD)  
Dette beskriver en datamaskin som utnytter multiple datastrømmer mot en enkelt 
instruksjonsstrøm for å gjennomføre operasjoner som kanskje vanligvis 
parallelliseres. For eksempel en array av prosessorer som utfører samme 
instruksjon på ulike data, for eksempel ved vektor- og matrisemultiplikasjoner. 
 
Multiple Instructions, Single Data stream (MISD)  
Denne er sjelden brukt i praksis på grunn av at multiple instruksjonstrømmer 
krever multiple datastrømmer for å være effektive. Likevel er denne typen brukt 
ved overflødig parallellitet, som for eksempel i flymaskiner som trenger å ha flere 
backup systemer i tilfelle én feiler.  
 
Multiple Instructions, Multiple Data streams (MIMD)  
Multiple uavhengige prosessorer på samme tid eksekverer forskjellige 
instruksjoner på forskjellige data. Dette er det man vanligvis tenker på når man 
nevner parallellprosessering. For eksempel kan et nettverk av datamaskiner(GRID) 
ses på som et eksempel på denne arkitekturen. 
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Det fines også en vanlig utvidelse til dette klassifikasjonssystemet, som er: 
 
Single Program, Multiple Data streams (SPMD) 
Denne beskriver uavhengige prosessorer som på samme tid eksekverer det samme 
instruksjonssettet på forskjellige data. Denne er en undergruppe av MIMD og den 
skiller seg fra SIMD ved at det er et program, og ikke selve instruksjonene, som 
kjøres samtidig.  
 

2.2.2. PRP og granulariteten i parallelliseringen 
 
”Finkornet mot grovkornet parallellitet” 
 
Det finnes mange ulike systemer for parallellitet. Jeg skal nå beskrive noen av de 
systemene og se hva som parallelliseres. 
 
Enkelt-instruksjon (i en CPU) 
For eksempel ønsker vi å legge sammen en rekke a, b, c, d, e, osv. som kan utføres 
ved enkle instruksjoner som a + b, c + d, osv. som så utføre resultatet av (a + b) 
med (c + d) osv. Slik parallellisering utføres av CPUen selv.  
  
Metoder (PRP) 
Parallelle Rekursive Prosedyrer (PRP) er en metode som tar kildekoden til et vanlig 
program og omdanner det automatisk til et parallelt program som lar seg kjøre 
parallelt på flere maskiner koblet opp mot et felles nettverk. For å gjennomføre 
dette begrenser PRP det til den mengden av programmer som løser sine problemer 
rekursivt(mer om rekursjon i kapittel 4). For å gjøre det enkelt å forstå går ideen ut 
på å ta et program, selvfølgelig programmert rekursivt, og fordele de rekursive 
kallene mellom forskjellige prosessorer. Parameterne(angitt som parametersett i 
PRP) overføres ikke lenger lokalt, men til andre prosessorer i nettverket. Hver 
enhet vil regne ut sine tilsendte parametersett som da deler svaret og til slutt setter 
det sammen til et endelig svar.  
 
Programmer(prosesser – MPI)[MPI] 
Message Passing Interface (MPI) er en språkavhengig datamaskinkommunikasjon 
som beskriver applikasjon programmeringsinterface(API) for meldingsutveksling 
på en parallell datamaskin. Kort sagt er MPI en protokoll for meldingsutveksling 
mellom prosessorer som arbeider i parallell. Ved å ta i bruk MPI grensesnittet kan 
programutviklere kode portable parallelle programmer. MPI er mer som et verktøy, 
i forhold til PRP, for utvikling av parallell systemer, enn et parallelt system i seg 
selv. 
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Nestede(Multiple) løkker(HPF – High Performance Fortran)[HPF06] 
High Performance Fortran var definert i 1993 for å tilby en portabel syntaks for å 
gi uttrykk for parallell databeregninger i Fortran. Parallelliseringen i HPF blir oftest 
brukt på aritmetiske beregninger, kalkulering på matriser og løkker. HPF er en 
utvidelse av Fortran 90 standarden som tillater programutviklere å spesifisere 
hvordan data skal være distribuert på tvers av multiple prosessorer i en parallell 
programmeringsomgivelse.  
 
HPF ligner på PRP i måten parallellisering iverksettes. Brukeren benytter seg av 
kompilatordirektiver i koden for å markere hva som skal parallelliseres. På grunn 
av HPF sine begrensninger i selve språket og i kompilatoren fører til at mange 
velger å ta i bruk andre systemer isteden.  
 

2.2.3. Inndeling av parallelle systemer 
 
En annen måte å klassifisere parallelle systemer på er å fordele de innenfor disse 
to: 
 
Delt minne 
Her refereres det typisk til store blokker av direkteminne(RAM) som kan 
aksesseres av flere forskjellige CPUer i en multiprosessordatamaskin. 
Kommunikasjonen mellom prosessene er ved hjelp av data i et felles adresserom.  
 
Meldingsutveksling 
Kommunikasjonen her skjer ved at prosessene sender meldinger til hverandre. 
Meldingsformen inkluderer funksjonskall, signaler og datapakker. Denne modellen 
passer bedre for parallelle programmer som kjøres på flere ulike maskiner.  
 

2.3. Rekursjon 
 
Av og til har vi problemer med å løse komplekse oppgaver selv om de er for store. 
Dersom problemet lar seg dele opp i små versjoner av seg selv har vi kanskje bedre 
mulighet til å kunne løse disse versjonene hver for seg, for så å sette de sammen 
når disse problemene er løst. Dette er ideen bak rekursjon. Rekursjon nyttes i 
algoritmer som bryter ned et problem til mindre deler som man enten vet svaret til 
eller som kan løses ved å påføre den samme algoritmen til hver del, for så å 
kombinere resultatene. Rekursjon er en teknikk som i 
programmeringssammenheng gjør det mulig for en metode å kalle seg selv. Det 
finnes to typer rekursjon. Den ene er direkte, i betydning at kallet på metoden 
finnes i den samme metodekroppen, og den andre er indirekte, som betyr at en 
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metode kaller en annen metode som så kaller den første metoden igjen. Slik som i 
while- og for-løkker utføres en kodesekvens gjentatte ganger. Disse kan alltid 
skrives om til en rekursiv metode.  

2.3.1. 

2.3.2. 

Fanout 
Kallene ved en rekursiv metode kan illustreres med et kalltre som er avhengige av 
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 dybde først. Fanout = 2 betyr 
binærtre med vilkårlig høyde med antall kall per løkke lik 2(se figuren nedenfor). 
 
 
          
 
              
                               
 
                                                       
 
 

     rekursjonstre, Fanout 2                   rekursjonstre, Fanout 3              
 
     1                 1  
 
 
                2                5             2            3  
 
 
         3     4         6                       7    4 5        6                   7 
   Traversering av noder, dybde først  Traversering av noder, bredde først 
 
Figur 2-1: Fanout og traverseringer av noder. 
 

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 høyde lik én(se figuren 
nedenfor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2-2:                       rekursjonstre med full fanout 
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2.4. RMI 
 
Java Remote Method Invocation, eller Java RMI, er et java bibliotek innenfor 
java(java.rmi). RMIs funksjonalitet ligner på  remote procedure calls(RPC). Ved å 
utføre et RMI-kall på en metode som befinner seg i en annen virtuell maskin skal 
brukeren, som i RPC, oppleve dette kallet som et kall på en lokal metode. 
Forskjellen mellom RMI og RPC er at RPC tillater deg å utføre kall på prosedyrer 
over et nettverk, mens RMI har to mulige klasser som kan brukes i 
kommunikasjonen: 
 
a) Laste kode over nettet(Serializable-objekter) 

Objekter blir kopiert mellom maskinene. Denne tas i bruk dersom klienten 
bare ønsker en kopi av objektet. Da vil eksekveringen av objektet bli utført 
på klientsiden. 

b) Kalle metoden på en annen maskin(Remote-objekter)  
Dette er en direkte aksessering på andre maskiner. Denne kan tas i bruk 
dersom man har en veldig raskt tjener som eksekverer koden hos seg selv 
og som kalles fra tregere klienter.  

 
En annen forklaring for funksjonaliteten til RMI er at den tillater et objekt som 
kjøres på en java virtuell maskin til å påkalle metoden på et objekt som kjøres på 
en annen java virtuell maskin. Den tar både høyde for å kommunisere med andre 
java programmer som befinner seg i samme maskin og programmer som befinner 
seg hos andre maskiner. I RMI modellen definerer tjeneren objektet slik at klienten 
kan tas det i bruk fjernt. Dette resulterer i at klienten nå kan gjøre kall på metoder 
av dette fjernobjektet som om det var et lokalt objekt kjørt på samme java virtuell 
maskin som klienten. 
 
Ved bruk av dette RMI biblioteket må man først lærer seg de sikkerhets-
begrensningene, og hvordan disse fungerer. RMI har sikkerhetsmekanismer som 
hindrer ekstern nedlasting av klasser med mindre man har spesifisert en 
sikkerhetsadministrator(SecurityManager) i programmet. Denne restriksjonen 
sørger for at operasjoner blir utført ved at nedlastet kode er underlagt 
sikkerhetspolicyen. Og dersom man vil endre sikkerhetspolisen, kan man 
konstruere sin egen sikkerhetspolicy som en subklasse av SecurityManager og som 
overstyrer de eksisterende restriksjonene.  
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2.5. Tråder og prosesser 
 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

Tråder(Threads) 
 
En tråd er en trådeksekvering i et program. Java virtuell maskinen tillater en 
applikasjon å ha multiple trådeksekveringer kjørende samtidig. Hver tråd har en 
prioritet. Tråder som har høyere prioritet blir utført trinnvis før tråder med lavere 
prioritet. Hver tråd kan bli markert som en ”daemon”. Når en programkode kjøres i 
en tråd lages det et nytt trådobjekt, da vil dette nye trådobjektet få samme 
prioriteten som den tråden den er blitt opprettet fra. ”Daemon” merkeringen følger 
også med bare dersom opprettelsestråden er markert som ”daemon” selv.  
 
Det er to måter å opprette en ny tråd. Den ene er å deklarere en klasse til å være en 
subclasse of Thread. Denne subklassen skulle overskrive run-metoden av klassen 
Thread. En instans av subklassen kan dermed være allokert og startet. Den andre 
måten å opprette en tråd på er å deklarere en klasse som implementerer the 
Runnable interface. Denne klassen vil igjen implementere metoden run. En instans 
av klassen kan deretter være allokert, sendt som et argument ved opprettelse av 
tråden og startet. 

Prosesser(Processes) 
 
En prosess er en instans av et program som blir eksekvert. Programmet i seg selv er 
bare en samling av instruksjoner, mens en prosess er det som faktisk utfører disse 
instruksjonene. Flere prosesser kan være assosiert til det samme programmet hvor 
hver prosess eksekverer uavhengige av de andre, men to prosesser kan 
kommunisere med hverandre. 

Tråder(Threads) og Prosesser(Processes) 
 
Hver prosess kan ha flere tråder. Multiple tråder deler den samme programkoden, 
har felles systemressurser(slik som minne og filtilgang) og felles 
systemrettigheter(for filtilgang som den prosessen de tilhører til). En prosess som 
bare har en tråd er en single-threaded prosess og en prosess med multiple prosesser 
er en multi-threaded prosess. Fordeler med multi-threaded er den kan utføre flere 
oppgaver samtidig. Et eksempel er stavekontroll mens brukeren taster inn 
bokstavene til ordet. En tråd som tar seg av stavekontrollen og en annen tråd tar for 
seg inntastingen. 
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2.6. Hvor langt har utviklingsprosessen til PRP-prosjektet kommet 
 
I dette kapittelet skal jeg beskrive hva studentene som har jobbet med PRP-
prosjektet siden det ble satt i gang har gjort. Jeg vil se hvor min del av dette 
prosjektet kan plasseres i forhold til utviklingsprosessen. Jeg skal begynne med å 
se på studenten som først startet dette PRP-prosjektet. 
 
PRP ideen ble utviklet av Arne Maus i 1978 og den var basert på 
parallellprosessering i et fast koblet system, med flere prosessorer med hvert sitt 
lokale minne. Siden da har ideen blitt utviklet av flere hovedfagsstudenter ved 
instituttet for informatikk. Det finnes imidlertid ikke noen konkrete 
dokumentasjoner for PRP. For å forstå PRP må man derfor gå gjennom hele PRP 
utviklingsprosessen helt til sist implementerte prosjekt. Parallelle Rekursive 
Prosedyrer(PRP) er et parallelt programmeringssystem utviklet av over 9 
hovedfagsstudenter hittil og den første er Thorfinn Aas. Under viser jeg en kort 
skisse over utviklingen av hva masterstudentene har gjort med PRP-ideen.  
 
Thorfinn Aas 
1994 
 
Implementasjon av et løst koblet PRP-system. 
Skrevet i C. Kommunikasjon mellom maskinene utført med RPC (Remote Method 
Call). Støtter kun en enkel returverdi.  
 
Arne Høstmark  
1997 
 
Skalerer systemet, håndterer en stor mengde arbeidere (100+). Mer resistent for feil 
som oppstår. Koden er mer generisk.  
 
Yan Xu 
1997 
 
Systemet er mer brukervennlig og portabelt. Erstatter RPC (Remote Method Call) 
med MPI (Message Passing Interface). Kommunikasjon mellom maskiner går via 
meldinger, C over MPI.  
 
Viktor Eide 
1998 
 
Fordeling av kall. Oppnår bedre lastballansering. Ytelsen i systemet øker også. 
Unngår problemer hvis en arbeider feiler. Implementert i C over PVM.  
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Tore André Rønningen[TAR03] 
2003 
 
Gjør systemet objektorientert med java, tidligere skrevet i C. Gjøre mulig å bruke 
maskiner koblet til internett. Gjør det enklere for brukeren å skrive programmer for 
systemet. NB! baserer seg på Eides løsning. Rønningen velger RMI som 
kommunikasjonsprotokollen sin, Java over RMI.  
 
André Næss 
2004 
 
Han gjorde ikke noe med selve PRP-systemet, men brukte systemet for å 
parallellisere en kommersiell anvendelse og fikk det til å gå 4 ganger fortere.  
 
Christian O. Søhoel[COS05] 
2005 
 
Bruker parallelle rekursive prosedyrer til å spille sjakk. Han har laget et eget 
parallelt sjakkprogram og sammenlignet det med en tilsvarende sekvensiell 
løsning.  
 
Mats Bue[MB05] 
2005 
 
PRP-system implementert med C#/.NET. Utviklet en stabil konvertering av 
JavaPRP for og med C#. Sammenlignet de to versjonene med hensyn på 
implementasjon, brukerområder, brukervennlighet og ytelse. 
 
Bjørn Arild Kristiansen[BAK06] 
2006 
 
Hans oppgave var å se på hvordan systemet kan videreutvikles for å bli mer 
brukevennlig, GUI-PRP relatert. Samtidig ønsker han også å se på utvidelsen på 
systemets funksjonalitet under kjøretid og se på hvordan man kan forenkle selve 
oppsettet av en parallell kjøring med systemet.  
 
Cuong Van Truong 
2007 
 
Som beskrevet i denne avhandlingen, jobber jeg med å forbedre preprosessoren slik 
at den blir mer feiltolerant og brukervennlig. I tillegg skal jeg også se på løsninger 
på rekursive problemer hvor rekursjonstreet er meget skjevt for eksempel pga 
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avskjæringer og vil klart forbedre PRP-sysmets evner til å bli mer effektiv til også 
å løse disse problemene. 
 
Siden min del av systemet er preprosessoren, er det også naturlig å hjelpe 
Syversrud å legge til eller justere preprosessoren slik at den passer til ideene hans. 
Beskrivelsen om dette vil man finne i avhandlingen til Syversrud. 
 
Jørn Christian Syversrud[JCS07] 
2007 
 
Hans oppgave er å se på løsninger til kompliserte parametersett som en arbeider 
bruker betydelig langt tid på.  
 

2.7. JavaPRP 
 
Den siste som gjorde endringer på PRP-prosjektet er Bjørn Arild Kristiansen. Det 
er denne endringen jeg skal bygge videre på. Siden prosjektet ble satt i gang av 
Thorfinn Aas, har det hele tiden blitt stadig modifisert og forbedret.  
 
Kristiansen har gjort en veldig bra jobb for brukervennligheten til JavaPRP. Hans 
implementasjon er tatt i utgangspunktet til Tore André Rønningen sin, men han har 
konsentrert seg om brukerens side. Han prøver å gi brukeren bedre 
brukervennlighet i PRP-systemet. Det har han klart. Systemet er blitt mye enklere å 
ta i bruk både for brukere som har erfaring og for nye brukere.  
 
Rønningen har valgt å ta i bruk RMI som kommunikasjonsprotokoll og dette gjør 
det mulig å la systemet fungere over internett. Dette er valget som måtte til på 
grunn av at PRP-systemet er implementert i java og java tillater ikke å kalle opp en 
annen maskin og starte en prosess direkte på denne(siden java-koden må 
eksekveres i en virtuell maskin). Et arbeiderprogram startes først opp på alle 
maskinene som skal være med i beregningen. Dette er et slags klarsignal fra 
arbeidermaskinene at de kan tas i bruk. Når programmet først er oppe og går, kan 
man benytte maskinene til beregningene.  
 
Siden Kristiansen har rettet seg mot brukervennligheten og hans oppgave baseres 
på Rønningens, kreves det fremdeles at brukeren selv må legge inn noen nøkkelord 
i programmet som skal benyttes av systemet. Denne implementasjonen jobbet 
Eides med og har blitt forbedret til bare to nøkkelord som må settes inn i 
programmet. Disse nøkkelordene må til for at preprosessoren skal kunne kjenne 
igjen brukerens program og arbeide med den før systemet går videre til neste fase. 
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En annen ting som Rønningen forbedret og som Kristiansen beholdt, er å innføre 
bufring av parametersett på arbeidersiden. Tidligere fikk arbeiderne utdelt bare et 
parametersett som den skal jobbe med. Når svaret til dette settet er regnet ut, 
kontakter arbeideren for å få et nytt sett. Dersom administratoren er opptatt med 
noe annet tar det litt tid før arbeideren får tildelt et nytt sett å jobbe videre med og i 
alle fall fikk man forsinkelse i nettet. Rønningens forbedring var å utdele to 
parametersett til å starte med. Og når en arbeider er ferdig med det første settet, 
sender den svaret til administratoren og ber om et nytt sett, samtidig som den 
starter på det neste settet som den har fått. Og slik unngår man å kaste bort tiden på 
å vente på det nye settet og ikke har noe å gjøre.  

2.7.1. JavaPRPs tre komponenter  
 
Det eksisterer nå tre komponenter som bruker av systemet må forholde seg til. Det 
er preprosessoren, arbeideren og administratoren. 
  
 

 
 
 
 
Figur 2-3: Illustrasjon av preprosessering av brukerenskode.  
 
