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OBLICZENIA ROZPROSZONE
Z WYKORZYSTANIEM MPI.NET

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, RAFAŁ OGRODOWCZYK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Streszczenie. W artykule przedstawiono wykorzystanie standardu MPI.NET w obli-
czeniach rozproszonych. W dobie wielordzeniowych procesorów, będących na wyposaże-
niu komputerów osobistych, problemem stało się wykorzystanie ich mocy obliczeniowej
przez algorytmy sekwencyjne. MPI.NET może stanowić sposób jego rozwiązania, tym
bardziej że jest dedykowany dla najpopularniejszego wśród przeciętnych użytkowników
systemu operacyjnego Microsoft Windows. W pracy zamieszczono wyniki eksperymen-
tów numerycznych dla rozproszonych algorytmów wyznaczania liczb doskonałych oraz
rozwiązania problemu n-królowych.

1. Wprowadzenie

Na początku obecnego stulecia zakończyła się era zwiększania mocy obliczeniowej
komputerów przez przyspieszanie częstotliwości taktowania procesorów. Spowodowane
było to zmniejszaniem rozmiarów tranzystorów, z których zbudowana jest jednostka
centralna. W celu dalszego zwiększania mocy obliczeniowej komputerów zaczęto stoso-
wać procesory wielordzeniowe. Według analityków z firmy Forrester Research w 2012
roku procesory wyposażone w 64 rdzenie będą podstawą komputerów domowych [8].
Powstaje jednak problem z efektywnym oprogramowaniem tak złożonego procesora,
gdyż większość obecnie stosowanych algorytmów wykorzystuje sekwencyjne wykonywa-
nie instrukcji. W latach 90-tych XX wieku powstała idea przetwarzania współbieżnego
wykorzystująca komputery wieloprocesorowe, która jednak ze względu na koszty ma-
szyn obliczeniowych oraz innowacyjny charakter była użyteczna jedynie dla centrów
superkomputerów.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie idei obliczeń rozproszonych, dostęp-
nej dla każdego użytkownika komputerów osobistych. W tym celu zostało wykorzystane
środowisko .NET Framework. Przeprowadzono testy potwierdzające słuszność prezento-
wanego podejścia. Dodatkowo przeprowadzono dyskusję otrzymanych rezultatów z wy-
nikami uzyskanymi w standardzie OpenMP [5] oraz implementacją w języku Java [4].

Treść artykułu była prezentowana w czasie VIII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
29 - 30 maja 2009 r.)
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2. Obliczenia rozproszone

Przetwarzanie rozproszone jest to forma obliczeń, w której program dzielony jest
na procesy wykonywane przez kilka procesorów jednocześnie. Dzięki takiemu podziało-
wi możliwe jest wykonanie większej ilości instrukcji w tym samym czasie. Algorytmy
równoległe powstają zazwyczaj przez przerobienie algorytmów sekwencyjnych. Niestety
taki proces rodzi problemy związane z samą implementacją standardu komunikacji oraz
z uzyskaniem wysokiej wydajności. Spowodowane jest to koniecznością synchronizacji
danych oraz nakładami czasu potrzebnymi na komunikację pomiędzy procesami. Do
sprawdzenia poprawności równoległego kodu można wykorzystać warunki Bersteina [2]:
”Niech Pi i Pj będą dwoma fragmentami programu. (...) Niech Ii będzie zbiorem wszyst-
kich zmiennych wejściowych dla Pi, a Oi zbiorem jego zmiennych wyjściowych (podobnie
Ij i Oj dla Pj). Pi i Pj są niezależne, jeśli spełniają następujące warunki:

1. Ij ∩Oi = ∅,
2. Ii ∩Oj = ∅,
3. Oj ∩Oi = ∅”.

Pierwsze dwa warunki gwarantują niezależność przepływu, dane wejściowe fragmentu
Pi nie zawierają danych, które są danymi wyjściowymi fragmentu Pj i na odwrót. Waru-
nek nr 3 gwarantuje niezależność danych wyjściowych, które nie mogą być zapisywane
w tym samym miejscu, aby nie nastąpiło nadpisanie wartości zwracanych przez inny
fragment.

