
Paralelné programovanie – okruhy otázok na skúšku

1. Ciele paralelného programovania paralelných výpočtov a vzťah k programovaniu
systémov reálneho času. Charakteristika a využitie paralelných architektúr. Vyvá-
ženosť a dodatočné náklady pri paralelných výpočtoch.

2. Vlastnosti paralelných algoritmov a paralelných problémov, definícia inherentného,
ohraničeného a neohraničeného paralelizmu, tried efektívne a optimálne paralelizo-
vateľných problémov a téza paralelného výpočtu.

3. Dekompozícia paralelných problémov vo vzťahu na jednotlivé druhy paralelizmu,
využitie paralelizmu v aplikáciách vysokého výkonu a zodpovedajúce programové
modely a paralelné architektúry, ich výhody a nevýhody.

4. Definícia zrýchlenia a efektívnosti paralelného výpočtu a celkového zrýchlenia a efek-
tívnosti. Odvodenie Amdahlovho pravidla pre neškálovateľné a škálovateľné prob-
lémy, porovnanie obidvoch prístupov. Meranie a výpočet podielu paralelného kódu.

5. Spôsoby a prostriedky využitia masívneho paralelizmu v programovom modeli úda-
jového paralelizmu. Hlavné metódy využitia expanzívneho paralelizmu v programo-
vom modeli údajového paralelizmu. Odvodenie redukovaného počtu procesorov pri
zachovaní optimálneho paralelného algoritmu.

6. Charakteristika programového modelu odovzdávania správ, definícia a dôsledok la-
tentnosti. Charakteristika modelu SPMD a MPMD. Základné druhy operácii pre
odovzdávanie správ medzi dvoma procesmi v MPI a ich sémantika z hľadiska vola-
nia, návratu a ukončenia procedúry MPI.

7. Blokujúce a neblokujúce operácie MPI, ich porovnanie z hľadiska využitia zdrojov
a zablokovania výpočtu. Vzťah k asynchrónnemu a synchrónnemu odovzdávaniu
správ - rendezvous. Poradie správ a vzťah k deterministickému výpočtu.

8. Princíp skupinovej komunikácie v MPI, definícia hlavného procesu, skupinové ope-
rácie v MPI, ich syntax, sémantika a aplikácia.

9. Základné typy a odvodené typy MPI a spôsob definície nového typu. Zobrazenie
typu, posunutie, rozsah, spodná a horná hranica nového typu. Definícia, porovna-
nie a využitie odvodených typov. Stláčanie a porovnanie komunikácie na základe
odvodeného typu oproti komunikácii prostredníctvom stláčania.

10. Dôvody a spôsoby konštrukcie nových komunikátorov v MPI, rozdiel medzi skupi-
nami procesov a komunikátormi. Rozdiel medzi intrakomunikátormi a interkomuni-
kátormi. Druhy topológií procesov a ich uplatnenie v komunikátoroch.