 
Preprosessoren 
Denne er en nødvendig fase før parallelliseringen begynner. Som demonstrert på 
figuren ovenfor(figur 2-3), leser preprosessoren brukerens kode og produserer nye 
filer. Disse nye filene inneholder både brukerens kode og ekstra koder fra 
preprosessoren som gjør det mulig for distribuert og parallell kjøring senere. Disse 
filene vil jeg komme tilbake til i vedlegg A.1. For at preprosessoren skal kunne 
gjenkjenne at koden er til parallellisering, må brukerens kode ha de nødvendige 
nøkkelordene(/*PRP_PROC*/ og /*PRP_CALL*/) som kommentarer i 
programmet. Når alt er klart, vil preprosessoren generere koder fortløpende for 
administratoren, arbeideren og klasser for parameter og returverdier som sendes 
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mellom administrator og arbeidere. Til slutt kompileres filene og distribueres på en 
Web-server, dersom all nødvendig informasjon er gitt. 
 
Arbeideren 
Siden JavaPRP støtter fjernkall over internett, kan maskinene som skal være med 
på beregningen befinne seg hvor som helst i verden. Hovedoppgaven til arbeideren 
er å eksekvere brukerens kode med de parametersettene den får tilsendt.  
 
Administratoren 
Administratoren er den maskinen som brukeren jobber fra. Den har ansvaret for 
administrering av arbeiderprosessene. Den skaffer forbindelser og overleverer den 
kompilerte koden til arbeidermaskinene. Den fôrer arbeidermaskinene med 
parametersett som eksekveres i koden. Den tar imot svar som er blitt løst av 
arbeiderne og ikke minst håndterer den også ”døde” eller trege arbeiderprosesser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    administrator 
 
 
 
 
 
Figur 2-4: Administratorkomponenten med arbeiderne rundt som den administrerer. 
 
 
I et nettverk av maskiner for å utføre beregninger kan det bare eksistere én 
administrator og resten arbeiderer(figur 2-4 ovenfor). Administratormaskinen kan 
også, hvis behov, selv opprette en arbeider lokalt som fungerer akkurat som alle 
andre arbeiderne på nettet. 
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2.7.2. 

2.7.3. 

Kjøringsprosessen til PRP 
 
I dette kapittelet skal jeg gå gjennom kjøringsprosessen til selve PRP-systemet. Det 
er tre faser som jeg skal beskrive for PRP-systemet. Det er først og fremst 
initialisering- og parametergenereringsfasen, kodeeksekvering i arbeiderprosessene 
og til slutt svargenereringsfasen.  

Initialisering- og parametergenereringsfasen 
 
Det aller første administratoren vil gjøre er å prøve å oppnå kontakt med 
arbeidermaskinene. Adressen til arbeidermaskinene ligger lokalt i ei fil som 
brukeren har skrevet inn selv under veiviseren til bruken av systemet. Når kontakt 
med arbeidermaskinene er etablert, blir disse maskinene satt i ventemodus mens 
administratoren genererer parametersett.  
 
Når det gjelder parametergenereringen blir parameterne, som skulle vært brukt til 
det kommende kallet i en rekursiv metode, istedenfor lagt i en FIFO-kø (First In, 
First Out). Deretter blir en while-løkke utført for å generere nye parametersett ut 
ifra dette ene parametersettet. Fra denne køen blir det tatt ut et parametersett av 
gangen og sendt til rekursjonsmetoden(PRP_proc()). Nye parametersett blir til 
og lagres i den samme køen av rekursjonsmetoden. Og slik fortsetter det til FIFO-
køen er full.  
 
Det kan også oppstå et spesialtilfelle, der FIFO-køen tømmes helt under 
parametergenereringen. Dette oppstår når problemet som skal løses er så lite at 
administratoren ikke greier å generere nye parametersett ut ifra de parametersettene 
i FIFO-køen. JavaPRP manglet mekanismen for å håndtere dette tilfellet og jeg har 
med min oppgave arbeidet for å finne den mest effektive løsningen på dette. 
Hvordan jeg håndterte dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5.  
 
Så lenge administratoren er under parametergenereringsfasen, legges også de 
parametersettene, som tas ut fra FIFO-køen, i en kall-stakk(LIFO, Last In First 
Out) som bevarer rekkefølgen på kallene. Det er i denne stakken det endelige 
svaret vil bli regnet ut til slutt. Kapittel 2.7.5 gir en mer detaljert beskrivelse på 
hvordan denne kall-stakken blir benyttet for å regne ut det endelige svaret. 
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Figur 2-5: Parametegenerering i administratoren.  
 
 
Figur 2-5 illustrerer parametergenereringsfasen. Den første ruten blir parametersett, 
p1, tatt ut fra FIFO-køen, lagt til i kall-stakk, generert p2 og p3 og legger igjen 
disse til i FIFO-køen. Og den andre ruten blir p2(som er nå den første som befinner 
seg i køen) tatt ut fra køen, igjen lagt til i kall-stakken, p4 og p5 blir generert og 
lagt i FIFO-køen. Slik fortsetter det til FIFO-køen er full eller tom for 
parametersett. 
 
Antall parametersett 
Dette antallet parametersett som genereres er satt til tjue ganger det antall arbeidere 
som skal tas i bruk(20xAntallArbeider). Etter testing av lastbalansen ved kjøring 
av tidligere hovedfagstudenter har det vist at ved dette antall(20) per arbeider 
fungerer bra, fordi ulik beregningstid på parametersettene jevnes ut. 
 
Tråder 
Administratoren har en hovedtråd som den genererer parameterne med, og en tråd 
til hver arbeider som har ansvaret for initialisering. Arbeidertråden sender først den 
preprosesserte koden til sine arbeidere. Og når parametergenereringen er ferdig, 
sender administratoren parametersett i hver tråd til sin arbeider. Arbeiderne starter 
da å eksekvere parametersettet på den overførte koden.  
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Kodeeksekvering i arbeiderprosessene 2.7.4. 

2.7.5. 

Tråder (buffertråd og eksekveringstråd) 
 
Hos arbeiderprosessene har vi to tråder. Den ene er buffertråden som tar imot 
parametersett og avleverer svar, den andre er en eksekveringstråd som kjører 
brukerens kode. Buffertråden blir initialisert med to parametersett. Når 
eksekveringstråden har løst et parametersett, legger den returverdien i en svar-kø. 
Buffertråden vil så kontakte administratoren for å avlevere svaret mens 
eksekveringstråden jobber videre med det neste parametersettet. Slik unngår man 
uønskede overhead i kommunikasjonsfasen med administratoren og at arbeideren 
hele tiden har noe å jobbe med. Så lenge FIFO-køen ikke er tom, vil 
buffertråden(ved avlevering av et svar) i retur motta et nytt parametersett. Og når 
FIFO-køen er tom og en arbeider er ferdig, starter administratoren å lete etter den 
tregeste arbeideren og kopierer dens parametersett og levere den til den ferdige 
arbeideren. Denne kopieringsprosessen medfører at buffertråden forsetter å vente 
på nye parametersett ved sin siste avleverte svar, i tilfelle den får utlevert nye sett.  
 
 
 
 
  
  Arbeider    Tar imot parametersett og avleverer svar 

  buffertråd 

 
  eksekveringstråd 
 
    Kjører brukerens kode 
 
 
Figur 2-6: Tråder hos arbeiderprosessene.  
 
 

Svargenereringsfasen  
 
Når alle de utsendte parametersettene har returnert til administratoren, setter 
administratoren i gang svargenereringsfasen. Administratoren henter 
parametersettet som ligger øverst på kall-stakken, og eksekverer dette settet med 
den rekursive metoden fram til det rekursive kallet. Siden returverdien til dette 
kallet allerede har blitt regnet ut av en arbeider og det ikke er under en 
parametergenereringsfase, blir svaret hentet direkte fra svararrayen. Og posisjonen 
til svaret i arrayen angis av objektet i kall-stakken. Figur 2-7 illustrerer hvordan 
svargenereringen håndterer returverdiene. 
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 Administrator     Det endelige svaret ligger her. 
 
 
        4 
 
 
 
         
        3 
 
 
 
      
    1  
     2 
 
 
 
 
Figur 2-7: Svargenereringen. 
 
 
Steg 1 
p3 hentet fra kall-stakken og sendes til den rekursive metoden enda en gang. 
 
Steg 2 
Settet inneholder pekere til stedene i svararrayen for parametersettene som ble 
generert ut ifra p3.  
 
Steg 3 
Svarene for parametersettene blir lagt sammen og svaret for p3 vil bli beregnet.  
 
Steg 4 
Det nye svaret legges inn i svararrayen. 
 
Slik gjentas det for neste parametersett som befinner seg i kall-stakken helt til den 
stakken er tom. Settet p1 er det initielle parametersettet, og derfor vil vi kunne 
finne det endelige svaret her. Altså øverst i svararrayen. 
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2.8. Begrensninger og bemerkninger i JavaPRP 
 
Det er en del begrensninger på hvordan brukerens kode kan være for at systemet 
skal kunne fungere. Samtidig er det par bemerkninger som brukeren av systemet 
må gjøre seg klar over før brukerenskode tas i bruk i systemet. Det er to klasser av 
begrensninger; de absolutte krav og begrensninger, og de syntaktiske 
begrensningene. 
 

2.8.1. Absolutte krav og begrensninger 
 
Fildistribuering 
Brukeren må kunne distribuere noen filer på internett via en webserver. Disse 
filene er klasser som preprosessoren produserer ut ifra brukerenskode og brukes for 
kommunikasjon mellom administrator og arbeider. Klassene er for parameter- og 
svarverdier, samt den rekursive metoden fra brukerens feilfrie program.  
 
Kompilering 
Brukerens program må kunne kompileres på vanlig måte feilfritt før det tas i bruk 
av systemet. 
 
Fanout 
Brukerens program må løse et problem ved hjelp av en rekursiv metode. Fanout på 
to eller flere er kravet og da må kallet ligge inne i en løkke. 
 
Traversering 
Det rekursive kalltreet må kunne traverseres bredde først(figur 2-1). Og dette fører 
til at en node ikke kan benytte resultater fra en node som befinner seg dypere ned i 
treet videre til å beregne parametere til et nytt rekursivt kall.  
 
static 
Alle klassevariabler og metoder må være ”static”. Grunnen er fordi systemet aldri 
oppretter objekter av brukerens klasse og ”static” refererer til en metode eller 
variabel som ikke er tilknyttet til et bestemt objekt, men heller til klassen som en 
helhet. 
 
Variabler benyttet av rekursive metoden 
Alle variabler som brukes av den rekursive metoden må være parameter eller 
deklareres innenfor metoden. Grunnen til dette er fordi det er bare selve metoden 
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som vil kjøres på ulike arbeidere, og disse kan ikke utveksle informasjon om felles 
variable som oppdateres underveis.  
 
Fra starten til rekursive kallet 
Koden i brukerens rekursive metode må gi samme resultat ved utføring fra starten 
av koden fram til det rekursive kallet, for hver eksekvering, så fremt parameterne 
til metoden er de samme.  
 
Lese til, skrive fra filer 
Brukerens rekursive metode kan ikke lese til eller skrive fra filer. Dette er på grunn 
av arbeiderne ikke har tilgang til lokale filer som brukeren leser fra, og kan heller 
ikke skrive til en felles fil.  
 
Brukerdefinerte klasser 
De klassene(parameter- eller svarverdier) som den rekursive metoden har behov for 
må implementeres ”serializable”. Dette implementeringskravet skyldes bruken av 
kommunikasjonsprotokollen RMI. Husk også å distribuere disse klassene for at 
arbeiderne skal kunne få til tilgang til dem. 
 
Import av pakker i programmet 
Det er ikke tillatt å importere pakker eller biblioteker i programmet, med mindre 
alle arbeidermaskinene har tilgang til de samme pakkene i sin classpath. 
 
Antall tekstlig rekursivt kall 
Det kan kun være et tekstlig rekursivt kall i koden. 
 
Brukerens program 
Det kan ikke være en del av en ”package”.  
 

2.8.2. De syntaktiske begrensningene 
 
Viktig krav 
Et veldig viktig krav som må gis litt ekstra oppmerksomhet er at alt som befinner 
seg etter rekursjonskallet ikke vil bli eksekvert under parametergenereringsfasen. 
Dette må brukeren gjøre seg kjent med før vedkommet starter å utvikle koden. Se 
på dette eksemplet:  
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…            
              if ((y-x) > 5) {       
   newX = x;       
   newY = (y-(y-x)/2);     
   
   for (int i = 0; i < 2; i++) {     
    /*PRP_CALL*/      
    lArray[0] = calculate(newX, newY);  
   
/* NB! Alt under selve rekursjonskallet vil ikke bli utført før 
parametergenereringen er ferdig */ 
   
    totalSum += lArray[0];    
    newX = newY + 1; /* NB! */   
    newY = y; /* NB! */     
          } 
   return totalSum;       
  }  else {        
   long partSum = 0;      
   for (long i = x; i <= y; i++) {    
    partSum += i;      
          } 
   return partSum;      
  }  
…  

 
Figur 2-8: Brukerenskode før preprosesseringen. Utsnitt fra Sum.java ( Bjørn Arild Kristiansen ) 
 
Etter som at alt under rekursjonskallet ikke vil bli utført, vil de to parameterne ikke 
bli oppdatert og dette fører til at variablene newX og newY ikke blir riktig når den 
blir sendt til rekursjonen ved neste rekursjonskall. Her må brukeren omkode slik at 
de to linjene; 
 
newX = newY + 1;         
newY = y;  
 
Denne må flyttes opp og plasseres før kallet bli utført og resten må selvfølgelig 
omkodes som følge av denne justeringen.  
 
Deklarasjon av andre metoder og pekere som nyttes i den rekursive metoden 
Disse må deklareres tekstlig før deklarasjonen av den rekursive metoden i 
brukerens program.  
 
Variabel- og metodenavn 
Variabel- og metodenavnene kan ikke begynne med bokstavene ”prp”. Dette er til 
for å unngå konflikt med systemvariablene til JavaPRP. 
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Tilleggsklasser 
Dersom brukeren har behov for å deklarere andre klasser i tillegg til den rekursive 
metodeklassen, må deklarasjonen for disse gjøres i separate filer. 
 
Det rekursive kallet 
Dette kallet i brukerens kode kan kun være del av en tilordning og ikke del av en 
aritmetisk/logisk operasjon 
 
/* Ulovlig */ 
int x = rekursivMetode() + 100; 
 
/* Lovlig */  
int x = rekursivMetode(); 
x = x + 100; 
 
Som en utvidelse av oppgaven er det ønskelig å se på dette tilfellett: 
 
/* Lovlig */  
int x = rekursivMetode(a) + rekursivMetode(b);  
 
I tillegg kan ikke det rekursive kallet splittes opp på flere linjer i programkoden 
 
/* Ulovlig */  
int x = rekursivMetode (par1, 
               par2, 
                        par3); 
 
/* Lovlig */  
int x = rekursivMetode (par1, par2, par3);  
 
Variable 
Alle variabler i brukerens program må initialiseres der de deklareres 
  
int i=0; 
 
Return 
Alle retur-setninger må befinne seg etter det rekursive kallet i brukerens kode. 
 
Konstruktør  
Klassen til den rekursive metoden kan ikke ha en konstruktør. 
 
Den rekursive metoden 
Denne metoden kan ikke være ”void”. 
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Verdien av det rekursive kallet(returverdien) 
Verdien må tilordnes til en variabel.  
 
/* Ulovlig */ 
rekursivMetode(); 
 
/* Lovlig */  
int x = rekursivMetode(); 
 
Samt dersom brukeren ønsker å lagre returverdien av det rekursive kallet i en array, 
må denne arrayen deklareres slik: 
 
int[] a;  // Lovlig (ikke mellomrom mellom ’int’ og ’[]’) 
int  [] a;  // Ulovlig  
int  a[];  // Ulovlig 
 

2.8.3. Oppbygging av koden i JavaPRP 
 
Mer informasjon om hvordan PRP-systemet er bygget opp finner man i vedlegg 
A.1. 
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3. Videreutvikling 
 
 
 
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på hvordan systemet kan videreutvikles. Jeg 
vil ta opp noen punkter som har blitt tatt opp tidligere av studentene, men som de 
ikke har hatt tid til å forbedre. I tillegg vil jeg også beskrive noen områder som det 
må gjøres noe med for at systemet skal kunne fungere. Noen av disse punktene 
kommer jeg tilbake til i senere kapitler.  
 

3.1. Feil og problem ved oppstarten 
 
prpworker.sh: 
Feil - java -Djava.security.policy=data\java.policy -jar 
PrpWorker.jar; 
ALTSÅ IKKE ” \ ”, MEN ” / ” 
Riktig - java -Djava.security.policy=data/java.policy -jar 
PrpWorker.jar; 
 
Denne feilen fikk jeg vite om da jeg begynte med oppgaven min,. Jeg brukte ikke  
mye tid på saken siden jeg fikk programmet til å kjøre under Windows. Jeg satt fast 
med dette problemet på Unix/Linux maskiner i flere dager. Feilen viste seg å være 
ved en slash(”\”) feil som er vist ovenfor. 
 

3.2. Jar-fil oppdatering 
 
Kildekoden ble utlevert til meg veldig tidlig og til nå har jeg studert den og kjørt en 
del tester på den. Det er en veldig viktig ting som må gjøres når det gjelder å få 
programmet til å kjøre dersom jeg gjør forandringer med koden:  
 
Jar-filene (JavaPRP.jara, PrpManager.jar og PrpWorker.jar) må oppdateres. Da jeg 
modifiserte koden til systemet for første gang og skulle til å eksekvere den, prøvde 
jeg å opprette nye jar-filer istedenfor oppdatere de eksisterende. Oppdateringen 
kunne kjøres med denne kode-biten: 
  
jar cfm JavaPRP.jar Manifest.txt class-files  
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Dette var unødvendig når jeg kan oppdatere jar-filene istedenfor med denne kode-
biten: 
 
jar uf JavaPRP.jar class-files 
 
Og oppdateringene av alle jar-filene har jeg lagt inn i en fil: start.sh 
Ved å starte opp denne filen oppdateres jar-filene seg og systemet settes også i 
gang. 

 
 

3.3. For få kall 
 
Det eksisterende systemet utfører oppgavene hos administratoren dersom det er for 
få kall som er blitt generert. Dette medfører også at systemet kan låse seg. Dette må 
rettes opp, for det er arbeideren som skal utføre oppgavene uansett hvor mange kall 
det er blitt generert ut ifra parametergenereringen.  
 
Antall parametersett som genereres er satt til 20 ganger det antall arbeidere som 
tas i bruk. Administratoren genererer en rekke parametersett, flere parametersett 
enn antall arbeidere, og sender dem ut, parametersett for parametersett. Når en 
arbeider leverer et svar, får den et nytt parametersett, til alle parametersettene er 
løst. For mange parametersett gir mye overhead med administrasjon og 
kommunikasjon mellom administrator og arbeider. For få parametersett gir dårlig 
lastbalanse, altså ujevn fordeling mellom maskinene som arbeider med 
problemene. 
 
 
 
              Arbeider 
 

            20 x 4 = 80 parametersett 
 
 
 
Figur 3-1: Forventede antall parametersett for å ta i bruk arbeiderne og starte opp parallelliseringen. 
 
 
Spørsmålet er; hvordan skal jeg klare å oppdage at det er for få kall og hva gjør jeg 
da? Og dersom jeg finner ut en måte å oppdage dette problemet på, finnes det andre 
måter å finne de på? Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 5. 
 