Nie zawsze zrównoleglenie kodu daje pożądany efekt. Jeżeli program zostanie podzie-
lony na bardzo dużą ilość wątków, to czas potrzebny na komunikację i synchronizację
danych zacznie przewyższać czas potrzebny na same obliczenia. Mówi się wtedy o spo-
wolnieniu równoległym (ang. parallel slowdown). Aby wyliczyć możliwość przyspieszenia
uzyskanego przez równoległy algorytm należy skorzystać z prawa Amdahla i Gustafso-
na. Według teorii, zysk jaki można uzyskać dzięki zrównolegleniu kodu może być co
najwyżej liniowy. W praktyce należy pamiętać, iż programy składają się z fragmen-
tów podatnych na zrównoleglenie oraz z części nie możliwych do zrównoleglenia, które
ograniczają szybkość obliczeń. Ilościowo zależność tą opisuje związek

(1) S =
1

1− P
,

gdzie S oznacza maksymalne przyspieszenie, jakie można osiągnąć przez zrównoleglenie
kodu, zaś P określa ilość kodu podatnego na zrównoleglenie w stosunku do całości [1].
W celu wyliczenia uzyskanej wydajności zostanie wykorzystany wzór:

(2) W =
uzyskany−czas

czas−jednego−wątku
.

Natomiast czas idealny zostanie wyznaczony ze wzoru:

(3) T =
czas−wykonania−wersji−sekwencyjnej

ilość−wątków
.

W prezentowanym podejściu wykorzystano MPI [10] (Message Passing Interface -
interfejs przesyłania komunikatów), który stanowi specyfikacją standardu przesyłania
komunikatów pomiędzy węzłami realizującymi obliczenia rozproszone. Sama biblioteka
MPI jest dość szeroko opisywana (np. [6]), dlatego też poniżej przedstawiono informacje
związane z jej implementacją w środowisku .NET.
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W 2007 roku na Indiana University rozpoczęto prace nad standardem MPI.NET
adresowanym do programistów Windows pod platformę .NET Framework. MPI.NET
w wersji 1.0 pojawiło się w 2008 roku. Większość standardów MPI zapewnia wsparcie
dla C, C++ i Fortranu. MPI.NET daje możliwość pisania aplikacji w języku C# oraz
w innych językach z rodziny Microsoft .NET. Do niewątpliwych zalet MPI.NET należy
zaliczyć: łatwość instalacji i konfiguracji, zwłaszcza w porównaniu z systemami unixo-
wym, przyjazne środowisko użytkowe oraz pełne wsparcie dla IntelliSense1, a głównym
mankamentem są różnice, w odniesieniu do MPI, w implementacji wybranych funkcji [9].

3. Środowisko obliczeniowe

Dotychczas podejście do tworzenia aplikacji rozproszonych polegało na tworzeniu al-
gorytmu dla konkretnej konfiguracji systemowo-sprzętowej. Jednakże popularność pro-
cesorów wielordzeniowych wymusza zmianę tego trendu i zastosowanie środowisk oraz
języków programowania umożliwiających przenoszenie stworzonych programów i wy-
korzystanie ich na różnych maszynach obliczeniowych [4]. W konsekwencji wybrano
środowisko .NET [3], w którym tworzona jest wirtualna maszyna, a skompilowany kod
zapisywany jest do postaci kodu pośredniego (CIL2). Kod CIL jest rozpowszechniany
jako gotowa aplikacja. Użytkownik końcowy, uruchamiając pierwszy raz program, powo-
duje kompilację kodu CIL do kodu maszynowego procesora, wykorzystując w tym celu
wspólne środowisko uruchomieniowe CLR. Dzięki temu, program jest w pełni dopasowa-
ny do możliwości maszyny, a kod zoptymalizowany do danego modelu procesora. Należy
podkreślić uniwersalność tegoż środowiska umożliwiającą programistom implementacje
algorytmów w ponad 40 językach. Najpełniej jednak jego możliwości wykorzystuje język
C# i właśnie on został wykorzystany przez autorów.

Środowisko .NET daje również możliwość graficznej obróbki uzyskanych rezultatów.
Zastosowanie technologii LINQ [7] pozwala na swobodny dostęp do baz danych, dzięki
czemu łatwiejsze jest zapisywanie, wydobywanie i prezentacja wyników.