Problemet ble midlertidig løst av Bjørn Arild, ved å omskrive preprosessoren og 
manageren, slik at parametergenereringssekvensen avsluttes når det ikke kan 
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genereres flere parameter. Deretter hopper man over hele parallelliseringsfasen, 
starter opp svargenereringsfasen og utfører beregningen bare hos administratoren. 
 

3.4. Second pass preprocessor 
 
Nåværende preprosessor går gjennom brukerens program en gang (1.pass) og 
genererer kode forløpende. Som Bjørn Arild Kristiansen nevnte i sin oppgave;  
 
”Dersom preprosessoren har 2.pass, ville dette lette strukturen og forenkle 
logikken. Preprosessoren går først gjennom og samler inn de nødvendige 
opplysningene om variabel- og parameternavn, og deretter sette inn kode ved 
andre gjennomgang. ” 
 

3.5. Utvide støtte for javasyntaks  
 
int x = recursiveMethod(a, b, c); //this is ok  
/* this will not work */  
int x = recursiveMethod( a,  
             b,  
            c);  
 
int[] a;   //this is ok; no space between ‘int’ and ‘[]’  
int [] a;  //this is illegal  
int a[];   //so is this 
 
 
Målet her er å kunne bedre brukervennligheten til preprosessoren slik at brukeren kan 
beholde sine kodekonvensjoner under programmering av programmet.  
 

3.6. Feilhåndtering av preprosessoren 
 
Brukeren må få gode tilbakemeldinger dersom programmet brukeren har laget innholder 
feil som fører til at programmet ikke la seg eksekvere i PRP-systemet. Tilbakemeldinger 
om feil gir brukeren mulighet til å kunne rette de opp og gå videre med arbeidet sitt. Dette 
gjør at systemet blir mer pålitelig og brukervennlig. For eksempel brukerenskode mangler 
et eller flere nøkkelord, kan en slik feilmelding gis til brukeren: 
 
Error! 
Can’t find keyword: /*PRP_CALL*/ 
The PRP-system will be shut down after this message.   
 
Samtidig avslutter PRP programmet automatisk etter at brukeren har fått feilmeldingen. 
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3.7. Flere prosessorer på en datamaskin 
 
 
Admin. 
 
 
 
 
Arb.  
Flere prosessorer 
 
 
 
 
 
Figur 3-2: En ide for en datamaskin som har multicore CPU. 
 
 
Som de fleste datamaskiner som selges i markedet for tiden, finnes det nå allerede dobbel 
kjerne(Core Duo prosessor som jeg har diskutert ved introduksjonen min). Ideen er 
å ta i bruk disse CPUene som befinner seg hos arbeiderne.  
 
En tanke er å utvide arbeiderdelen til å være administrator for CPUene sine. Da vil 
hver CPU være en arbeider som jobber med parametersettene.  
 
Administratoren kan helt i startfasen når han prøver å kontakte arbeiderne sine også 
sjekke hvor mange CPUer arbeideren har. Antall CPUer finner vi med kodebiten 
nedenfor. 
 
public class CpuCount { 
         public static void main(String [] args){ 
                 System.out.println("antall :" +  

     Runtime.getRuntime().availableProcessors()); 
        } 
} 
 
Når administratoren skal sende parametersett til arbeiderne sine(som vanlig bare to 
parametersett), sender den det antallet CPUer arbeiderne har multiplisert med to. 
Administratoren hos arbeideren vil fordele parametersettene til sine CPUer, ta imot 
og avlevere resultatene.  
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3.8. JavaPRP.jar (classpath) 
 
Dersom brukeren ønsker å bruke en egen package, som for eksempel i dette tilfelle 
ifi sine easyIO, eksisterer det ikke mulighet for det. Man vil få en kompileringsfeil 
ved preprosessoren når den prøver å kompilere de nye filene som er blitt generert. 
Programmet termineres og vil gi feilmelding om at den ikke finner den pakken den 
trenger.  
 

3.9. Hente ut verdiene som ikke er regnet ut fra en array 
 
Problemet vi snakker om her oppstår når et brukerprogram inneholder en array som 
tar imot resultat fra rekursjonen som så å bruke resultatene senere. Det krasjer ved 
stedet der brukerprogrammet prøver å hente ut resultatet fra arrayen som ikke 
inneholder noe form for resultat til å begynne med. 
 
public static int[]rekursiveMetode (int x, int y) { 

… 
  /*PRP_CALL*/ 

a = rekursiveMetode(a, b);  // Returverdien er en hel array 
// Her må noe gjøres 
array[newIndex] = a[index];   /** 

         * HER VIL SYSTEMET KRASJE PGA  
         * “NULL POINT EXCEPTION” PÅ a 
       */ 
} 
… 
 
Figur 3-3:  ”Null point exception” 
 
 
Tanken var i første om gang å utføre en liten modifisering ved PrpPP.java filen for 
så å kunne teste om programmet(GoldPRP.java) til veileder fungerer. Siden jeg vet 
hvordan koden ser ut er det ganske enkelt å bare starte ut ifra koden.  
 
Løsning 
Alt som befinner seg etter rekursjonskallet(/*PRP_CALL*/) må innrammes i under 
en sjekk. Slik ser sjekket ut: 
 
if(!prpParameterGen) { 
 
All kode som befinner seg etter rekursjonskallet vil ikke være til noe nytte før 
svargenereringsfasen starter opp. Nærmere beskrivelse på dette har jeg beskrevet i 
kapittel 6. 
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4. Rekursjonstyper 
 
 
 
Rekursjon er en nøkkel til design av mange viktige algoritmer, og spiller en like 
viktig rolle i en grunnleggende del av dynamiske programmering. Den kan også bli 
sett på som en splitt og hersk teknikk. Med det mener jeg at et avansert, 
tidskrevende og kanskje uløselig problem (ved bruk av én datamaskin) blir 
oppstykket i mindre deler og deretter tatt hånd om. Den spesifiserer eller 
konstruerer en klasse av objekter eller metoder ved å definere noen få også veldig 
enkle fundamentale metoder, og deretter definere regler for å stykke opp de 
komplekse tilfellene. Men problemet er da at den rekursive metoden kan skrives på 
mange forskjellige måter. I dette kapittelet skal jeg ta for meg noen tilfeller for å 
demonstrere de tilfellene som systemet dekker, de som jeg må utvidere 
preprosessoren for at systemet skal dekke og de som systemet ikke skal ta for seg 
på grunn av diverse tanker med parallellitet.  
 

4.1. En generell form for rekursjon 
 
 
/*PRP_PROC*/          
Type proc( type param ) {       
   dekl 1              
   if ( rule ) { // A         
      dekl 2        
      //internnode        
  beregn 1         
  /*PRP_CALL*/        

 

  rek-kall 1….n    (while, for, 2 eller flere tekstlige kall)  
   2          beregn
  return 1          
   }else {  // B         
  dekl 3          
  //bladnode         
  beregn 3          
  return 2          
            }  
   return ()   
} 
            
Figur 4-1: Ovenfor har vi en tenkt form for alle rekursive metoder hvor diverse elementer kan være tomme (En generell 
form) 
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Figuren ovenfor viser et eksempel på en generell form for rekursjonsmetode som 
systemet dekker. Først og fremst er det opplagt for meg at jeg ikke skal utvikle en 
ny form for preprosessor, men heller beholde den gamle formen og prøver å utvide 
koden til preprosessoren slik at den har mulighet for å kunne dekke flere områder. 
Hvis vi ser på figuren ovenfor, er regeldefinisjonen beskrevet i ”if” testen. Det er 
her oppdelingen av problemet blir til og selve beregningen til del problemet 
befinner seg under bladnoden. Det spiller ingen rolle om kallet eller beregningen 
kommer inn under selve oppdelingen. Preprosessoren vil håndtere dette for at 
systemet skal kunne kjøre.  
 
De elementene, dekl og beregn, som er beskrevet på figuren er bare en 
illustrasjon på hvordan de kan bli definert innenfor rekursjonsmetoden. Disse 
elementene vil variere fra en rekursjonsmetode til annen. Noen tilfeller trenger de 
ikke å være tilstede idet hele tatt og andre tilfeller kan de bli brukt flere steder i 
koden.  
 

4.1.1. Problem som kan la seg løse 
 
Når det gjelder selve rekursjonskallet(rek-kall 1….n) kan måten den blir definert på 
variere veldig fra å være bare et kall til mange kall som forekomme etter hver 
andre. Det jeg mener med flere tekstlige kall etter hverandre er at det bare er 
maksimalt 2 tekstlige kall. Flere enn 2 kall kan vi se bort ifra fordi det eksistere 
nesten ingen rekursjon på denne formen. Jeg vil komme tilbake til dette med 2 
tekstlige kall senere under kapittel 4.3, men først en viktig egenskap ved 
preprosessoren. Tanken ved PRP-systemet er at etter kjøringen av preprosessoren 
og etter at administratoren har startet parametergenereringen så skal ikke systemet 
eksekvere koden som ligger etter rekursjonskallet. Det vil si at alt etter 
rekursjonskallet ikke skal utføres. Disse kodene vil tre i kraft når 
parametergenereringen er ferdig. Med den nåværende koden vil den krasje på dette 
området fordi den ikke har tatt for seg dette problemet. Se eksempel på koden som 
min veileder, Arne Maus, har skrevet for å teste PRP-systemet og preprosessoren. 
Slik ser den rekursive metoden ut: 
 
 
/*PRP_PROC*/              
static int[]  recursion( int min, int localMax, int max ) {   
    if ( ++numCalls%10 == 0 ) System.out.print( "\rNum calls: " +            
                                                      numCalls ); 
    
    if ( bitArr == null ) makeAllPrimes( max );    
    int div = ( ( localMax-min )/4 )*2;  
    int [] [] res = new int[2] [2];     
    int [] a = new int [( localMax-min )/2 +1];    
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  // internnode        
    if ( ( localMax –min ) > NUMSUMS  ){      
   for (int i = 0; i <  {      
          /*PRP_CALL*/        
     2; i++)  

            res[i] = recursion(min+i*div, min+(i+1)*div+2, max); 
        }//end for-loop         
            
           // krasjer her under PRP-system kjøring    
        for (int i =0; i< div/2; i++){ 
            a[i] = res[0][i];        
            a[i+div/2] = res[1][i];       
               }  
        return a ;         
    } else { // Bladnode. Krasjer her under kjøring av PRP-systemet 
        int[] gSum = new int[(localMax-min)/2+1]; 
   
        // calculate GSums        
        for (int n = min ; n< localMax; n+=2) {  
            int nHalve = n/2;       
            for (int i = 3; i<= nHalve; i +=2)     
               if (isPrime(i) && isPrime(n-i))     
                  gSum[(n-min)/2]++;      
            }         
           return gSum;         
    }// end else          
} // end recursion                             
       
Figur 4-2: Denne formen illustrerer feil i systemet som skal bare rettes opp.      
 
 
Det er blitt brukt forløkke under internnoden og returverdien til rekursjonen blir 
lagt inn i en array. Ved å kjøre denne koden utenom systemet vil det fungere helt 
fint, men den vil krasje under run-time til systemet. Grunnen til det er at etter den 
andre forløkken, der den prøver å hente ut verdier fra res[ ], er arrayen tom siden 
det ikke er blitt utregnet noen form for verdier fra rekursjonen ennå. Systemet vil 
bare låse seg og ikke gi feilmeldinger om hvor feilen oppstår. Dette skal PRP-
systemet kunne håndtere og jeg vil utvide koden til preprosessoren slik at den 
håndterer dette problemet.  
 
Løsningen på dette kan være å flytte sjekken til parametergenereringen høyere 
opp. Det er greit nok, men problemet er at vi ikke vet hvor og hvor mange 
retursetninger(return) det finnes etter kallet. For preprosessoren trenger å finne 
ut hvor hver return er og deretter setter inn statiske koder for å legge til 
returverdier. Dette må jeg teste ut med et par forskjellige tilfeller for å være sikker. 
Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 6. 
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4.2. Utvidelsesidé 1: kall på en annen metode 
 
En ide for utvidelsen av preprosessoren kan være at den også tar for seg de som er 
utenom rekursjon på løkkeform. Eksempel på en slik form: 
 
 
/*PRP_PROC*/          
int A ( int  param ){         
   int sum=0;         
   for(int i=0; i<1000; i++) {       
      /*PP_CALL*/         
      sum = sum + B( i);        
   }            
   return sum          
}   
           
/*PP_PROC*/      // Denne funksjonen blir kalt bare fra A   
int B ( int j ){         
   while (  j <  k )          
      aa[ j] = C(X,Y, Z);  /* C, D, E, osv. disse blir som et  
    * vanlig funksjon. Kan brukes av alle  
    * andre.  
    */   
}// end A          
 
Figur 4-3: Løkke form(indirekte rekursjon).
 
 
Denne formen kan ses som en splitting av internnoden og bladnoden. Isteden for å 
utføre alt under en funksjon kan de bli splittet opp til flere funksjoner der den ene 
kan utføre kallene og den andre gjør beregningene og returnerer tilbake. Her må 
bare A kalle B, ingen andre kan gjøre kall på B. Funksjonene som følger, C og D 
osv, blir som en vanlig funksjon som kan brukes av alle.  
 
Ideen er en kombinasjon av en rekursjonsfunksjon og en vanlig funksjon som 
utfører beregningen og kanskje kaller andre funksjoner som igjen kanskje kaller 
flere andre funksjoner. Dette tilfellet synes jeg er verdt å nevne, men jeg har 
dessverre ikke tid til å komme med løsning på her. I kapittel 7 skisserer jeg en 
løsning på dette problemet. 
 
Men hvis vi tar for oss at bare rekursjonsfunksjonen A kaller B i løkke, så er dette 
mer interessant og enklere å starte med. Figur 4.3 viser en indirekte rekursjon. Med 
dette menes det at istedenfor rekursjon så er det blitt brukt en løkke i noen tilfeller 
av koder som kommer inn til systemet. Ved å finne løsninger til disse 
løkkerekursjonene dekker vi bare et annet problemområde og lager ikke en bedre 
løsning enn rekursjon.  

 40



 
Som nevnt tidligere er det ikke lenger er en rekursjon, men dette vil ikke være noe 
problem å få til med tanken på tidligere løsningside fra PRP-systemet. Vi samler 
først inn dataene som skal sendes til B, så ved andre runde sender vi de til 
arbeiderne som kaller funksjonen B. Vi får etter hvert svar tilbake, legger de 
sammen og returnerer. Men hvordan skal preprosessoren oppdage at det er en løkke 
og ikke rekursjon og motsatt? Målet er da å kunne kode slik at preprosessoren 
skiller forskjellen på disse to slik at preprosessoren kan sette inn riktig statisk kode 
for senere bruk av administrasjonen.  
 

4.3. Utvidelsesidé 2: omforming til løkkestruktur 
 
Vi kan se på et veldig interessant eksempel der det nåværende systemet ikke klarer 
å håndtere rekursjonskoden. Jeg har tidligere nevnt flere tekstlige kall etter 
hverandre og nå skal vi se nærmere på dette. Nedenfor har vi en rekursjonsmetode 
med to kall etter hverandre: 
 
 
/*PRP_PROC*/          
public static int fibonacci(int n) {     
   if(n < 2) {   // bladnode        
      return 1;         
   } else {   // internnode        
      /*PRP_CALL*/         
      return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);    
  }            
}            
 
 
 
Og slik ser kall-treet ut:         
            n = 4           
            ___/     \___           
           /             \           
        n = 3           n = 2          
       /     \         /     \           
    n = 2   n = 1   n = 1   n = 1          
   /     \            
n = 1   n = 1                                         
 
 
 
/*PRP_PROC*/          
int sum = 0;          
int childsum = 0;          
int newN = 0;          
public static int fibonacci(int n) {      
   if(n < 2) {   // bladnode         
        return 1;          
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   }  else {    // internnode       
        newN = n – 1;         
        for( int i=0; i < 2; i++) {       
            /*PRP_CALL*/        
           childsum = fibonacci( newN );      
           sum+= childsum;        
           newN = n - 2;       
    
        }// end of for-loop        
       return sum;         
   } // end of else          
}                 
Figur 4-4: omforming til en løkkestruktur.
 
 
Rekkefølgen til kallene spiller ingen rolle. Tanken er da å kunne omforme de to 
tekstlige kallene, return fibonacci(n - 1)+fibonacci(n - 2), til en 
løkkestruktur som vist på figur 4-4. Denne formen vil la seg enkelt parallellisere og 
vil ikke skape noen problemer. Dette er den utvidelsen jeg først og fremst skal 
prøve å implementere ved kanskje å løpe gjennom rekursjonskallet og samle inn 
dataene og antall kall som eksisterer. Deretter omforme de til en løkkeform med de 
innsamlede dataene og forsette videre gjennom koden enda engang med den 
nåværende preprosessoren.  
 
En annen ide kan være å iterere gjennom alle kallene, lagre plassene deres, 
parallellisere de hver for seg, samle inn resultatene og legge de tilbake på den 
riktige plassen med ferdige resultat. Men hva skjer dersom det oppstår tall mellom 
kallene? Som for eksempel slik:  
 
return fibonacci (n - 1) + 5 + fibonacci (n - 2) + 7; 
 
Etter den andre ideen ser jeg ikke noe problem i denne formen. For da vil systemet 
bare sette tallet tilbake på riktig plass og utføre videre summering og returnerer.  
 

4.4. Tilfellene systemet ikke skal håndtere 
 
Rekursjon blir brukt til flere formål, men ikke alle gir mening å parallellisere. Noen 
kan enkelt løses på en datamaskin, men det kan også kompliseres ved for mange 
kall til rekursjonen. Andre er designet ut ifra avhengigheter til oppgaven den skal 
løse og som dermed ikke kan parallelliseres. Se på dette eksemplet: 
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/*PRP_PROC*/         
private void  moveTower(int numDisks, int start, int end, int temp) 
{        
   if (numDisks == 1) {  // bladnode      
      moveOneDisk (start, end);       
      return <type>;         
   } else  {               // internnode      
      /*PRP_CALL*/         
      moveTower (numDisks-1, start, temp, end);     
      moveOneDisk (start, end);        
      /*PRP_CALL*/         
      moveTower (numDisks-1, temp, end, start);     
      return <type>;         
   }            
}// end moveTower 
           
private void moveOneDisk ( int start, int end )  {   
     System.out.println ("Move one disk from " + start + " to " +   
                              end);      
}
Figur 4-5: Et eksempel på rekursjon som systemet ikke skal støtte. 
 
Det vi har ovenfor er et perfekt eksempel på en rekursjonsmetode som ikke vil la 
seg parallellisere. Figuren viser kode fra Tower of Hanoi[RS&KW07]. Ideen med 
spillet er å flytte hele stack-tårnet over til en ny stack ved å følge visse regler for 
flytting. Grunnen til at funksjonen ikke lar seg parallellisere er fordi kallene er 
avhengige av hverandre. Den ene venter på at den andre skal gjøre seg ferdig før 
den går videre for å utføre sin oppgave.  
 
En slik form er det opplagt at PRP-systemet ikke greier å håndtere. Men hvordan 
klarer preprosessoren å si nei til en slik form? For det nåværende systemet vil bare 
fryse helt og ingen vet hvor feilen befinner seg. Hvordan skal preprosessoren klare 
å skanne gjennom rekursjonen og skjønne at koden ikke er parallelliserbar? Vi kan 
kanskje se på treet som blir generert, hvis vi får noe tre i det hele tatt. En liste av 
oppgaver er også ikke noe poeng i å håndtere. For i en liste blir da den første utført 
så kommer neste så neste og så videre. Denne avhengigheten klarer vi ikke å 
parallellisere. 
 

4.5. Tilbakeblikk på rekursjonstypene 
 
Slik som jeg har diskutert til nå ser jeg for meg at preprosessoren må gi fra seg 
gode feilmeldinger til brukeren. Dessverre har jeg ikke tid å utføre dette, men jeg 
vil komme med forslag under viderearbeid kapittelet(9.2). 
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Det med å utvide preprosessoren for å dekke andre tilfeller enn den generelle 
formen for rekursjon og 2 tekstlige kall (med eller uten noe mellom) er også veldig 
interessante å se på. Jeg tror den største utfordringen blir å utvide rammen for 
løkkerekursjonen. Hvordan skal arbeiderne forstå at den ikke skal kjøre A men bare 
B? Må jeg kanskje sette en sjekk for at den skal hoppe over A? Og Når det gjelder 
de 2 tekstlige kallene, kan alle muligheter forekomme som parameter til kallene. 
Hvordan skal preprosessoren håndtere de varierende parametrene? Disse 
spørsmålene rekker jeg dessverre ikke å komme med svar til, men de vil jeg 
kommentere nærmere om under konklusjonen min(9) og viderearbeid kapittel(9.2).   
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5. Et problem i parametergenereringsfasen 
 
 
 
Dette kapittelet er selv kjernen i min oppgave. Jeg har tidligere nevnt at systemet 
ikke genererer nok parametersett for å starte opp parallelliseringen(kapittel 3.3). 
Jeg har valgt å arbeide videre med dette punktet som jeg tror kan få systemet til å 
effektivisere arbeidstiden betydelig. 
 
Når brukerens kode har kjørt gjennom preprosessoren, har den fått en del ekstra 
kode for å starte opp systemet. Denne nye koden blir kun benyttet av 
administratoren og den har noen faser som må gås gjennom i gitt rekkefølge. Når 
administratoren har fått forbindelser med arbeiderne setter den i gang med sin 
første fase som er parametergenerering fra den preprosesserte koden. Når den er 
ferdig med parametergenereringsfasen forsetter den videre med å starte opp 
parallellisering og deretter svargenerering og utførelse av de metodekallene som 
genererer parametrene til slutt. Nærmere beskrivelse av fasene og hvordan de 
fungerer har jeg beskrevet i tidligere kapittel(2.7).  Dette kapittelet skal jeg se litt 
nærmere på parametergenereringsfasen. Grunnen er at jeg gjerne vil se på hvordan 
det nåværende systemet håndterer et tidlig møte med bladnoden under denne fasen. 
Med dette mener jeg hva systemet egentlig skal gjøre ved et slikt tilfelle og hva den 
burde gjøre for å effektivisere beregningen til systemet.  
 
Jeg skal nå se nærmere på problem, demonstrere et par eksempler hvor dette kan 
oppstå, teste med noen alternative løsninger til videreutvikling og til slutt 
sammenligne resultatene av tidsbruken og effektiviteten til de forskjellige 
alternativene og komme frem med konklusjon til den beste løsningen.  
 

5.1. Beskrivelse av møtet med bladnoden 
 
Den prosesserte koden som administratoren kjører tar først og legger parameteren 
inn i en FIFO kø. Deretter tas den ut og sendes til en metode, PRP_proc(), for å 
opprette nye parametersett. Denne metoden inneholder både ny kode som 
preprosessoren har lagt inn og brukerens originale kode. Det er to alternativer for 
den metoden som får parameter tilsendt. Den ene er at dette metodekallet er en 
internnode. Og under denne internnoden fortsetter parameteroppsplittingen. Før 
delingen blir parameteren lagt til i stakken for å bevare kallrekkefølgen, og en 
svarindeks økes og lagt til riktig parametersett for svaroppsamling senere. Antall 
parametersett som blir splittet opp er avhengige av oppsplittingskravet fra den 
originale koden som kommer inn til systemet.  
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 …            
  if (     ) { // internnode            
     …          
    [ kall ]          
    [ summerer ]          
  }             
else { // bladnode    
      …           
      [ regne ut ]         
      return ;         
  }            
…            
 
Figur 5-1: Illustrasjon av en liten utsnitt fra metodekallet. 
 
Det andre tilfellet er at metodekallet er en bladnode i rekursjonstreet. Ved kjøring 
med brukerens kode på en vanlig maskin(1 CPU) skal beregningen da utføres, 
returneres og forsetter videre. Det nåværende PRP-systemet derimot er designet 
slik at under parametergenereringen skal det ikke returneres noen resultater ved 
møte med en bladnode. Utregningen vil bli regnet ut, men ikke lagret for senere 
bruk. Det er dette møtet med en bladnode jeg skal se nærmere på, men dette vil jeg 
komme tilbake til senere. Først vil jeg gjerne vise hvordan parametersettene blir 
behandlet og hvor resultatverdien blir regnet ut. Figuren under viser en grafisk 
demonstrasjon på dette. Jeg skal forklare dette nærmere fordi dette vil hjelpe oss å 
vurdere de alternativene som jeg vil komme til senere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-2: De tre komponentene ved systemet. 
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Når systemet starter opp og har fått kontaktet med alle de nødvendige arbeiderne 
som skal jobbe sammen med administratoren, er det tre komponenter som vi må se 
på. Det er stacken, FIFO køen og svararrayen som er vist på figuren 5-2 ovenfor. 
FIFO køen er den som blir tatt ut, dersom den ikke er tomt eller minimumskravet 
til antall parametersett er oppnådd, sendt til funksjonen PRP_proc() og generert 
nye parametersett fra dersom det er mulig. Stacken er den som innholder en kopi av 
alle de parametersettene som er blitt tatt ut fra FIFO og sendt til PRP_proc 
funksjonen. Og svararrayen er den som befinner seg under manageren for å bevare 
resultatet og indeksen til hvert parametersett. Indeksen som blir lagret her er veldig 
viktig for å kunne hente ut korrekte objektresultat for så å beregne nye svar til 
foreldrenoden under svargenereringsfasen. Den viser til barna til foreldrenodene. 
Og sluttresultatet vil befinne seg i indeks 0 når svargenereringen avslutter. Alt dette 
er en kortfattet versjon av hvordan disse hovedkomponentene fungerer. Disse er 
blitt forklart i et tidligere kapittel(2.7). 
 
Ved et tidlig møte med bladnoden, som jeg har vært innom tidligere, vil det ikke 
bli generert noe nye parametersett. Og dersom slike tilfeller forsetter, vil det føre til 
at FIFO køen tømmes helt og ingen parametersett vil være igjen til å sende til 
arbeiderne for å parallellisere. Ifølge det nåværende systemet ved et slikt tilfelle, vil 
administratoren ta seg av beregningen av parametersettene som er blitt splittet opp 
men ikke er nok til å parallellisere. Figur 5.3 under viser en trestruktur som 
illustrerer et nodeeksempel på et møte med bladnode.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-3: Et nodetre som illustrerer møtet med en bladnode under parametergenereringen. 
 
 

 47



PRP-systemet tar i bruk bredde først prinsippet i parametergenereringen. Det vil si 
at den besøker først rotnoden så a, b, c og så videre. Node d som er markert med 
ringen på figuren ovenfor er den første noden som administratoren møter som er en 
bladnode under parametergenereringen. Det vil egentlig si at utregning ville vært 
naturlig å utføre ved et slikt tilfelle, men dette vil ikke skje ved første omgang. Jeg 
vil senere komme med noen alternativer for å teste ut effekten av tidsforbruket og 
sammenligne de alternativene med hverandre og mot det nåværende systemet.  
 

5.1.1. Bjørn Arild sin løsning 
 
En tidligere hovedfagstudent, Bjørn Arild, løste delvis av problemet som jeg tar 
opp ovenfor, altså hva må systemet gjøre ved et møte med en bladnode før 
parallelliseringen begynner. Men han har bare tatt for seg problemet med for lite 
parametersett i henhold til minstekravet, som også resulterer i tidlig møte med 
bladnoden. Eller med andre ord han har gjort en midletidig løsning som fikk 
systemet til å fungere som han vil ha det men han har ikke gått dypere inn i selve 
problemstilling med bladnodemøtet. Les mer om løsningen til Bjørn Arild på figur 
5-4 for mer innblikk i problemstillingen og løsning som han har valgt.  
 
 
 
NullPointerException ved for få parametersett        
I startfasen av systemet genererer 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 parametergenereringssekvensen avsluttes når det  
ikke kan genereres flere parametrer. Deretter hopper man over hele parallellisetingssteget der arbeiderne 53 kontaktes.  
Svarene man trenger ligger nå allerede i svar-arrayen, så når systemet setter i gang med svargenereringen, fortsetter alt   
som normalt. 
 
Figur 5-4: Løsning Fra Bjørn Arild for fiksing av ”for få parametersett”. 
 
 
Løsningen til Bjørn Arild er et av de alternativene som jeg ønsker å teste ut 
tidsforbruket til senere. Det er en veldig interessant løsning fordi den gir en 
forståelse av at det ikke er noe poeng i å parallellisere noe som er lite å arbeide med 
som kan utføres enkelt ved hjelp av en maskin(1CPU). Men om den er effektiv 
eller ikke skal jeg komme tilbake senere ved testene og sammenligningen av 
resultatene fra de ulike alternativene. 
 
Det første eksempelet på når et bladnodemøte kan forekomme jeg vil vise nøyere er 
en algoritme som beregner den korteste vei fra et sted til annet. Eksempelet er 
illustrert på figurene under. 
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     1       
            
            
    B 3 G      
            
   1   1 2    
            
    A 1 C 1 F 4 H    
           
   3   1     
       5     
     D 4 E      
 
Figur 5-5-1: Veikart med avstandsbeskrivelse fra et sted til et annet  
             
      A       
            
            
   B  C  D     
            
            
   G  F  E     
            
                  F           H      G       H            E           F           H     
            
  E  H    A          H          A            H      G H       A     
            
  H  A     A                          A      H A     
            
            A      
  A          
            
            
 
Figur 5-5-2: Grafisk illustrasjon for demonstrasjon av korteste vei algoritmen. 
 
Konseptet ved figuren ovenfor er å finne den korteste veien ved å bevege seg fra 
punktet A, til H og tilbake til A igjen. Tallene illustrerer avstanden mellom 
stasjonene og bevegelsen må gjøres med pilens retning. La oss si at algoritmen har 
en regeldefinisjon som viser at ved å bevege seg fra A til D og E får man allerede 
en sammenlagt for lang strekning mellom stasjonene. Dette vil resultere i at 
systemet ikke trenger å beregne videre fordi strekningen er for lang allerede ved å 
bare besøk av to byer under denne vei valget. Da vil algoritmen gå over til 
bladnoden og gå gjennom koden som finnes der.  
 

5.2. Traveling salesman 
 
Et program som er skrevet av Bjørn Arild, ”Salesman.java” er også blitt kalt 
og beskrevet som traveling salesman. Konseptet her er nesten det samme som 
korteste vei algoritmen som er beskrevet ovenfor. En liten forskjell ved dette 
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eksemplet er at alle byene som systemet skal arbeide med har forbindelser med 
hverandre. Man starter fra den ene byen, det spiller ingen rolle hvor man starter for 
resultatet vil bli det samme. Alle byene skal besøkes og poenget her er å finne ut 
den korteste veien å bevege seg på mellom alle disse byene.  
 
Jeg startet å jobbe med denne koden, men fant ut etter en stund at traveling 
salesman lagde vanskeligheter for å kunne utføre et tidlig møte med bladnoden. 
Kompleksiteten til koden til traveling salesman gjør at det nesten er umulig å 
kunne konstruere nok visuelle arbeidere for at vi kunne møte bladnoden. Dette 
gjelder når jeg ønsker å øke antall byer som systemet skal arbeider med til høyere 
enn 8 byer. Det gir ingen mening å teste 8 eller færre byer for dette antallet kan 
enkelt beregnes på en maskin(1CPU). Men ved bare å øke antall byer(i 
Salesman.java) til 10, må jeg konstruere mer enn 50 arbeidere for å kunne 
fremstille et tidlig møte med bladnode. Jeg stoppet opp etter dette antall arbeidere 
og innså at det ikke er noe poeng i å jobbe videre med denne koden for testing. Jeg 
gikk over til Goldbach som jeg nå skal gå nærmere inn på. 
 

5.3. Goldbach 
 
For å kunne teste litt mer nøye, tar jeg i bruk to svært forskjellige parametre som 
testkoden bruker. Et som enkelt og raskt kan kjøres på en maskin(1CPU) og et som 
tar betydelig lengre tid ved en maskin(1CPU). Ut ifra koden til traveling salesman 
krever PRP-system ufattelig mange maskiner for å kunne oppnå få nok 
parametersett i henhold til minimumskravet. Derfor gikk jeg over til Goldbach 
programmet som er skrevet av Jørn Christian Syversrud. Goldbachs påstand er at et 
hvert partall større enn 2 kan legges sammen av to primtall. For eksempel, 
 
 6 = 3 + 3  
 8 = 3 + 5  
10 = 3 + 7 = 5 + 5  
12 = 5 + 7  
14 = 3 + 11 = 7 + 7  
osv. 
 
Dette er det eldste uløste problemet i tallteorien. Uløste vil vel si at ingen har klart 
å motbevise at det finnes et partall som ikke går an å legge sammen av to primtall. 
Men koden til Jørn har gått ut ifra å finne det antall mulige primtallpar som kan 
legges sammen til et partall som er større enn 2 fra en gitt mengde(fra og til 
heltall). Summen av dette returneres til slutt.  
 
Tallområdet, som koden til Jørn behandler, deles i to hele veien til området er lite 
nok til enkelt kunne beregnes. Dette ser ut til å være et ganske balansert tre ved 
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overflaten, men egentlig er det ganske skjevt fordelt siden den alltid sjekker mot 
alle primtallene som starter på 3 og oppover. Da vil noden som ligger til venstre på 
treet være ganske enkelt å regne ut(regner for eksempel ut summen i tallområdet  
1-5000), mens den noden som ligger lengst til høyre vil få et veldig tungt tall å 
jobbe med og tar mye lengre tid å regne ut(regner for eksempel ut summen i 
tallområdet 995000-1000000). Figuren nedenfor illustrere trefordelingen og 
arbeidstyngden til nodene. 
 
 
 
            
            
           
      Tyngre arbeider her!    
           
           
           
              
                                                              1                            1      
           
           
 Enklere arbeider her!         
           
                
            
Figur 5-6: balansert, men egentlig ikke vel balansert ved splitt i midten hele veien.  
 
Koden til Goldbach som Jørn har utviklet ser veldig balansert ut utvendig, men 
ganske skjevt ut innvendig. Og dette ser ikke administratoren ved 
parametergenereringen.  
 
Det jeg ønsker er et skjevt tre som gir meg tidlige møter med bladnoder. Og 
Goldbach må derfor kodes om. Det blir et venstre skjevt tre ved å dele tallområdet 
på 3 mens 2/3 går mot venstre og 1/3 går mot høyre som illustrert på figuren under: 
 
 
 
            
            
           
           
           
           
           
              
     2       1      
            
Figur 5-7: skjevt tre 
 
Denne koden skal jeg bruke til testingen av alternative løsningene med den ene 
parameteren til det første, øverste metodekallet på henholdsvis 1 til 200 000 og til 
det andre 1 til 1 000 000.  
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5.4. Alternative løsninger ved bladnodemøte og 
implementasjonsløsninger 

 
Nå gjenstår det å finne alternative løsninger som gir det mest effektive resultat i 
henhold til tidsforbruket i PRP-systemet. Jeg skal utvikle et par alternative 
løsninger ved bladnodemøte og sammenligne disse med hverandre og til slutt 
vurdere grunner for resultatet og komme frem til den beste løsningen for 
håndtering av bladnodemøte. 
 
Det er fem testalternativer som jeg ønsker å teste ut. Og hvert av alternativene vil 
jeg nå gå gjennom beskrivelsen i større detalj samt forklare noen problemer og 
mulighet ved implementasjon av disse.  
 

5.4.1. 

5.4.2. 

5.4.3. 

Alternativ 1: Vanlig kjøring, 1CPU 
 
Først ønsker jeg bare å eksekvere brukerens kode på en CPU. Denne måten ville 
blitt brukt dersom PRP-systemet ikke hadde eksistert. Ingen nødvendig 
implementasjonsløsning under dette alternativet.   
 

Alternativ 2: Eksekvere B. Arilds ide 
 
Det andre alternativet skal jeg utføre med løsningen som Bjørn Arild, som er også 
på en CPU siden parametersettene blir utført bare av administratoren. Bjørn Arilds 
ide ligger i å få systemet til å kjøre videre. Så koden gjør det enkelt å modifisere 
administratorsfil og manager sin fil som gjør at parallelliseringen ikke slår til 
dersom det er for få parametersett i henhold til minimumskravet. Dette vil si at jeg 
må finne ut et fornuftig antall arbeidere som får systemet til å ikke lage nok 
parametersett for å kunne teste denne versjonen.  
 

Alternativ 3: Stopp ved første møte med en bladnode og 
parallelliserer det jeg har 

 
Hele ideen her er å få systemet til å kjøre videre og starte opp parallelliseringen 
selv om den møter bladnoder og ikke har klart å generere nok parametersett i 
henhold til antall arbeider som er lagt til å parallellisere. Det vil si med engang 
administratoren møter en bladnode, under parametergenereringen, skal den stoppe 
opp på dette stedet og starte opp parallelliseringen med de parametersettene den har 
i FIFO køen.  
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Implementasjon av alternativ 3 
 
Denne metoden ser enkel ut til å begynne med. I den filen som administratoren 
bruker for å generere nye parametersett legger jeg til en variabel som forteller når 
den møter en bladnode. Denne variabelen blir oppdatert under rekursjonsmetoden. 
Rett før utsendelsen av parametersett(som tas ut fra FIFO køen) til 
rekursjonsmetoden, utføres det en sjekk som hopper ut av genereringsløkken og 
starter opp parallelliseringen dersom kravet for å hoppe ut oppfylles(se figuren 5-8 
nedenfor). Denne løsningen viser seg å fungere delvis som jeg ønsket til å starte 
med. Jeg får kjørt systemet og får svar fra arbeiderne og sluttresultatet kommer 
frem riktig, men GUIen som viser frem arbeidsprosessen til alle arbeiderne fryses 
helt ved et visst punkt i systemet. I tillegg vises ikke fullføringsprosenten 100 % 
selv om alt er ferdig.  
 
 
          
  ...          
  /* Parametergenerering */      
   while(prpMan.FIFO_Size()<prpMan.prpMinimumFIFO &&  

moreParams) {     
      
         break;       
  

if ( leafNode )       

  

5.4.4. 

    PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY prpPar =  
         (PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY)prpMan.getParam(); 
          if (prpPar != null)       
         PRP_proc(prpPar);       
      else       
         moreParams = false;      
   }          
  ...          
            