3.1. Konfiguracja klastra. Eksperymenty numeryczne wykonano w Centrum Obli-
czeniowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wykorzystane maszyny
obliczeniowe zestawione były w klaster, którego poszczególne węzły połączone były sie-
cią Gigabit Ethernet. Sieć posiadała topologię gwiazdy, której centralny punkt stanowił
Gigabit switch D-Link. Każdy z komputerów wyposażony był w dwurdzeniowy procesor
Intel Core 2 Duo E6550 o częstotliwości 2.33 GHz, 1 GB pamięci operacyjnej RAM,
kartę sieciową o przepustowości 1Gb/s oraz posiadał zainstalowany system operacyjny
Microsoft Windows XP SP3. Dodatkowo konfiguracja wymagała Microsoft Compute
Cluster Pack SDK3 oraz pakietu MPI.NET SDK4.

1IntelliSense - automatyczne autouzupełnianie zawarte w Microsoft Visual Studio, ułatwiające two-
rzenie aplikacji rozproszonych.
2Common Intermediate Language - ang. wspólny język pośredni
3Dostępne na stronie http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&

FamilyID=d8462378-2f68-409d-9cb3-02312bc23bfd
4Pakiet dostępny na http://www.osl.iu.edu/research/mpi.net/software/
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4. Eksperymenty numeryczne

4.1. Liczby doskonałe. Wyznaczanie liczb doskonałych jest modelowym algorytmem
ukazującym korzyści, jakie niesie wykorzystanie obliczeń rozproszonych. Zgodnie z ”Ele-
mentami Euklidesa” liczbą doskonałą będziemy nazywać liczbę naturalną, będącą sumą
wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej; są to, poczynając od najmniej-
szej: 6, 28, 496, 8128, 3350336 ... . Zauważmy również, że kolejne liczby stają się bardzo
szybko coraz większe, a przy tym ich obliczenie wymaga stale rosnącej liczby itera-
cji. Schemat blokowy sekwencyjnego algorytmu wyznaczania liczb doskonałych został
przedstawiony na Rys. 1, a fragment jego implementacji w języku C# na listingu 1.

Rysunek 1. Schemat blokowy sekwencyjnej wersji algorytmu wyznacza-
nia liczb doskonałych

for (int i = pocz; i<= kon; i++)
{
for (int j = 1; j < i; j++)
if (i % j == 0)
suma += j;

if (suma == i)
Console.WriteLine(i.ToString());

suma = 0;
}

Listing 1. Implementacja fragmentu algorytmu sekwencyjnego wyznaczającego liczby
doskonałe
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W celu zrównoleglenia powyższego algorytmu podzielono pętlę najwyższego pozio-
mu na poszczególne procesy. Konstrukcja programu uwzględnia fakt, że optymalizacja
obliczeń wymagała wykorzystanie procesu zerowego. Proces ten nie bierze udziału w ob-
liczeniach, a jedynie agreguje wyniki pozostałych. Implementację wersji rozproszonej al-
gorytmu z Rys. 1 z wykorzystaniem funkcji MPI.NET przedstawia listing 2. Aby spraw-
dzić poprawność zrównoleglonego kodu należy wykorzystać warunki Bernsteina. Zasada
wyznaczania liczb doskonałych użyta w listingu 2 gwarantuje nam, że po zrównolegleniu
kodu spełnione będą warunki 1 i 2, gdyż każda sprawdzana liczba nie ma wpływu na
inną. Dzięki temu dane wejściowe i wyjściowe są niezależne. Warunek 3 jest również
spełniony, ponieważ dane wyjściowe trafiające do procesu zerowego są wypisywane na
ekran, nie ma więc możliwości ich wzajemnego nadpisania.
using (new MPI.Environment(ref args))
{ Intracommunicator world = Communicator.world;
if (world.Rank != 0)
{
for (int i = pocz + world.Rank; i <= kon; i += (world.Size - 1))
{
for (int j = 1; j < i; j++)
if (i % j == 0)
suma += j;

if (suma == i)
world.Send<string>(string.Format("{0}\tProces :{1}",

i,world.Rank),0,1);
suma = 0;
}

}
else
{string xxx = "1";
while (xxx != kon.ToString())
{ xxx = world.Receive<string>(MPI.Communicator.anySource, 1);
Console.WriteLine(xxx);
}
world.Dispose();
}