Figur 5-8: fra PrpGoldbach.java klassen 
 
Jeg har funnet disse feilene som relativt enkelt kan rettes opp for å fullføre dette 
alternativet. Men siden de ikke hindrer meg i å få utført målingene mine vil jeg 
imidlertid bare gjøre dette hvis jeg velger å gå videre med dette alternativet senere.  
 

Alternativ 4: Som B. Arilds ide, men la arbeiderne jobbe. 
 
Det fjerde alternativet er det samme som ideen til Bjørn Arild, men istedenfor 
eksekvering av parametersettene hos administratoren ønsker jeg å la arbeiderne 
regne ut. Det vil si jeg må først finne et antall arbeidere som fører til at systemet 
ikke klarer å generere nok parametersett i forhold til verdien den skal jobbe med. 
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Deretter må jeg justere koden slik at parallelliseringen setter i gang under dette 
tilfellet. 
 
Implementasjon av alternativ 4 
I begynnelsen trodde jeg at dette skulle være enkelt å løse dette ved å sette 
flaggvariabelen, moreParams, til true rett før parallelliseringen starter. Denne 
flaggvariabelen avgjør om parallelliseringen skal settes i gang eller ikke. Dersom 
den er true vekkes alle arbeiderne og gjør de klar for parallellisering. Og ved false 
gis det en tilbakemelding til brukeren at arbeiderne ikke tas i bruk siden mengden 
av parametersett er for lite. Tanken ved å sette den til true rett foran kallet til 
startparallell, som ligger i PrpManagerImp filen, er å få vekket alle arbeiderne og la 
de jobbe med parametersettene istedenfor at administratoren regner det ut selv. 
Dette skjer bare hvis det er for få parametersett i henhold til det minimumskravet til 
parametersett som kreves for å parallellisere.  
 
Men problemet dukker opp når vi prøver å parallellisere med en tom FIFO kø. 
Denne ideen lar seg ikke utføre fordi den køen som brukes for å ta ut parametersett 
til arbeiderne er tom når while-løkken, som administratoren benytter av for å 
generere nye parametersett, er ferdig. Og grunnen til at den er tom er fordi testen til 
denne while løkken aldri slår til før FIFO køen er tom.  
 
Når det gjelder while-løkken som brukes til å generere parameter av finnes det to 
krav for at den hoppe ut og går videre. Den ene er dersom FIFO køen inneholder 
lik eller flere parametersett enn minimumskravet(antall arbeider * 20) og den andre 
er dersom FIFO køen er tom som resulterer i at moreParamsflagget blir satt til 
false.  
 
Løsningen som jeg innførte var å opprette en midletidig FIFO kø, 
PrpFIFOImpTemp.java, som tar vare på de parametersettene som møter 
bladnoden og som settes tilbake til den originale FIFO køen bare hvis den originale 
FIFO køen er tom. Og dette ser ut til å fungere. Arbeiderne tar imot og avleverer 
svarene som de skal og resultatet stemmer overens med forventningen.  
 

5.4.5. Alternativ 5: Regner ut, lagrer svaret og forsetter videre. 
 
Den femte og siste alternativet som jeg ønsker å teste er at jeg ved hvert 
bladnodemøte under parametergenereringen utfører beregningen, lagrer svaret og 
forsetter videre som vanlig.  
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Implementasjon av alternativ 5 
Å regne ut og lagre svaret til bladnoden under parametergenereringen vil si å fjerne 
if testen til parametergenereringen(if(!prpParameterGen)) ved møtet med 
bladnoden slik at systemet kan sende til manageren for lagring i svararrayen. Men 
dette vil føre til at systemet vil låse seg fordi svararrayen ikke er initialisert under 
parametergenereringsfasen. Svararrayen blir ikke initialisert før 
parallelliseringsfasen setter i gang som resulterer i et kall på startParallell 
funksjonen i manager klassen. Og denne funksjonen blir ikke kalt før eksekvering 
av parametergenerering er ferdig med sin del. Grunnen til at initialiseringen skjer 
på denne måten er fordi systemet ikke vet hvor stor array den skal opprette for å 
lagre svarene før parametergenereringsfasen er ferdig. Det er dette antall 
parametersettet som setter lengden til svararrayen.  
 
Det ser ut som jeg må ha en dynamisk array eller andre mellomlagringsmuligheter 
som kan lagre svarene uavhengig av deklarasjon til lengden ved møtet med 
bladnoden. Og når parametergenereringen er fullført, tas verdiene ut fra denne 
mellomlagringsmuligheten og sender over til manageren for å lagre i svararrayen. 
Jeg har valgt å ta i bruk HashMap fra java.util.HashMap fordi den tillater å 
legge inn objektverdier i en spesifikk indeks. Jeg kunne brukt LinkedList fra 
java.util.LinkedList, men ved å legge inn objektverdien i en indeks som er høyere 
enn listen sin størrelse, size(), får jeg NullPointException. Og denne muligheten 
trenger jeg for å utføre en sjekk rett etter parametergenereringen har fullført sitt 
arbeid. Og når parametergenerering har fullført og startPallell funksjonen har blitt 
kalt slik at svararrayen er blitt initialisert, utføres svargenereringen. Under denne 
svargenereringen legger jeg til en sjekk for å hente ut fra den midletidige listen og 
legger objektet inn i svararrayen dersom indeksen eksisterer i HashMap. Og 
dersom det ikke har blitt utført noe form for utregning ved bladnoden under 
parametergenereringen, vil funksjonen PRP_proc bli kalt opp igjen for å regne ut 
nye svar som igjen vil bli lagret i svararrayen. Den siste vil forekomme bare hvis 
indeksen ikke finnes i HashMapen. 
 

5.4.6. Alternativenesantagelser før resultat fremstilles 
 
Ut ifra de alternativene som jeg har nevnt vil jeg anta, før jeg setter i gang å teste 
de alternativene, det siste alternativet slår alle de andre ved tidsforbruket. Grunnen 
til det, er fordi resultatet blir utregnet og lagret underveis og da vil det ikke bli så 
mange parametersett igjen som ikke er regnet ut for så å sende til arbeiderne for å 
parallellisere.  
 
Og tregest eller det alternativet som kommer dårligst ut vil jeg tro må være 
løsningen til Bjørn Arild. Det er fordi når administratoren skal generere 
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parametersettene for å oppfylle minimumskravet, bruker den allerede en del tid. Og 
når minimumskravet ikke oppfylles, setter den i gang med å regne ut nye svar fra 
parametersettene som er lagret i stakken. Det blir på en måte dobbel utregning og 
det sammenlagte tidsforbruket vil sannsynligvis komme veldig dårlig ut tilslutt.  
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5.5. Testresultat av Goldbach 
 
Da gjenstår det å få frem testresultatet for å sammenligne alternativene med 
hverandre. Under har jeg lagt frem en tabell som viser tidsforbruket av hvert enkelt 
alternativ som gjør det lett å sammenligne.  
 
 Goldbach,  

200 000 
Goldbach,             
1 000 000 

Antall arbeidere 

1. Vanlig kjøring. 
    1 CPU. 

sumGB = 88649533, 
time used:               

35 035   
millisec. 

sumGB = 1671376450, 
time used:  

464 770 
millisec. 

 

2. Eksekvere B. Arild sin ide(Regne   
    ut ferdig, n(parametersett) < 20 *      
    arbeiderer). 
    1 CPU. 

sumGB = 88649533, 
time used: 
39 935 
millisec. 

sumGB = 1671376450, 
time used:    

960 759 
millisec. 

2arb.  
( 200 000 ) 
8arb.     
( 1 000 000 ) 

3. Ved første bladnode møte(stopp) 
    parallelliserer det jeg har. 
    Mer enn 1 CPU. 

sumGB = 88649533, 
time used:                 

19 983    
millisec. 

sumGB = 1671376450, 
time used:  

94 123 
millisec. 

1arb.  
( 200 000 ) 
7arb.     
( 1 000 000 ) 

4. Som B. Arild sin, men la  
    arbeiderne regner ut bladnoden. 
    Mer enn 1 CPU. 

sumGB = 88649533, 
time used:                  

61 103    
millisec. 

sumGB = 1671376450, 
time used:   

1 130 883 
millisec. 

2arb. 
( 200 000 ) 
8arb.     
( 1 000 000 ) 

5. Ved bladnode møte under 
    parametergenereringen; utfører  
    beregningen, lagrer svaret og    
    forsetter videre.  
    Ønsker å parallellisere 

Figur 5-9: Skjevt tre 

    Mer enn 1 CUP. 
     

sumGB = 88649533, 
time used:                  

26 251   
millisec. 

sumGB = 1671376450, 
time used:  

125 762 
millisec. 

1arb. 
( 200 000 ) 
7arb.     
( 1 000 000 ) 

 

5.5.1. Valg av verdiene 
 
Som vi ser ut ifra tabellen har jeg valgt å teste med verdiene 200 000 og 1 000 000 
som inputverdier. Grunnen til det er fordi jeg ønsker to størrelser, hvor en av dem 
kan utføres raskt med Goldbach koden og den andre størrelsen som gir en litt større 
utfordring å regne ut. Og størrelser mindre enn 200 000 vil ikke gi noe mening i å 
teste fordi Goldbach blir eksekvert for fort. Og større enn størrelsen 1 000 000 tar 
for langt tid å regne ut.  
 
Grunnen til at antall arbeidere varierer i det ”lille”(200000) og det 
”store”(1000000) eksempelet, er for å fremprovosere tidlig et møte med en 
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bladnode. Detaljer på dette vil bli forklart under samt vurderingen på hvert 
alternativ. 
 

5.5.2. 

5.5.3. 

Verdier for alternativ 2 
 
Under alternativ 2 som eksekverer løsningen til Bjørn Arild spiller arbeiderne 
ingen rolle. Det viktigste er at det antallet medfører at minimumskravet ikke 
oppfylles før punktet slår til. Så lenge løsningen til Bjørn Arild slår til, spiller 
arbeiderne ingen rolle for de vil aldri bli brukt, problemet blir simpelt hen ikke 
parallellisert. Valg av 2 arbeidere måtte til på størrelsesorden på 200 000 for å 
kunne slå ut minimumskravet og koden til Bjørn Arild kjøres. Det samme gjelder 8 
arbeider ved størrelsesorden på 1 000 000. Figuren nedenfor illustrerer dette 
alternativet.  
 
 
 
            
    3. FIFO tom, administrator gjør selv utregningen selv.    
            
      2. parametergenerering    
            
            1. skaper forbindelser    
            
    Administrator    arbeider  
           
           
  
Figur 5-10: illustrasjon av ikke parallellisering for alternativ 2. 
 

Verdier for alternativ 3 og 5 
 
Under alternativ 3 og 5 har jeg valgt en arbeider mindre til begge størrelsene. 
Valgene er gjort med hensikt på å få punktene til å oppfylles og samtidig så utfallet 
ikke medfører store forskjell når det gjelder testresultat som kommer ut. 1 og 7 
arbeidere gjør at det er mulig å parallellisere parametersettene. Under alternativ 3 
spiller det egentlig ingen rolle hvor mange arbeidere jeg bruker, for den vil 
parallellisere uansett når den møter den første bladnoden. Men derimot under 
alternativ 5 ønsker jeg å parallellisere. Og for å kunne utføre parallellisering her må 
antall arbeider settes til 1 og 7. Dersom det er 2 og 8 arbeidere vil det for det først 
ta betydelig lengre tid og i tillegg er hele poenget med systemet å kunne kjøre 
parallell og ikke eksekvere på en maskin(1CPU). Derfor har jeg valgt å bruke likt 
antall arbeider ved begge punktene for å balanse sammenligningen. Nedenfor har 
jeg prøvd å illustrere disse to alternativene. 
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           1. skaper forbindeleser      
              2
            3. sender parametersett for parallellisering    

. parallelliseringskravene oppfylles     

            
    Administrator    arbeider  
            
           
Figur 5-11: illustrasjon av parallellisering for alternativ 3 og 5. 
 

5.5.4. 

5.5.5. 

Verdier for alternativ 4 
 
Under alternativ 4 skulle jeg også egentlig bruke det samme antall arbeidere som 
jeg har brukt undre alternativ 3 og 5, men da vil jeg ikke få utført algoritmen for 
dette alternativet. Det vil si at minimumskravet til antall parametersett vil oppfylles 
ved dette antallet og Bjørn Arild sin løsning vil ikke bli utført. Figuren nedenfor 
har jeg prøvd å illustrere hva som skjer under alternativ 4. 
 
 
 
           

            
  3.1 parametergen forsetter        
                  Nei        
            
  2. parametergen           3.2 Ja, start parallellisering   
                           
            FIFO tomt?         
            
           Administrator     1. skaper forbindelser  arbeider  
           
           
   
Figur 5-12: illustrasjon av parallellisering for alternativ 4 
 

Grunner til resultatene 
 
Fra resultattabellen ovenfor ser vi at det er betydelige forskjeller på alternativene, 
men noen av dem har ganske lite forskjell. Det er grunner til dette og som jeg har 
erfart ser man som vanlig ikke den virkelige grunnen før man har testet ut med par 
tester rundt alternativene. Nå skal jeg gå nærmere inn i hvert alternativ og forklare 
å gi mine grunner for tiden som er blitt fremstilt.  
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Vi starter å se på alternativ 2, Bjørn Arild sin løsning. Her har jeg fått det resultatet 
som jeg forventet. Det ble et veldig høyt tall og det virket veldig riktig også. Fordi 
for det første så er det bare en maskin, administrator, som utfører alt sammen. Alt 
skjer sekvensielt. Det andre som også har veldig stor betydning for resultatet er at 
parametersettene blir regnet ut to ganger. Den første gangen er under parameter-
genereringen når parametersettet møter bladnoden og blir regnet ut, og den andre 
gangen er når svargenereringen starter opp og sender parametersettene for å regne 
ut nye svar på grunn av minimumskravet ikke er oppfylt. Figuren under illustrerer 
grunnen til resultatet for alternativ 2. 
 
 
            
            
            
 Beregning ble utført under parametergenereringen.        

 regner nye svar.   NB! Admin          
  3.1 parametergen forsetter        
                  Nei        
            
  2. parametergen          3.2 Ja, starter opp svargenereringen   
      NB!  Admin regner nye svar    
                           
            FIFO tomt?         
            
           Administrator     1. skaper forbindelser  arbeider   
           
  
Figur 5-13: Illustrasjon av resultatgrunnen for alternativ 2 
 
 
Denne prosessen med at parametersettet blir utført to ganger skjer også under 
alternativ 4, men den eneste forskjellen er at parametersettene blir utført av 
arbeiderne istedenfor administratoren. Tiden blir fremdeles høyt selv om 
parallelliseringen er med i bildet her.  
 
 
Men derimot under alternativ 3 og 5 er det veldig interessant å se. Jeg har tidligere 
forutsagt, før jeg startet å finne løsning til alternativene, at alternativ 5 ville være 
den mest aktuelle vinner av alle. Det viser seg til slutt at jeg har tatt feil, men 
fullstendig på villspor var jeg ikke. Alternativ 5 har gitt meg et veldig godt resultat, 
men ikke helt optimalt. Og grunnen til det er fordi under parametergenereringen 
møtes systemet bladnoden og stopper opp litt og regner ut og så gå videre med 
arbeidet sitt. Alt dette utgjør forskjellen med alternativ 3. Denne rekkefølgen som 
blir utført under alternativ 5 tar tid, og derfor er den litt mindre effektivt enn 
alternativ 3 der parameterne blir regnet ut parallelt. Men det er bare snakk om en 
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relativt liten forskjell i resultatet. Under har jeg illustrert på figurene for hva som 
foregår under alternativ 3 og 5.  
 
 
 
            
                
  3.1 parametergen forsetter        
                  Nei        
            
  2. parametergenerering   3.2 Ja, start parallellisering   
                           
            Bladnode møte?        
            
           Administrator     1. skaper forbindelser  arbeider   
            
            
Figur 5-14-1: Alternativ 3: ”stopp ved første bladnodemøte”. 
 
 
            
                
  3.1 generere nye parametersett             3.2.1 Nei, og forsetter parametergen  
                  Nei        
            
  2. parametergenerering 3.2 Ja, utfø       3.2.2 Nok parametersrer beregningen ett for  

                       parallellisering     
            Bladnode møte?                             Nok parameter?     
            
           Administrator     1. skaper forbindelser  arbeider   
            
            
Figur 5-14-2: Alternativ 5: ”beregn, svar lagre og forsetter videre ved bladnodemøte”. 
 

5.6.  Konklusjon 
 
Vi har nå sett på de alternative løsningene og resultatene deres. Jeg har nå tatt 
tallene fra resultatet og plassert de inn i en graf som vises på figuren nedenfor for å 
få en bedre fremstilling av de forskjellige alternative løsningene opp mot 
hverandre.  
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Figur 5-15: Graf som viser forskjellen mellom resultatene til alternative løsningene  
 
Det vises klart fra grafen hvem det står mellom. Alternativ 3 og 5 viser seg å være 
ganske tett inntil hverandre når det gjelder tiden de bruker for å løse kodeeksemplet 
Goldbach. Men uansett er den beste løsningen alternativ 3 som stoppes ved første 
bladnodemøte og begynner å parallellisere de parametersettene som finnes i FIFO 
køen.  
 
Jeg kunne kanskje halvert tiden som løsningen til Bjørn Arild bruker ved å ramme 
inn all beregninger i bladnodemøtet under parametergenereringen, slik at systemet 
slipper å utføre beregningen to ganger. Alternativ 2 og 4 kunne blitt halvert, men 
uansett blir ikke tiden bedre enn alternativ 3. Grunnen er at ved alternativ 2 og 4, 
som prøver å oppnå løsningen til Bjørn Arild, blir systemet kjørt helt ut før 
parallelliseringen settes i gang(for alternativ 4) eller utføres av administratoren(for 
alternativ 2).  
 
Så konklusjonen min er at vi må se bort ifra løsningen til Bjørn Arild og at den 
beste løsningen ser ut til å være alternativ 3 også fordi den er meget enkel, men i 
det videre arbeidet kan også alternativ 5 vurderes.  
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Siden jeg har valgt den beste løsningen og skal gå videre med dette alternativet i 
systemet til PRP er det naturlig å få den å kjøre feilfritt. De problemene som viste 
seg å forekomme ved dette alternativet må rettes opp, og dette skal jeg gi en 
løsning på nedenfor. 
 

5.6.1. Prosentberegning av arbeidsprosess rettelse 
 
Først og fremst feilen som retter opp prosentberegningen må løses. Grunnen til at 
feilen oppstår er fordi prosentberegningen har tatt utgangspunkt i antall*20 som 
blir initialisert under konstruktøren til PrpManagerImp klassen. Figuren nedenfor 
viser en kodesnutt fra klassen PrpManagerImp. Metoden setProgressBarMax som 
er uthevet i figuren befinner seg i PrpRuntimeGui klassen som igjen blir målt mot 
når det gjelder guien til prosentberegningen som brukeren ser. Og det er denne jeg 
må oppdatere dersom det er nødvendig for en riktig beregning av prosenten.   
 
            
    ...          
    ...       
    //cvt: setter antall arbeider til PrpRuntimeGui   
    gui.setWorkerNo(prpAntallArbeidere);   
    gui.setProgressBarMax(prpConf.splittFaktor*prpAntallArbeidere);
            
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {   
       public void run() {     
          gui.create(fullFanout);     
       }  
    });          
    ...          
    ...          
            