}

Listing 2. Kod źródłowy algorytmu wyznaczającego liczby doskonałe w wersji równo-
ległej

W wykorzystanym programie (Listing 2) instrukcja using (new MPI.Environment(ref
args)) jest odpowiedzialna za zainicjalizowanie środowiska, w którym można używać
funkcji MPI.NET. Następnie konieczne jest stworzenie obiektu Intracommunicator,
który będzie odpowiadał za komunikację pomiędzy wątkami. Funkcja int Communica-
tor.Size zwraca ilość procesów, zaś int Communicator.Rank aktualny numer procesu.
W programie wykorzystano również funkcje void Communicator.Send<T>(T value,
int dest, int tag) oraz void Communicator.Recive<T>(int source, int tag),
gdzie <T> oznacza typ przesyłanych danych. Pierwsza odpowiedzialna jest za wysyłanie
danych typu T do procesu o numerze dest, druga zaś odbiera dane typu T z procesu



180 GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, RAFAŁ OGRODOWCZYK

source. Na samym końcu występuje funkcja void Communicator.Dispose(), która
zwalnia zasoby oraz finalizuje otoczenie MPI.

Rysunek 2. Czas wykonania programu wyznaczającego liczby doskonałe
w funkcji liczby węzłów/procesów. Symbole 1/1,1/2,... odznaczają odpo-
wiednio liczbę użytych jednostek obliczeniowych oraz ilość procesów, na
którą został podzielony program

Należy podkreślić, iż zysk (równanie 3), a tym samym wzrost wydajności obliczeń,
jaki udało się osiągnąć jest bardzo bliski idealnemu (Rys. 2). Dodatkowo straty czasowe
związane z przesyłaniem komunikatów pomiędzy węzłami są jedynie zauważalne w przy-
padku 4 i 8 procesów realizowanych odpowiednio na 2 i 4 węzłach. Świadczy to o wła-
ściwym wyborze metody zrównoleglenia algorytmu sekwencyjnego. Niewielki wpływ ma
tutaj sieć łącząca węzły klastra, gdyż komunikacja między procesami występuje bardzo
rzadko. Wyniki są bardzo obiecujące, każda dodatkowa jednostka obliczeniowa powoduje
skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie obliczeń. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej
liczby komputerów możliwe staje się sprawdzanie nawet bardzo dużych liczb. Zbudowa-
nie i konfiguracja środowiska rozproszonego jest o wiele tańsza niż maszyn wieloproce-
sorowych. Umożliwia także wykorzystanie komputerów z pracowni studenckiej.

Przeprowadzono również eksperyment mający na celu porównanie uzyskanych wyni-
ków z analogicznym programem napisanym w Javie [4]. W tym celu wyznaczono liczby
doskonałe z liczb naturalnych zawierających się w przedziale od 1 do 250000. Ekspery-
menty wykonano na opisanym powyżej klastrze obliczeniowym (podrozdział 3.1) wyko-
rzystując maksymalnie 4 węzły. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Zauważmy, że ze względu na różnice sprzętowe komputerów zastosowanych w teście
nie jest możliwe porównanie wprost czasów obliczeń dla obu przypadków, zdecydowano
więc o obliczeniu uzyskanych wydajności dla obu przypadków. Konkludując jedynie
dla 2 procesów MPI.NET uzyskał niższą wydajność, zaś w pozostałych przypadkach
(3 i 4 procesy) była ona równa lub o kilka procent wyższa niż uzyskana przez [4]. Jest
to więc narzędzie konkurencyjne w stosunku do technologii wykorzystującej język Java.
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Tabela 1: Czas wykonywania oraz wydajność uzyskana
dla obliczeń z wykorzystaniem MPI.NET.

Ilość wątków Czas Zysk
1 203 1.00
2 104 1.95
3 70 2.90
4 53 3.83
8 31 6.55

4.2. Problem n-królowych. W 1850r Carl Gauss zaproponował zagadnienie rozsta-
wienia 8 królowych na szachownicy tak, aby nie mogły się one szachować. Jego roz-
wiązanie utrudniał fakt, że królowa szachuje figury znajdujące się w kolumnie, wierszu,
a także po przekątnej. Zadanie okazało się na tyle skomplikowane numerycznie, że nawet
Gauss nie poznał 92 ustawień dla szachownicy liczącej 64 pola. Obecnie jego rozwiązanie
przy pomocy komputerów zajmuje poniżej 1 sekundy. Stanowi jednocześnie doskonały
sprawdzian wydajności obliczeniowej klastrów dzięki możliwości zwiększania rozmiarów
szachownicy. Do testów wybrano algorytm z powrotami, który opisano w [5]. Został on
nieznacznie zmodyfikowany w celu użycia go w środowisku .NET. Standard OpenMP po-
siada zaimplementowany dynamiczny podział pętli for na wątki. W MPI.NET podział
musiał zostać ustalony z góry. Zrównoleglona implementacja tegoż algorytmu została
przedstawiona na listingu 3.
class hetman
{ int[] tab;
int rozwiazanie;
public int Rozwiazanie
{ get { return rozwiazanie; } }
int rozmiar;
public int Rozmiar
{ set { rozmiar = value; }
get { return rozmiar; }

}
int numer;
public int Numer
{ set { numer = value; }
get { return numer; }

}
int size;
public int Size
{ set { size = value; }
get { return size; }

}
public int oblicz()
{ tab = new int[25];
ustaw(0, numer, size);
return rozwiazanie;

}
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private void ustaw(int wiersz, int pocz, int iteracja)
{int j;
if (test(wiersz) == 1)
if (wiersz == rozmiar)
rozwiazanie++;

else
for (j = pocz; j <= rozmiar; j += iteracja)
{ tab[wiersz + 1] = j;
ustaw(wiersz + 1, 1, 1);

}
}
private int test(int i)
{int a = 1;
int Test = 1;
while (a < i && Test == 1)
{ if (tab[i] == tab[a] || Math.Abs(tab[i] - tab[a]) == i
- a) Test = 0;
a++;

}
return Test;

}
}

Listing 3. Implementacja algorytmu problemu n-królowych z wykorzystaniem
MPI.NET

Zauważmy, że w przypadku małych rozmiarów szachownicy (Rys. 3a) algorytm se-
kwencyjny wykonywał się szybciej niż wielowątkowy. Rezultaty te wynikały z faktu
szybkiej realizacji samych obliczeń, przy których narzuty czasowe związane z komuni-
kacją były na tyle duże, że zdeterminowały całkowity czas realizacji zadania. Jest to
bardzo ciekawa sytuacja, gdyż zastosowanie tutaj obliczeń rozproszonych nie tylko nie
przyniosło zysku w postaci skrócenia czasu, ale spowodowało jego zwiększenie. Przy-
kład ten uwidocznił jak ważny jest odpowiedni dobór zadania obliczeniowego, metody
zrównoleglenia oraz wykorzystywanego klastra obliczeniowego.

Odmienna konkluzja wyłania się z Rys. 3b, na którym przedstawiono czasy realizacji
dla względnie dużych szachownic (15x15 i 16x16). Należy podkreślić, iż w tym przy-
padku straty czasowe związane z komunikacją pomiędzy procesami są pomijalnie małe,
a rosnąca liczba węzłów zwiększa wydajność obliczeń.

W dalszej części podrozdziału zostanie dokonana próba porównania działania progra-
mu n-królowe z analogicznym napisanym w C++ i testowanym w środowisku Linux [5].
Jak wiadomo system Microsoft Windows jest środowiskiem bardziej popularnym wśród
użytkowników od systemów linuxowych, używanych głównie przez środowiska nauko-
we. Do testów wykorzystano dwie konfiguracje sprzętowe: jeden komputer z procesorem
dwurdzeniowym oraz klaster z czterech dwurdzeniowych węzłów. Porównanie to jednak
ma jedynie charakter jakościowy, gdyż nie odzwierciedla rzeczywistych różnic w budowie
i konfiguracji systemu obliczeniowego, a także implementacji wykorzystanego algoryt-
mu. Eksperyment ten podzielono na dwa odrębne, które dotyczyły odpowiednio realiza-
cji obliczeń z wykorzystaniem 2 oraz 8 wątków. Dyskutowana będzie jedynie wydajność
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uzyskana dla obu środowisk. Należy podkreślić, iż serwer obliczeniowy w [5] składał się
z 2 procesorów, stanowił więc bardzo wydajne środowisko obliczeniowe, dodatkowym
atutem jest fakt, iż nie występowała tam żadna komunikacja po sieci i w rezultacie
narzuty czasowe z nią związane.