Figur 5-16: fra konstruktøren til PrpManagerImp klassen 
 
Når jeg bryter av ved parametergenereringen, pga bladnodemøtet, innholder FIFO 
køen ikke like mange som antall*20. Det er mindre parametersett som finnes i 
FIFO køen som arbeiderne har svart enn det som er forventet å få besvart, derfor 
vil det aldri bli 100 % hvis det forventede antallet ikke oppdateres når det hoppes 
ut av while løkken. Rett før metoden startParallell må metoden 
setProgressBarMax kalles opp slik at den maksimale arbeidsprosessen blir 
oppdatert og gui til prosenten blir kalkulert ut riktig. 
 
 
 
 
 

 63



5.6.2. GUI frys rettelse 
 
Den andre feilen som medførte frys i guien til arbeidsprosessen til arbeiderne var 
enklere å rette opp enn jeg trodde. Men jeg måtte bruke mye tid for å debugge 
systemet for å kunne finne denne feilen. Ingenting fra den nye modifikasjonen for 
alternativ 3 medførte at feilen oppsto. Den feilen eksisterte i systemet fra før. Den 
har bare ikke blitt oppdaget før nå. 
 
 
 
            
  ...          
  ...          
private void updateGraph() {        
      int multiplier = 2;        
      int[] val = new int[noOfWorkers];            
       
      long callsTotal = statsCalc.getAccumulatedCalls();    
      long[] workerCalls = statsCalc.getWorkerCalls();        
           
      for (int i = 0; i < noOfWorkers; i++) {     
         if (callsTotal == 0) {      
            val[i] = 0;        
         }         
         else {         
            val[i]=(int)(workerCalls[i]/((double)callsTotal/ 100));
       
         }  
         
         if (val[i] > 50) {      
            multiplier = 1;      
         }          
      }                 
    
      for (int i = 0; i < noOfWorkers; i++) {      
         pb[i].setValue(val[i] * multiplier);    
         pb[i].setString(workerNames[i] + "   " + val[i] + "%"); 
      }                 
}            
   ...          
  ...          
            
Figur 5-17: metoden fra klassen PrpRuntimeGui 
 
Figuren ovenfor viser et kodeutsnitt fra PrpRuntimeGui klassen. Denne klassen har 
en metode, updateGraph, som kontinuerlig oppdaterer og vises i guien til brukern. 
Metoden beregner stadig nye verdier og under denne beregningen her finner vi 
feilen. Den uthevede linje som kalkulerer ut nye verdier innholder en error. Før så 
den slik: 

 64



 
val[i] = (int)(workerCalls[i] / (callsTotal / 100)); 
 
Den ser greit ut ved et rask blikk, men legg merke til hva som skjer dersom 
nevneren til beregningen, (callsTotal / 100), blir null. Alt som divideres på null er 
blir feil, det vil si at det vil føre til error i systemet. Det er en casting feil her og 
rettelsen på koden ser slik: 
 
val[i] = (int)(workerCalls[i] /((double)callsTotal / 100));  
 
Ved å ”caste” neveren til en ”double” verdi, vil det ikke forekomme null og dermed 
er feilen rettet opp og arbeideren låser seg ikke men heller kontinuerlig gir nye 
verdier til guien. 
 
Da er alle feilene rettet og systemet kjører som den skal med det nye 
vinneralternativet implementert. Som tidligere nevnt er også alternativ 5 interessant 
å vurdere videre dersom det er behov for det senere.  
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6. Ramme inn alt som befinner seg etter 
rekursjonskallet 

 
 
 
Det er et problem som ikke skulle eksistere i det hele tatt under 
preprosessorgenereringen. Problemet er at preprosessoren har glemt å sette vent på 
alt som forekommer etter rekursjonskallet(med nøkkelordet /*PRP_CALL*/). 
Dette problemet har jeg nevnt tidligere og nå skal jeg gå nærmere inn å se på dette 
problemet og finne løsningen til dette.  
 

6.1. Problemet 
 
Når preprosessoren har kjørt gjennom koden og generert de nødvendige filene får 
vi en fil som administratoren skal kjøre senere. Denne filen blir alltid kalt 
Prp<filenavn>(for eksempel PrpGoldbach.java). Det er denne filen problemet 
befinner seg i. Når systemet starter opp genererer administratoren parametersettene 
fra denne filen og alt som kommer etter rekursjonskallet skal settes på vent til 
parametergenereringen er ferdig. Dette har tidligere masterstudenter glemt å 
avdekke. Dette er en veldig viktig del av systemet. Fordi dersom dette ikke er blitt 
håndtert, vil hele systemet bare låse seg helt når den setter i gang. La meg vise et 
utsnitt fra en kode for å få et bedre bilde av problemet.  
  
 
/*PRP_PROC*/         
public static long calculate(long x, long y) {    
   long totalSum = 0;      
   long newX = 0; 
   long newY = 0;  
   long [] lArray= new long[1];   
            
   if ((y-x) > 5) {  
      newX = x;  
      newY = (y-(y-x)/2);       
      
      for (int i = 0; i < 2; i++) {     
         /*PRP_CALL*/ 
         lArray[i] = calculate(newX, newY);     
 
/* NB! Alt under skal ikke utføres før parametergenereringen er   
 * ferdig  
 */     
         totalSum += lArray[i];   /* Her oppstår problemet */          
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         newX = newY + 1;       
         newY = y;        
      }         
      return totalSum;        
   }  else {          
      long partSum = 0;        
      for (long i = x; i <= y; i++) {     
         partSum += i;     
      }        
      return partSum;       
   }          
}            
                       
Figur 6-1: Brukerenskode før preprosesseringeni. Utsnitt fra Sum.java ( Bjørn Arild Kristiansen ) 
 
 
Koden fra eksempelet er en liten modifikasjon av Sum.java som Bjørn Arild har 
skrevet. Dette er et veldig enkelt eksempel på problemet. Koden vil ikke kunne 
kjøres i systemet fordi etter rekursjonskallet prøver systemet å hente ut verdier fra 
IArray. Ved parametergenereringen er dette arrayet tomt og dermed vil det gi 
NullPointException og fryses. På en eller annen måte må systemet sette alt etter 
rekursjonskallet på vent til parametergenereringen er ferdig.  
 

6.2. Forslag til løsning 
 
Det høres veldig enkelt ut når jeg sier at alt etter rekursjonskallet skal settes på 
vent. Det første jeg tenkte på var å bare flytte if(!prpParameterGen) opp rett etter 
rekursjonskallet for da vil den vente til parametergenereringen er ferdig før den 
utfører resten. Men det er ikke så enkelt som det høres ut som. Dersom vi flytter 
parametersjekket vil vi få kompileringsfeil på grunn av { eller } mangel. Det finnes 
en rekke tilfeller av rekursjon som må håndteres og nesten alle dem må 
preprosessoren klarer å takle uten å sette noe krav til brukeren. I hvert fall største 
parten. Jeg vil nå ta for meg de tilfellene som jeg mener kan forekomme og komme 
med løsningsforslag og diskutere rundt tilfellene for forslag til løsning. 
 

6.2.1. Tilfelle 1 
 
Som vi ser på figur 6.1 befinner selve rekursjonskallet og et par beregninger seg 
inne i en løkke. Dette viser at jeg må ramme inn alt under kallet og før slutt 
klammen, }, til løkken. Så må også resten etter løkken rammes inn, men dette vil 
jeg ta senere. Jeg må passe på at blokkene starter og avslutter riktig, ellers vil jeg få 
kompileringsproblemer senere.  
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6.2.2. 

6.2.3. 

Tilfelle 2 
 
Figuren nedenfor viser oss en løkke med bare rekursjonskall og ikke noe annet. I 
dette tilfelle skal ikke preprosessoren sette noe form for parametergenereringssjekk 
rett etter kallet. Men alt etter løkken må rammes inn.  
Jeg må passe på å avslutte riktige antall blokker når jeg rammer inn og i tillegg må 
jeg passe på når return er med i bildet for da må preprosessoren sette inn ekstra 
koder for å kunne hente ut svar senere. 
 
 
…            
…            
   if ((localMax -min) > NUMSUMS ){       
      for (int i = 0; i < 2; i++) {     
         /*PRP_CALL*/       
         res[i] = sumsPRP(min +i*div, min +(i+1)*div+2,max );  
     
      }          
            
      for (int i =0; i< div/2; i++){      
         a[i] = res[0] [i];       
         a[i+div/2] = res[1][i];     
              } 
      return a ;         
  
   } else { // bladnode        
      …          
      …          
 return b;         
   }            
…            
…      
       
Figur 6-2: Utsnitt fra GoldPRP.java filen ( Arne Maus ) 
 
Bladnoden er jeg litt usikker på om det er nødvendig å sette på vent til 
parametergenereringen er ferdig. Jeg ville tro at når den kommer så langt som til 
bladnoden, spiller det ingen rolle om parametergenereringen er ferdig eller ikke. 
For det er her den begynner å beregne og returnere. Dette vil si at jeg ikke trenger å 
sette bladnoden på vent til parametergenereringen er ferdig. 
 

Tilfelle 3 
 
Som vi ser av figuren under er det en løkke som har sjekk etter sjekk i seg, så 
kommer kallet inne i sjekkene. Dette vil komplisere det litt for meg ettersom jeg 
prøver å bygge videre på den tanken jeg hadde, at jeg rammer inn alt og avslutter 
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ved førstkommende sluttblokk som så å forsetter å ramme inn alt etter dette. Dette 
vil føre til jeg får feil fordi jeg rammer inn hele else grenen som befinner seg rett 
etter slutt blokken som forekommer etter rekursjonskallet. I tilfelle 1 og 2 har jeg 
tatt for meg ”Utenfra og innover”, det vil si at jeg håndterer det som forekommer 
etter kallet med et eller flere sjekk som if, else og flere andre som befinner seg 
innenfor blokken som kallet er i og ikke utenom blokken. Men ved dette tilfellet 
har en ”Innenfra og utover”, det vil si at kallet starter med å være inne i to eller 
flere sjekk eller løkker. Etter hvert vil kallet møte sin sluttblokk, spørsmålet er da 
om preprosessoren skal ramme inn rett etter denne blokken eller om den må sjekke 
og se an hvor den er og heller ramme inn etter sine formål da.  
 
 …            
for (int i = 0; i < noOfCities; i++) {      
   if (!beenHere[i]) {         
      leafNode = false;        
      if (disableCut |        
            currentDistance + cities[city][i] <= cutoff &&   
            currentDistance + fakeShortest[citiesLeft] <= cutoff)  
      {              
  
         if (city == 0) {        
            System.out.println("Launch in direction " + i);  
    }               
    /*PRP_CALL*/        
         lastPath = travel(i, beenHere, currentDistance +  

  cities[city][i], cutoff, fakeShortest, citiesLeft-1); 
         lastPath += cities[city][i];      
                
    if (lastPath < shortestPath)     
       shortestPath = lastPath;      
      }/**  

 * Her vil jeg få problemer ved kompileringen. 
 * if(!prpParameterGen) { denne linjen vil bli lagt til rett 
 * før else { som medfører error under kompilering av filen*/ 

 else {         
    shortestPath = cutoff + 1;     
 }   
         
 if (city == 0) {        
         if (shortestPath < cutoff)      
       cutoff = shortestPath;      
    System.out.println("Result for " + i + ": " + lastPath); 
    System.out.println();       
      }           
 beenHere[i] = false;          
   }           
}            
…      
Figur 6-3: Utsnitt fra Salesman.java filen ( Bjørn Arild Kristiansen ) 
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6.3. Tilbakeblikk til feilrettingen av preprosessoren 
 
Jeg har startet med å finne løsning til disse tilfellene og kommet frem til at det er 
mulig å kunne dekke disse tilfellene. Jeg har klart å dekke tilfelle 1 og 2 ganske 
raskt, men da jeg kom til tilfelle 3 var det litt problematisk for meg å finne løsning 
som dekker alle tre samtidig. Stadig måtte jeg gå frem og tilbake på disse tilfellene 
fordi de var ulike slik at når jeg klarte å løse den ene så var det problemer med en 
andre. Men det løste seg til slutt. Jeg la til flere hjelpevariabler i preprosessor filen 
for å ta vare på blokktelleren som var nødvendig for å utføre sjekkene mine. Den 
kodebiten som vi ser nedenfor måtte jeg legge til i preprosessor 
filen(PrpPP.java) for å håndtere disse tre tilfellene. Tanken er å ta vare på 
blokkene når preprosessoren kommer til rekursjonskallet med en mindre enn 
blokktelleren selv. Dette hjelper meg til å sjekke når preprosessoren kommer til 
sluttblokken slik at jeg har mulighet til å sette inn sluttblokken til sjekken som jeg 
legger inn for når parametergenereringen er ferdig.  
 
            
…            
/* ALLTID:  blockCountBefore = blockCount – 1 */    
if(blockCountBefore>0 && blockCount>blockCountBefore     
  && !(tokenKildeKode.equals(" "))     
  && !(tokenKildeKode.equals("else"))     
  && !(tokenKildeKode.equals("\t"))     
  && !(tokenKildeKode.equals("\n"))     
  && !erTekst && !erKommentar     
  && notParamOpen ) {         
            
 /* cvt-start : start block etter senere sjekk av else eller  

 * andre.  
 */      

 if (tokenKildeKode.equals("{")) {      
  bwPrpKode.write(tokenKildeKode);     
  prpDataInn("//PrpKode10c", bwPrpKode);    
  notParamOpen=false;      
  notParamClose=true;       
  tempBlockCount++;  // temp ant. block inside  
  blockCountBefore++; // inc. for close later   
 }else { /* start blokk etter rek. kall */   
  prpDataInn("//PrpKode10c", bwPrpKode);    
  notParamOpen=false;      
  notParamClose=true;        
  bwPrpKode.write(tokenKildeKode);     
 }           
}  
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/* Klar for slutt blokken */         
else if (blockCount==blockCountBefore && blockCountBefore!=0  
  && !erTekst&&!erKommentar){      
  
 /* cvt-slutt : slutt blokk dersom start blokk eksisterer  

 * allerede.  
 */      

 if (notParamClose){        
  prpDataInn("//PrpKode11c", bwPrpKode);    
  notParamClose=false;       
  notParamOpen=true;       
  bwPrpKode.write(tokenKildeKode);     
  bwPrpKode.newLine();       
  blockCountBefore=blockCount-1;     
 }else {  //Oppdaterer blockCounterBefore og forsetter videre
  blockCountBefore=blockCount-1;     
  bwPrpKode.write(tokenKildeKode);     
  bwPrpKode.newLine();        
 }           
} else bwPrpKode.write(tokenKildeKode);  
  //cvt: skriver til fil inntil return dukker opp    
…  
           
Figur 6-4: Kode bit fra preprosessoren som jeg la til for å løse problemet som er diskutert ovenfor 
 
 
To ekstra boolske variabler som jeg benytter er notParamOpen og 
notParamClose. notParamOpen gir en klarsignal på at den skal sette inn sjekket 
og notParamClose gir en signal på når preprosessoren skal sette inn slutt blokken.  
 
Etter å ha testet ut denne koden med par eksempler som jeg har fra veilederen og 
tidligere hovedfagstudenter, ser det ut som de fungerer som ønsket. Inntil jeg 
oppdager andre problemer utenom de nevnte tilfellene ovenfor, synes jeg kodebiten 
er optimalt til bruk i PRP-systemet. 
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7. Kall fra en annen metode  
 
 
 
Jeg har tidligere nevnt at en funksjon kaller en annen ved en løkkeform istedenfor 
en rekursjonsfunksjon som kaller seg selv. Dette er et annet alternativ for rekursjon 
som er interessant å se på, fordi dette vil resultere bare i et undernivå(Full fanout). 
Den formen stykker opp problemet til mindre deler(ikke ved rekursjon), men med 
en løkkekonstruksjon. Se figuren under. 
 
 
            
            
    main        
            
                       
            
           
    metode A har en løkke som gjør kall på metoden B    

 

            
            
            
       0      1       2      …      n       
            
            
    B      B      B      B      B       
                 Antall parametersett 
                 par1           par2             par3      
 
Figur 7-1: Et undernivå, Full fanout 
 
 
Illustrasjonen ovenfor viser et tilfelle der hvor vi har ”main” som gjør et kall på 
metode A som igjen har en løkke som gjør kall på metode B på en viss antall 
ganger som egentlig ville blitt brukt i en rekursjonsfunksjon. A skal på en måte 
representere rekursjonsfunksjonen, men bare med løkke istedenfor.  
 
Som vi ser fra figuren har jeg tatt med en ”Antall parametersett” linje. Denne 
linje gir en overblikk over hvor mange parametersett det blir produsert. ”par1” 
forteller oss at det er for lite parametersett, ”par3” for mange og ”par2” er den 
perfekte antall parametersett i henhold til antall arbeider som skal jobbe med 
problemstillingen. Dette gir en avhengighet mellom det påkrevde genererte 
parametersettet og antall ganger løkken kjører. Sannsynligheten til å treffe ”par2” 
er lite. Dette resulterer i at det ikke kan sette noen begrensninger for det maksimale 
antall parametersettet. Og slik blir treet: 
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    main        
            
                       
            
            
    metode A har en løkke som gjør kall på metoden B    
            
            
            
       0      1       2      …      n       
            
            
    B      B      B      B      B       
                 Antall parametersett 
                                  
 
Figur 7-2: Et undernivå, Full fanout 
 
 
Antall parametersett blir da ubegrenset og er avhengige av antall ganger løkken 
eksekverer. Ved parallelliseringsfasen vil det antall parametersett som blir generert 
ut ifra løkken, blir sendt til arbeiderne.  
 

7.1. To ting 
 
Når man skal arbeide med denne problemstillingen, er det to ting som er viktig å 
huske på:  

 
 Max antall fra FIFO=1 

Dette er for full fanout. Med FIFO lik 1 vil jeg komme tilbake til i kapittel 
7.3. 

 Med tanke på lastballansering 
PRP-systemet har ett tall på 20 ganger antall arbeider for den maksimale 
antall parametersett for å få en god lastballansering mellom arbeiderne. Og 
med utvidelsen til å dekke problemstillingen, som er beskrevet ovenfor, kan 
systemet nesten se bort ifra å oppfylle dette maksimumskravet. Det er ikke 
lenger systemet som har kontroll over denne lastballanseringen, men heller 
brukeren som benytter seg av PRP-systemet. 
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   Tifelle A     Tilfelle B 
 
 
Figur 7-3: Lastballansering i forhold til antall ganger løkken eksekveres. 
 
 
Med full fanout i dette tilfelle blir antall parametersett generert ut ifra hvor langt 
løkken kjører. I figuren ovenfor illustrerer jeg to tilfelle for lastbalansering. Siden 
det ikke lenger er PRP-systemet som har styring over det maksimale 
parametersettet, er det viktig for brukeren å få et liten overblikk over dette punktet. 
Hvis vi ser for oss at det er to arbeidere som hjelper til i begge tilfellene og tiden 
for å eksekvere hvert parametersett er lik 1 time, vil det ikke ha store påvirkninger i 
A med å jobbe med et parametersett ekstra. CPU1 vil fullføre med 20 timer og 
CPU2 vil fullføre med 21timer, som resulterer i et forholdstall på 21/20. Det vil si 
A bruker 5 % lengre tid. Men derimot i B, vil CPU2 ta dobbel så lang tid enn 
CPU1 pga et forholdstall på 2/1.  
 