Rysunek 3. Czas wykonania programu dla zagadnienia n-królowych
w funkcji liczby węzłów/procesów, dla rozmiarów szachownicy 8x8 i 12x12
pól (a) oraz 15x15 i 16x16 pól (b). Symbole 1/1,1/2,... oznaczają odpo-
wiednio liczbę użytych jednostek obliczeniowych oraz ilość procesów, na
którą został podzielony program. Czas wykonywania algorytmu sekwen-
cyjnego został oznaczony symbolem 1/1

Rysunek 4 przedstawia wydajność, jaką udało się uzyskać w trakcie eksperymentów
numerycznych dla 2 i 8 procesów, odpowiednio. Prezentowane wyniki odnoszą się do
wydajność bazowej, którą przyjęto za równą jedności dla wersji sekwencyjnej programu.
Wydajność wielowątkowa została wyliczona z równania 2. Łatwo zauważyć, że obli-
czenia realizowane w środowiska .NET są efektywniejsze niż w przypadki języka C++
(Rys. 4a). Prosta reprezentująca zysk wydajności uzyskanej w C# jest nachylona pod
większym kątem do osi (kolor niebieski) niż odpowiadająca jej linia dla C++ (kolor
czerwony). Powyższe obserwacje potwierdzają również rezultaty otrzymane dla 8 wąt-
ków (Rys. 4b). Zysk wydajności nadal przemawia na korzyść C# jednak nie jest to już
tak znacząca różnica. Zauważmy dodatkowo, iż implementacja w języku C++ pozwa-
lała na dynamiczne przydzielanie procesów oraz nie występowały tam straty czasowe
związane z komunikacją pomiędzy węzłami. Niestety zakres niniejszego eksperymentu
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nie pozwolił na rozstrzygnięcie przyczyn takiego stany rzeczy. Można jedynie postawić
następujące tezy w dyskusji, która powinna być kontynuowana:

- .NET jest bardzo wydajnym środowiskiem programistycznym,
- C# posiada wydajniejszą implementację instrukcji do realizacji obliczeń rozpro-

szonych,
- system Windows sprawniej realizuje komunikację między wątkami.

Rysunek 4. Porównanie wydajności w realizacji zadania obliczeniowego
z wykorzystaniem środowiska .NET oraz języka C++ i systemu operacyj-
nego Linux

5. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie miało na celu dyskusję możliwości środowiska .NET oraz języka
programowania C#, jako narzędzi do realizacji obliczeń rozproszonych. Eksperymenty
numeryczne dobrano tak, aby wyeksponować walory tegoż tandemu w porównaniu z re-
alizacjami w systemie Linux [5] czy Windows jednak w parze z innymi językami progra-
mowania [4]. Dowiedziono, że w obu przypadkach obliczenia były realizowane co naj-
mniej tak samo efektywnie, a często z wydajnością znacznie przewyższającą konkurencję.
Pamiętać jednak należy, że możliwości prezentowanego środowiska nie są nieograniczo-
ne i zasady dotyczące wykorzystania algorytmów równoległych muszą być zachowane,
co uwidoczniło się w trakcie realizacji problemu n-królowych przy małych rozmiarach
szachownic. Trzeba podkreślić, że w dobie wielordzeniowych komputerów osobistych,
tak wydajne środowisko może z pewnością stanowić antidotum dla zasobochłonnych
obliczeń.
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DISPERSED CALCULUS WITH APPLICATION OF MPI.NET

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, RAFAŁ OGRODOWCZYK

Abstract. The main goal of this paper is to present MPI.NET the new environment dedicated to
parallel computing. We perform a few numerical tests which show up its possibilities in comparison
with standard OpenMP and Java language. It is noteworthy that sequential algorithms do not use
all potential of new multi-core processors and such tools as MPI.NET could increase the power of
personal PC’s.