7.2. main metoden 
 
Funksjonen A er egentlig et hjelpeledd for main. Vi har ikke lov til å utføre 
rekursjon på main siden den må være på denne formen: 
 
 
public static void main ( String[] args ) 
{ 
 
} 
The signature of the main class 
 
 
Siden main ikke kan utføre rekursjonskall på seg selv trenger vi en 
mellomleddsmetode. Det er der funksjonen A kommer inn i bildet, som main kaller 
på slik at det ikke forekommer komplikasjoner eller systemfeil. 
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7.3. Ekstra nøkkelord 
 
Det finnes allerede 2 nøkkelord som er påkrevd for brukeren å ha med i sin kode 
for at preprosessoren skal kunne kjenne igjen og arbeide med koden. I dette tilfelle 
ser det ut som vi må kanskje innføre enda et ekstra nøkkelord som forteller 
preprosessoren at nå kommer en kode med full fanout(ett undernivå). Dette 
nøkkelordet må forekomme veldig tidlig i koden slik at preprosessoren vet at når 
det kommer en full fanout.  
 
Det nye nøkkelordet gir også preprosessoren et signal for å sette stopp på 
parametergenereringsfasen og starter opp parallelliseringsfasen når løkken er 
fullført arbeidet sitt. Ut ifra figur 7-2(Full fanout) ovenfor, kan det bare være A på 
kall-stakken. Derfor kan ikke funksjon a bli kalt opp flere ganger. Dette resulterer 
også i at det antall FIFO-køer som blir tatt ut for å generere nye parametersett nå 
blir til 1. Preprosessoren må da sette inn PRP-mekanismer for å utføre denne 
sjekken og løper videre til neste fase.  
 
Jeg vil nå vise en skisse av ideen siden jeg ikke har rukket å fullføre arbeidet. 
 
 
/* 
 * Det nye nøkkelordet, oppgis av brukeren tidlig, for å gi beskjed   
 * til preprosessoren at denne koden er full fanout(ett undernivå,  
 * kapittel 2.3.2). 
 */ 
/*PRP_FFOUT*/ 
public class Beregning{ 

/* 
 * Tidligere rekursivMetode 
 */ 
/*PRP_PROC*/ 
public static int a(<initialparameter> ){ 

/* 
 * Brukerenskode. 
 * Legger A i kall-stakken. 
 * Utføre en løkke som gjør kall på funksjonen b 
 */ 
for ( <initialisering, betingelsen, inkrementering> ){   
     /*PRP_CALL*/ 
     a[j++] = b( <initialparameter> ); 
} 
/* 
 * Dette flagget blir innført for parametergenereringsfasen  
 * slik at bare A ligger i kall-stakken. FIFO-køen vil bli  
 * fylt opp med parametersettene etter hvert som løkken  
 * eksekverer. 
 */ 
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paramStop(); 
/* 
 * Behandle resultatene fra b 
 */
int sum=0; 

 

for (<initialisering, betingelsen, inkrementering> )  
   sum
return sum; 

 = sum+a[variabel]; 

}//end of a 
 
/* 
 * Denne funksjonen er en helt vanlig funksjon som blir kalt opp  
 * av a. 
 */  
public static int b(<initialparametre>){ 
/* 
 * Her blir parameterene utført og returnert 
 */ 
}//end of b 
 
/* 
 * Main som gjør kall på a 
 */ 
public static void main( String [] args ) { 
   <svar> = a (<initialparameter> ) 
} 

 
}//end of class 
 
Figur 7-4: En skisse av brukerenskode kan se ut 
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8. Samarbeid med Jørn Christian Syversrud 
 
 
 
Under utviklingsfasen måtte Jørn og jeg samarbeide. Siden min del er forbedring 
av preprosessoren og Jørn sin del er å se på komponentene under run-time 
systemet, skal vi på en måte ikke berøre hverandres utviklingsfil. Vi må ta hensyn 
til dette fordi ved sluttfasen skal vi slå sammen det vi har utviklet og da skal 
systemet fungere. Hvis vi tenker oss at Jørn har behov for en ny funksjon i min 
utviklingsfil og han setter i gang og oppretter den uten å si ifra til meg. Kanskje 
senere trenger han flere og flere funksjoner for å hjelpe han med sin del. Jeg vil 
samtidig modifisere en del fra før og når vi skal sette sammen vil vi ikke kunne ha 
oversikten over hva som har blitt gjort. Da vil sammensettingen krasje og vi vil få 
problemer. 
 
I dette kapittelet skal jeg gå så vidt innom områder som jeg har samarbeidet med 
Syversrud. For å få mer detaljer om dette kan de som er interessert studere 
Syversruds masteravhandling[JCS07].  
 

8.1. Selve samarbeidsdelen 
 
Hovedideen var, for Jørn sin del, å splitte opp parametersettet som en arbeider har 
brukt for langt tid til å løse. Jørn sin kode beregner og holder oversiktene over hver 
eneste arbeider. Dersom en arbeider antas å være treg eller bruke for langt tid med 
et parametersett vil han ta parametersettet og splitter den opp til flere. Og imellom 
tiden gir han den samme arbeideren et nytt parametersett slik at den kan jobbe 
videre og ikke vente til den nye oppsplittingen blir ferdig. Problemet for han er at 
splittfunksjonen må være det samme som den oppsplittingsfunksjonen brukerens 
kode har. Det er her min oppgave kommer inn i bildet.  
 
Ideen ser slik ut: Koden til Jørn står i PrpManagerImp klassen og finner ut at en 
av arbeiderne sliter med parametersettet(bruker betydelig lengre tid enn de andre 
parametersettene) og koden som Jørn skal lage prøver å kontakte en funksjon som 
befinner seg under den preprosesserte koden som administratoren kjører. Denne 
funksjonen er den nye funksjonen som jeg skal kode i preprosessoren slik at den 
skriver ut funksjonen når brukerens kode er ferdig med å preprosessere. 
Funksjonaliteten til denne funksjonen blir nesten det samme med som den 
eksisterende funksjonen som allerede generert tidligere, PRP_proc. Det 
funksjonen skal gjøre er å splitte opp parameteren som den får og sette dem på 
riktig plass i stakken og med peker til riktig plass i svararrayen. Alt annet som for 
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eksempel beregninger og slik trenger den ikke. Den skal ha en boolean som 
returverdi som et flaggsignal til manageren som fortelle hvordan 
parameteroppsplitting gikk slik at kodesnutten til Jørn kan håndtere dette videre.  
 

8.2. Modifiseringen 
 
Ved preprosessering av brukerens kode finnes det to alternativer når det gjelder 
opprettelsen av splittfunksjonen som Jørn trenger. Det ene alterntivet er å lage en 
ny midlertidig fil som lagrer all informasjoner som trengs til splittfunksjonen 
parallelt ved opprettelsen av PRP_proc funksjonen, som befinner seg under filen 
som administratoren skal kjøre senere(eks. PrpSum.java filen). Når PRP_proc 
funksjonen er ferdig opprettet leser jeg fra den nye midlertidige filen og skriver til 
den. Den andre måten å løse dette på er å kjøre 2 ganger gjennom brukerens kode 
og opprette splittfunksjonen ved 2.gangs gjennomkjøring. Jeg har valgt å ta i bruk 
den først nevnte ideen fordi det vil ta for langt tid og for mye resurser å kjøre to 
ganger gjennom brukerens kode enn parallell opprettelse av funksjonen og skriver 
til senere.  
 
Et krav jeg må sette til brukeren er at vedkomne må i tillegg til de to 
nøkkelordene(/*PRP_PROC*/ og /*PRP_CALL*/) legge inn enda et 
nøkkelord til; /*PRP_SPLIT*/. Dette må til for at jeg skal vite hvor internnoden 
befinner seg slik at jeg kan returnere riktig til manageren. Jeg vet at dette vil føre til 
at det blir enda et krav til brukeren, men jeg vil si at det er veldig vanskelig og 
resurskrevende og tidskrevende å finne ut hvor splittingen eller internnoden 
befinner seg. Inntil videre velger jeg å be brukeren å merke kommentaren. 
 

8.3. En liten modifisering i den preprosesserte koden, 
PrpTask<random_gen>  

 
Et av de områdene som Jørn arbeider med omhandler å kunne stanse en arbeider 
dersom den er treg. Tregheten skyldes mange grunner som vi ikke skal gå nærmere 
inn på i første omgang. Men å kunne finne ut at arbeideren er treg ved beregning av 
parametersettet og deretter å stoppe den på en riktig måte slik at det ikke oppstår 
problemer når vi skal starte opp arbeideren igjen er viktig. Alt om dette vil det bli 
nøye beskrevet av Jørn i sin avhandling dersom noen vil lese mer om dette. Den 
kortfattede versjonen er at når koden til Jørn finner ut at en arbeider er treg, skal 
alle trådene til denne arbeideren stoppes. Først må selve brukerens program som 
arbeideren holder på med stoppes før trådene kutter forbindelsen. Det er dette 
programmet som arbeideren utfører for å beregne svaret. Og preprosessoren må 
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utvide koden PrpTask<random_gen> for å kunne utføre stansen av programmet. 
Det er ved denne preprosessoren min del kommer inn.  
 
Ideen ble raskt utført siden Jørn hadde testet ut alternativene og funnet hva som 
skal til for å stanse brukerens program. Preprosessoren ble oppdatert og samkjørt 
med de nye oppdateringene ved andre java filer som Jørn har jobbet med. Alt ser ut 
til å fungere som de skal. Mer kan leses i Syversruds[JCS07] avhandling.  
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9. Konklusjoner og videre arbeid 
 
 
I avhandlingene til Bjørn Arild og Tore André Rønningen, har de tatt opp dette 
med å forbedre preprosessoren på mange områder. Siden preprosessoren spiller en 
veldig viktig del av PRP-systemet, er det naturlig og nødvendig å rette blikket mot 
denne komponenten. Det er det min oppgave handler om, å prøve å forbedre 
preprosessoren. 
 
I dette kapittelet skal jeg ta opp hva jeg har oppnådd, hva jeg kunne gjort 
annerledes, og videre arbeid av preprosessoren. 
 

9.1. Rettelser ved preprosessoren, målsetningene og hva jeg har 
oppnådd 

 
Den siste utgaven av preprosessoren som jeg fikk utlevert da jeg startet med denne 
oppgaven, hadde mye ”hull” som man måtte rette. Under kapittel 
3(Videreutviklingskapittelet) har jeg presentert de punktene(”hullene”) som både 
måtte rettes opp øyeblikkelig for å kunne jobbe videre med systemet, og punkter 
som tidligere studenter har nevnt i sine videre arbeidsideer. Disse punktene var 
mine målsetninger å kunne gjennomføre i løpet av min oppgave, men det viste seg 
til slutt at tiden ble for knapp.  
 

9.1.1. Unngå eksekvering av alt som forekommer etter rekursjonskallet 
under parametergenereringsfasen 

 
Beskrivelsen på problemet og løsningen ved denne preprosessoroppdateringsdelen 
har jeg beskrevet under kapittel 6. Jeg startet med denne delen på grunn av 
systemet fryses helt ved mitt første forsøk på å testkjøre PRP.  Jeg oppdaget da hva 
grunnen til frysen var, som skyldes at eksekveringsfeilen etter rekursjonskallet, og 
så den som interessant og et nødvendig sted å starte.  
 
Alternativet som jeg benyttet for å håndtere dette synes jeg var optimalt nok til 
bruk i PRP-systemet. Det er ikke enkelt å kunne få dekket alle tilfellene. Så lenge 
de nødvendige tilfellene som er regnet med å forekomme i PRP-systemet er dekket, 
er det viktigste målet nådd.  
 

 83



Dette problemet kunne også løses på en annen måte som kanskje avdekker et større 
område når det gjelder de forskjellige strukturene som kan forekomme i en 
rekursjonsfunksjon. Jeg har beskrevet et punkt som omhandler det med å utføre en 
2.pass preprosessor. Denne ideen kunne vi benytte for å håndtere dette problemet. I 
den første gjennomgangen der ideen var å samle inn opplysningene om variabel- 
og parameternavn, samlet også preprosessoren inn nødvendig informasjon som 
befinner seg før og etter rekursjonskallet. Og ved andre gjennomgang kan denne 
informasjonene hjelpe til å sette inn kode som løser dette problemet.  
 
Ved å rette på denne feilen, reduserer det også eksekveringstiden til systemet. 
Under parametergenereringsfasen vil ikke den delen av koden som befinner seg 
etter rekursjonskallet bli utført. Dersom brukerens kode inneholdt arbeidskrevende 
operasjoner her, slipper administratoren å gjøre unødvendig arbeid ved denne 
fasen.  
 

9.1.2.  Forbedret kjøretiden   
 
Problemet ved å ikke kunne generere nok parametersett til å starte opp 
parallelliseringen og begynne å ta i bruk arbeiderne til å hjelpe til å utføre 
beregningen, har ikke blitt sett som noe stort problem tidligere. Bjørn Arild løste 
dette ved å omskrive preprosessoren og manageren, slik at 
parametergenereringsfasen avsluttes og hele parallelliseringsfasen hoppes helt 
over. Grunnen til jeg har valgt å se nærmere på dette er fordi jeg mener at dersom 
jeg finner en løsning som er effektiv nok, så vil dette forbedre kjøretiden betydelig.  
 
Under kapittel 5 har jeg utdypet dette problemområdet. I dette kapittelet har jeg 
kommet med noen alternative løsninger, utført noen tester, sammenlignet 
resultatene og valgte ut en anbefalt måte å løse dette problemet med begrunnelser. I 
begynnelsen av min hovedoppgave har jeg satt meg som mål å forbedre systemet, 
og to av løsningene viste seg å være klart bedre løsninger enn den siste 
versjonen(Bjørn Arild sin midletidig løsning) som jeg fikk utlevert når det gjelder 
tidsbruken.  
 
Det endelige alternativet(stopp ved første møte med en bladnode) som jeg har valgt 
å benytte i systemet, om lag halverer kjøretiden. Og ved å øke den problemet med 
et som er fem ganger større, reduserte vi kjøretiden enda mer. Løsningen er omtrent 
ti ganger raskere enn den løsningen som Bjørn Arild innførte bare for å få systemet 
til å fungere. Med dette resultatet har jeg forbedret PRP-systemet vesentlig, samt at 
løsningen er enkelt å få til og lett forståelig. En annen positiv side ved løsningen er 
at systemet ikke trenger å justeres mye for at denne løsningen skal kunne virke. 
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Alternativ (5) der administratoren regner ut delsvaret, lagrer det og forsetter videre 
ved et bladnodemøte kan også vurderes. Dette alternativet fikk et testresultat som 
er veldig nær vinneren. Hovedgrunnen til at den brukte lengre tid er fordi delsvaret 
blir regnet ut underveis i parametergenereringen. Men ideen i seg selv er verdt å ta 
en nærmere titt på for videre arbeid på dette området.  
 

9.2. Videre arbeid med preprosessoren 
 
I dette kapittelet vil jeg, ut ifra mine erfaringer med min hovedoppgave, foreslå 
noen punkter for videre arbeide rettet mot den viktigste delen i PRP-systemet, 
nemlig preprosessoren.  
 
Preprosessoren i sin nåværende form legger fremdeles mye begrensninger for 
hvordan brukerens program kan se ut. Det er mye man kan gjøre for å få PRP-
systemet til å bli bedre. Stadig nye ting dukker opp etter som hovedfagstudenter 
arbeider med systemet. Fra mitt synspunkt står preprosessorkomponenten høyest i 
prioriteringen for å gjøre systemet mer brukervennlig og håndtere bedre feil som 
oppstår. Jeg har under kapittel 3 blant annet tatt opp de viktigste punktene. Og ved 
å få til de mest kritiske punktene, vil det lette veldig på bruken av PRP-systemet.  
 
For videre arbeid med preprosessoren anbefaler jeg sterkt for senere 
hovedfagstudenter å prioritere oppgavene i denne rekkefølgen: 
 

9.2.1. 

9.2.2. 

 2. pass preprosessor 
 
Denne ideen har Tore André(som lagde preprosessoren) kommentert i sin oppgave. 
Tanken her er at preprosessoren ved første omgang samler inn de nødvendige 
opplysningene om variabel- og parameternavn, og deretter sette inn koden ved 
andre gjennomgangen. Dette vil føre til at man får en bedre oversikt over 
preprosessoren og enklere forståelse av strukturen i programmet.  
 

 Utvide støtte for javasyntaks 
 
Den nåværende preprosessoren bør utvides for javasyntaks. Det er noen 
programsetninger som er lovlig i java som ikke godtas av preprosessoren. Man kan 
for eksempel ikke ha mellomrom mellom ”int” og ”[]” ved en array deklarasjon. 
Denne utvidelsen vil kunne bedre brukervennligheten til preprosessoren slik at brukeren 
kan beholde sine kodekonvensjoner under programmering av programmet.  
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9.2.3. 

9.2.4. 

 Feilhåndtering av preprosessoren 
 
Gode tilbakemeldinger til brukeren om mulige ”programmeringsfeil” av systemet 
er en veldig viktig rettelse til preprosessoren. Uansett om det er små eller store 
problemer som befinner seg i brukerens program. Dagens preprosessor håndterer 
disse feilene med at den bare henger seg helt opp. Av og til fører dette til at også 
maskinen låser seg og brukeren må manuelt restartes selv. Brukeren må få 
tilbakemeldinger om hva som er feil i sitt program og hvis mulig også forslag til 
rettelse.  
 
Vi kan også benytte 2.pass preprosessor-ideen til å hjelpe til å finne disse feilene 
og kanskje til og med fikse dem underveis. Feilene kan for eksempel oppdages 
under første gjennomgangen, og enten rettes opp automatisk av preprosessoren 
under andre gjennomgangen eller bare notere feilen for senere tilbakemelding til 
brukeren.  
 

 Utnytte alle prosessorene i en datamaskin 
 
Dette er en utvidelse av PRP-systemet for å ta i bruk de prosessorene som finnes i 
en datamaskin. Flere prosessorer kan finnes både hos administrator- og 
arbeidermaskinen. Som beskrevet tidligere, leverer markedet alle sine 
datamaskiner(både bærbare og stasjonære) nå med dobbel kjerne(Core Duo 
prosessor) og snart også flere kjerner. Da er det naturlig å ta disse i bruk.  
 
Denne utvidelsen må utføres hos preprosessoren, siden det er preprosessorens 
oppgave å generere nye koder som brukes av administrator(f.eks. PrpGoldbach) og 
arbeiderne(f.eks. PrpTask<random_gen>).  
 
Siden det er vanskelig for administratoren å fjernstyre arbeiderprosessoren, kan det 
være en ide å opprette en ny administrator hos arbeidermaskinen som tar hånd om 
de prosessorene som finnes hos seg.  
 
I starten på administratorfilen, der administrator prøver å skaffe kontakt med 
arbeiderne sine, kan kontroll av antall prosessor utføres. Kodebiten som finner ut 
antall prosessorer datamaskinen har ser slik ut: 
 
public class CpuCount { 
   public static void main(String [] args){ 
      System.out.println("antall: " + 

       Runtime.getRuntime().availableProcessors()); 
   } 
} 
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Denne informasjonen om antall CPUer som finnes hos hver enkel datamaskin 
lagres for sjekk rett før oppstarten til parallelliseringen. De arbeiderne som har bare 
en prosessor kjøres som vanlig, men derimot de arbeiderne som har flere 
prosessorer får den nye utvidet arbeiderfilen med kode som oppretter en ny 
administrator som administrerer alle de prosessorene som finnes hos seg. I tillegg 
vil den nye administratoren(arbeider administrator) fungere som en 
kommunikasjon mellom alle arbeiderne hos seg og administratoren som brukeren 
benytter. Arbeider administrator vil ta imot parametersettene fra 
brukerensadministrator, distribuere disse parametersettene til arbeiderne sine og 
avleverer svar og tar imot nye parametersett. Se figuren nedenfor for å få en bedre 
forståelse på denne ideen.  
 
 
 
 
 
                 Arbeider m/flere prosessorer(4CPU) 
         CPU1(arb.) 
 
                   
 
          Ny administrator opprettes 
          CPU2(arb.) 
        Administrator 
 
                   Arbeider Administrator 
 
 
       CPU3(arb.) 
          CPU4(arb.) 
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11. Vedlegg A.1 
 
 
 
De sentrale klassene i kjøresystemet på administrator og hver arbeider er:  
 
Administrator 
 
 PrpManagerImp 

Denne klassen er hoveddelen i administratoren. Den kontakter arbeiderne, setter i 
gang parallelliseringen, overleverer parametersett og tar i mot svar. I tillegg har den 
en indre klass(PrpArbInit) som er en tråd-klasse som initialiserer arbeidsprosessen. 
 
 PrpFifoImp 

Dette er en subklasse av java.util.Fifo. Brukes for å holde parametersett som deles 
ut til arbeiderne.  
 
 PrpStackImp 

Dette er en subklasse av java.util.Stack. Brukes for å holde kopier av 
parametersettene til svargenereringen. 
 
 PrpConfig 

Denne klassen inneholder noen globale konfigurasjonsparameter. Blant annet: 
int bufferLengde = 2; 
int splittFaktor = 20; 
 
 PrpParam<random_gen> 

Denne klassen brukes for å transportere parametersett mellom administrator og 
arbeider.  
 
 PrpRetur< random_gen > 

Denne klassen brukes for å transportere svaret til et gitt parametersett mellom 
komponentene(arbeidere og administrator). 
 
 PrpTask< random_gen > 

Denne klassen inneholder brukerens program. Arbeiderne eksekverer denne koden 
med de tilsendte parametersettene for å beregne svarene.  
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 Prp< random_gen > 
Er brukerens preprosesserte program. Denne klassen inneholder metoder for 
parameter- og svargenerering, samt main-metoden for å starte opp systemet. Denne 
klassen kun benyttes på administratorsiden. 
 
 
Arbeider 
 
 PrpArbeiderFabImp 

Denne klassen oppretter en ny arbeider, og returnerer en peker til den. Den har 
også en main-metode som brukes ved oppstart av arbeidersystemet på de eksterne 
maskinene. Administratoren bruker instanser 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.  
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12. Vedlegg A.2 
 
 
 
Detaljert beskrivelse av Prp<id> (for eksempel PrpGoldbach) 
 
Denne filen er den preprosesserte filen som administratoren bruker og inneholder 
både koder bra preprosessoren og brukerenskode.  
 
  
 
public class Beregn {  
   /* 

 * Den tidligere koden fra brukeren er nå blitt utvidet til å  
 * være en administrerende fil med mange PRP-mekanismer. 
 */ 
 
/* 
 * Rekursive metoden som er merket med nøkkelordet /*PRP_PROC*/  
 */ 
public static int rekursivMetode(<initialparametre>) { 
   <prøver å skaffe forbindelse med arbeiderne og setter de på   
    vent> 
 
   <første parameterverdi blir lagt inn i FIFO-kø> 

/* PARAMETERGENERERINGSFASE */ 
 
/* 
 * Parameterverdiene lagres i et   
 * parameterobjekt(parametersett) som genereres under  
 * preprosesseringen.    
 */ 
 
while ( <FIFO-kø ikke full && FIFO-kø ikke tom> ) { 
   <henter parametersett fra FIFO-kø> 
   PRP_Proc( <parametersett> ); 
} 
 
/* PARALLELL FASE */ 
/* 
 * Utfører sjekk for bladnodemøte og oppdaterer lengden på  
 * FIFO-køen og antall parametersett for progresjonsbaren  
 * dette møtet inntreffer. 
 */ 
<starter opp parallelliseringen> 
/* 
 * I denne fasen deler administratoren parametersettene i  
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 * FIFO-køen til arbeidermaskinene. For hvert sett blir ett   
 * endelig svar regnet ut. Dette svaret sendes tilbake til  
 * administratoren og legges i en svar-array, og et nytt  
 * parametersett leveres ut til arbeideren(dersom FIFO-køen  
 * ikke er tom).  
 */ 
 
/* SVARGENERERINGSFASE */ 
/* 
 * I denne fasen blir den endelige svaret regnet ut ved å  
 * kjøre en løkke gjennom kall-stakken. Henter og sender   
 * parametersettene til PRP_Proc som beregner ut nye svar og  
 * oppdaterer dette nye svaret i svar-arrayen.  
 */ 
while ( <PRP-stakk ikke er tom> ) { 
   <henter parametersett fra kall-stakk> 
   PRP_Proc( <parametersett> ) 
} 
 
<returnerer det endelige svaret til main, hentet fra den 
øverste posisjonen i svar-arrayen> 

 
}//end of rekursivMetode 
 
/* 
 * PRP_Proc representerer det som tidligere var den rekursive  
 * metoden i brukerens program. I tillegg inneholder den også nå    
 * mange nye PRP-mekanismer. 
 */ 
public static void PRP_Proc( <parametersett> ) { 
   <henter ut parameterverdiene fra parametersettet> 
 
   <legger kopi av parametersettet i kall-stakk> 
 
   <BRUKERKODE: Operasjoner som bestemmer parameterverdier til    
                det kommende rekursive kallet> 
 

/* 
 * Det som før var et rekursivt kall består nå av følgende  
 * operasjoner   
 * /*PRP_CALL*/ 
 */ 
if ( <parametergenerering> ) { 
   <legger parameterverdiene som skulle ha blitt brukt til  
    kallet i FIFO-køen> 
} 
else if ( <svargenerering> ) { 
   <tilordne returverdi hentet fra svar-array> 
} 
 
<BRUKERKODE: Eventuelle operasjoner som behandler 
returverdier> 
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/* 
 * Ved tilfellet møte med bladnoden, blir et flaggvariabel  
 * satt for å gjøre oppmerksom på et tidlig møte med en  
 * bladnode slik at parametergenereringen får beskjed om  
 * dette. 
 */ 
setLeafNode(); 
 
/* 
 * Dette blir erstattet med det tidligere retur-setning 
 */ 
if ( <svargenerering> ) { 
   <legger returverdi i et returobjekt> 
 <legger reurobjektet i svar-array> 
   return; 
} 

 
}//end of PRP_Proc 
 
/* 
 * Koden til main-metoden er uforandret. 
 */ 
public static void main( String [] args ) { 
 <svar> = rekursivMetode ( <initialparametre> ) 
} 

 
}//end of class 
 
Beskrivelse av brukerens preprosesserte program. 
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13. Vedlegg A.3 
 
 
 
Det vi har nedenfor er et eksempel på brukerens kode før den blir preprosessert. 
Studer denne koden sammen med den preprosesserte koden nedenfor. 
 
 
/** 
 *  
 * @author Jørn Christian Syversrud 
 *  
 * Program checks that a even number is always the sum of two prime  
 * numbers (still not proven in mathematics)  
 *  
 * USAGE: java Goldbach 
 *   
 */ 
 
public class Goldbach { 
 

/** 
* determine primes < N using Sieve of Eratosthenes 
*/ 
public static void getPrimeNumbers(boolean isPrime[]){ 
   for (int i = 2; i * i < isPrime.length; i++) { 
      if (isPrime[i]) { 
         for (int j = i; i * j < isPrime.length; j++) 
       isPrime[i*j] = false; 
      } 
   } 
}  
 
/*PRP_PROC*/ 
public static int checkEvenNumbers(int from, int to){ 
   int newFrom = 0; //used when splitting interval 
   int newTo = 0;   //used when splitting interval 
   int sumGB = 0;   //number of GB sums 
 
   //array for prime numbers 
   boolean [] prime = null;  
 
   //used when child returns from recursive call 
   int[] childCheck = new int[2];  
 
   //calculate the prime numbers 
   if(prime == null){ 
      prime = new boolean[500000]; 
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      for (int i = 0; i < prime.length; i++) 
         prime[i] = true; 
 
      getPrimeNumbers(prime); 
   } 
 
   /*PRP_SPLIT*/ 
   if((to-from) > 5001 ) {    //Split the interval  
      newFrom = from; 
      newTo = (to-(to-from)/3); 
 
      /* fanout = 2 */ 
      for(int i = 0; i < 2; i++){ 
         if(i>0) { 
            newFrom = newTo+1; 
            newTo = to; 
         }  
      /*PRP_CALL*/ 
      childCheck[i] = checkEvenNumbers(newFrom,newTo); 
      } 
      return childCheck[0]+childCheck[1]; 
   } 
   else{  
      /**  

 * the sum is small enough. check every even number in  
 * the interval. 
 */ 

      if((from % 2) != 0) 
         from = from + 1; 
  
      for(int n = from; n < to; n+=2){ 
         for(int i = 3; i < n/2; i+=2){ 
            if(prime[i] && prime[n-i]){ 
               sumGB++; 
            } 
         }  
      } 
      return sumGB; 
   }// end of else 
}// end of  checkEvenNumbers 
 
public static void main(String [] args) { 
/** 
* start checking even numbers 
*/ 
   long time = System.currentTimeMillis(); 
   int sumGB = 0;  
   sumGB = checkEvenNumbers(1,500000);  
   time = System.currentTimeMillis() - time; 
 
   System.out.println("500000"); 
   System.out.println("sumGB = " + sumGB + ", time used: "+  
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            time + " millisec."); 
}// end of main 

}// end of class 
 
Brukerenskode før den blir preprosessert. 
 
 
 
Preprosesserte koden(Goldbach) 
 
 
 
/** 
 *  
 * @author Jørn Christian Syversrud 
 *  
 * Program checks that a even number is always the sum of two prime  
 * numbers (still not proven in mathematics)  
 *  
 * USAGE: java Goldbach 
 *   
 */ 
public class PrpGoldbach { 
 /** 
  * determine primes < N using Sieve of Eratosthenes 
  */ 

public static void getPrimeNumbers(boolean isPrime[]){ 
   for (int i = 2; i * i < isPrime.length; i++) { 
      if (isPrime[i]) { 
         for (int j = i; i * j < isPrime.length; j++) 
            isPrime[i*j] = false; 
      } 
   } 
}  
 
/*PRP_PROC*/ 
private static int prpSvarIndex = 0; 
private static boolean prpParameterGen, moreParams, leafNode; 
private static PrpStackImp prpStack = new PrpStackImp(); 
private static PrpManagerImp prpMan;  
private static PrpTaskLbL4wXTpyRkfJUIY prpKode = new   

     PrpTaskLbL4wXTpyRkfJUIY(); 
public static int checkEvenNumbers(int from, int to){ 
   try { 
      String userClassName ="PrpGoldbach"; 
      prpMan = new PrpManagerImp(prpKode, false, prpStack,  

userClassName ); 
  } 
  catch(Exception e){}; 
 
  prpMan.putParam(new PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY(from,to,0));                   
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  prpParameterGen = true; 
  moreParams = true; 
 
  /* Parametergenerering */ 
  while(prpMan.FIFO_Size()<prpMan.prpMinimumFIFO&&moreParams)  

  {  
     if(leafNode){  
        break; 
     } 
     PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY prpPar =  

(PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY)prpMan.getParam(); 
 
     if (prpPar != null)  
        PRP_proc(prpPar); 
     else 
        moreParams = false; 
  } 
  try {  
     if(leafNode){                                
        prpMan.setprpMinimumFIFO(prpMan.FIFO_Size());                     
        prpMan.setGuiMaximumJProgressBar(prpMan.FIFO_Size()); 
     } 
     prpMan.startParallell(prpSvarIndex, moreParams); 
  } 
  catch (Exception e) { 
     System.err.println("En feil har oppstått ved  

\"startParalell(..)\""); 
     System.err.println(e); 
  } 
 
  prpParameterGen=false; 
  prpSvarIndex=0; 
 
  /* Svargenerering */  
  System.out.println("svargenerering: "); 
   
  while(!prpStack.isEmpty()){               
     PRP_proc((PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY)prpStack._pop()); 
  }  
  return ((PrpReturLbL4wXTpyRkfJUIY)prpMan.hentSvar(0)).ret; 
} 
 
public static void PRP_proc(PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY par){ 
   int from = par.from; 
   int to = par.to; 
   boolean foersteBarn =true; 
 
   if(prpParameterGen)  
      prpStack.add(prpMan.parameterKopi(par)); 
   else prpSvarIndex = 0; 
    
   int newFrom = 0; //used when splitting interval 
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   int newTo = 0;   //used when splitting interval 
   int sumGB = 0;   //number of GB sums 
 
   //array for prime numbers 
   boolean [] prime = null;  
 
   //used when child returns from recursive call 
   int[] childCheck = new int[2];  
 
   //calculate the prime numbers 
   if(prime == null){ 
      prime = new boolean[500000]; 
      for (int i = 0; i < prime.length; i++) 
         prime[i] = true; 
 
      getPrimeNumbers(prime); 
   } 
 
   /*PRP_SPLIT*/ 
   if((to-from) > 5001 ){  //Split the interval  
      newFrom = from; 
      newTo = (to-(to-from)/3); 
 
      /* fanout = 2 */ 
      for(int i = 0; i < 2; i++){ 
         if(i>0) { 
            newFrom = newTo+1; 
            newTo = to; 
         } 
     
         /*PRP_CALL*/ 
         prpSvarIndex++; 
 
         if(prpParameterGen){ 
            if(foersteBarn){                                                    
               prpStack._peek().prpFoersteBarn = prpSvarIndex; 
               foersteBarn = false; 
            }                                
            prpMan.putParam(prpMan.parameterKopi(new                             

        PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY(newFrom,                    
  newTo,                       
  prpSvarIndex)));  

         } 
         else{  
            childCheck[i]= ((PrpReturLbL4wXTpyRkfJUIY)  

prpMan.hentSvar(par.prpFoersteBarn + 
prpSvarIndex-1)).ret;  

         } 
      } 
 
      if(!prpParameterGen) { 
         PrpReturLbL4wXTpyRkfJUIY prpRE = new  
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PrpReturLbL4wXTpyRkfJUIY(); 
         prpRE.ret = childCheck[0]+childCheck[1]; 
         prpRE.prpIndex = par.prpIndex; 
         prpMan.nyttSvar(prpRE);  
         return; 
      }//end if 
 
   }//end if /*PRP_SPLIT*/ 
   else{ 
      setLeafNode();  
      /** 
     * the sum is small enough. check every even number in  
     * the interval 
     */ 

      if((from % 2) != 0) 
         from = from + 1; 
  
      for(int n = from; n < to; n+=2){ 
         for(int i = 3; i < n/2; i+=2){ 
            if(prime[i] && prime[n-i]){ 
               sumGB++; 
            } 
         }  
      } 
 
      if(!prpParameterGen) { 
         PrpReturLbL4wXTpyRkfJUIY prpRE = new  

PrpReturLbL4wXTpyRkfJUIY(); 
         prpRE.ret = sumGB; 
         prpRE.prpIndex = par.prpIndex; 
         prpMan.nyttSvar(prpRE);  
         return; 
      }   
   } 
}// end of  PRP_proc() 
 
/** 
 * Denne funksjonen er til for å hjelpe Jørn Syversrud. Kan  
 * se bort ifra så lenge man ikke er interessert i å  
 * Syversrud sin oppgave. 
 */ 
public boolean paramSplit(PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY par, 
PrpStackImp prpStack) { 
   int from = par.from; 
   int to = par.to; 
   boolean foersteBarn =true;  
   prpStack.add(prpMan.parameterKopi(par));  
   prpSvarIndex = prpMan.getStackSize()-1; 
 
   int newFrom = 0; //used when splitting interval 
   int newTo = 0;   //used when splitting interval 
   int sumGB = 0;   //number of GB sums 
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   //array for prime numbers 
   boolean [] prime = null;  
 
   //used when child returns from recursive call 
   int[] childCheck = new int[2];  
 
   //calculate the prime numbers 
   if(prime == null){ 
      prime = new boolean[500000]; 
      for (int i = 0; i < prime.length; i++) 
         prime[i] = true; 
      getPrimeNumbers(prime); 
   } 
 
   /*PRP_SPLIT*/ 
   if((to-from) > 5001 ){  //Split the interval  
      newFrom = from; 
      newTo = (to-(to-from)/3); 
 
      /* fanout = 2 */ 
      for(int i = 0; i < 2; i++){ 
         if(i>0) { 
            newFrom = newTo+1; 
            newTo = to; 
         }  
         /*PRP_CALL*/ 
         prpSvarIndex++; 
 
         if(foersteBarn){                        
            prpStack._peek().prpFoersteBarn = prpSvarIndex; 
                       foersteBarn = false; 
         } 
                       
         prpMan.putParam(prpMan.parameterKopi(new                                
                     PrpParamLbL4wXTpyRkfJUIY(newFrom,newTo, 
                     prpSvarIndex)));  
      }// end of for løkken 
   } 
   else return false; 
      return true; 
}//end of paramSplit() 
 
public static void setLeafNode(){ 
   leafNode=true; 
} 
 
public static void setMoreParam(){ 
   moreParams=false; 
} 
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public static void main(String [] args) { 
   /** 
    * start checking even numbers 
    */ 
   long time = System.currentTimeMillis(); 
   int sumGB = 0;  
   sumGB = checkEvenNumbers(1,500000); 
   time = System.currentTimeMillis() - time; 
 
   System.out.println("500000"); 
   System.out.println("sumGB = " + sumGB + ", time used: "+  
                      time + " millisec."); 
 
   prpMan.prpProfil(); 
   // System.exit(0); 
}//end of main 

}//end of class 
 
Brukerenskode etter at den er blitt preprosessert. 
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14. Vedlegg A.4 
 
 
 
PRP-systemets oppstartsstruktur  
 
Illustrasjonen nedenfor er en start for å forstå PRP-systemets oppstartsstruktur.  
 
 
            
    Main         
  PrpSetup    PRPGui    NewProjectGUI  
      …       
     …       
    AdminProjectGUI       
     .create()       
            
            
    actionPerformed() {       
   (AdminProjectExecutor)executor.runProject3()     
            
            
            
    STARTER OPP F.EKS. FILEN PrpGoldbach SOM IGJEN   
    STARTER OPP HELE AV SYSTEMET.      
            
Strukturen til hvordan PRP-systemet setter i gang.     
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