Instalacja i krotki opis komponentów projektu.
Przedmowa:
•
•

Witamy w podręczniku użytkownika naszej aplikacji
Wszystkie pliki można pod linuxem skompilować compileAll.sh (lub kompilować komponenty
indywidualnie zgodnie z instrukcjami poniżej)
jeśli nie ma ustawionych ścieżek do MPI w zmiennych środowiskowych, można je ustawić
tymczasowo przez:

source MPIVariables
•
•

W windowsie komponenty należy kompilować indywidualnie
Przed uruchomieniem pierwszej aplikacji graficznej w solarisie (editor, visualisation czy tez
example.sh) należy wykonać w celu umożliwienia pracy sdlowi:

source SDLVariables
•
•

Wszystkie pliki .sh były testowane na juliuszu i tam dzialaly
Z programów graficznych wyjść można wciskając klawisz Escape

I) Edytor - program pozwalający na graficzne stworzenie/edycje danych w
pliku .dat
1) Kompilacja
a) Linux/Unix
odpalamy skrypt edytorCompile.sh
plik wykonywany nazywa sie editor
b) Windows
za pomocą dev c++ (uznaliśmy ze to jedne z popularniejszych narzędzi na naszym wydziale,
doleczony w folderze installs: devcpp-4.9.9.2_setup.exe)
otwieramy plik projektu Designer.dev. Naciskamy Rebuild All (Ctrl+F11). gotowe.
plik wykonywany nazywa sie editor.exe
2) Obsługa

editor - nie zostanie wczytany żaden plik, a wyjście zostanie zapisane do data.dat
editor nazwa_pliku.dat - z podanego pliku zostaną pobrane dane, oraz do niego
zostaną zapisane
editor nazwa_pliku1.dat nazwa_pliku2.dat - dane zostaną pobrane z pliku
pierwszego, zapisane do pliku2

3) Format pliku danych .dat

n
x1 y1 x2 y2
...
x1 y1 x2 y2

n - ilość linii
... - n razy
liczby w pliku .dat powinny być z zakresu (4,796) dla x oraz (4,596) dla y.
4) Uwagi
•

•

podczas edycji staramy sie nie wyjechać pikselami poza okienko. Na końcu każdego odcinka
znajduje sie kulko symbolizujące punkt, w momencie gdy punkt postawimy za nisko, kolko go
symbolizujące moze wyjść poza okienko i program moze sie wywalić.
plik podawany do musi być formatu .dat

5) pliki zrodlowe wchodzące w skład komponentu:
•

editor.c

II) Program właściwy - pobiera dane z pliku .dat, sprawdza czy odcinki sie
przecinają, zapisuje rezultat obliczeń do dane.out

1) Kompilacja
a) Linux/Unix
odpalamy skrypt intersectionCompile.sh. jest on przystosowany do pracy na solarisowych
maszynach unixowych naszego wydziału: juliuszu i ultrze60
plik wykonywalny nazywa sie intersection.
b) Windows
za pomocą dev c++ (uznaliśmy ze to jedne z popularniejszych narzędzi na naszym wydziale,
doleczony w folderze installs: devcpp-4.9.9.2_setup.exe) otwieramy plik projektu
MPILineIntersection.dev. Naciskamy Rebuild All (Ctrl+F11). gotowe.
plik wykonywany nazywa sie MPILineIntersection.exe
2) Obsługa
a) Linux/Unix

mpirun -np liczba_procesow intersection dane_wejsciowe.dat
w razie gdy system na juliuszu czy ultrze nie będzie znać polecenia mpirun wystarczy napisać:

source MPIVariables
b) Windows
do uruchomienia potrzebne środowisko mpi dla Windows. Nasze testy na windows xp odbywały
sie z mpich2 (plik instalacyjny w folderze installs: mpich2-1.0.5-win32-ia32.msi). Do
zainstalowania potrzebny jest .Net Framework (plik instalacyjny w folderze installs: dotnetfx.exe).
Po instalacji dobrze jest do zmiennej systemowej PATH dodac na koncu lokalizacje bin'a mpich2
aby moc wykonywać polecenia z kosnolki bez pełnej ścieżki dostępu do pliku (domyślnie po
instalacje ścieżka ta to C:\Program Files\MPICH2\bin\). Zaopatrzeni juz w potrzebne środowisku
program odpalamy:

mpiexec -n liczba_procesow MPILineIntersection.exe dane_wejsciowe.dat
przy braku ustawienia zmiennej PATH wywalanie wyglądałoby (przy domyślanych ustawieniach):

C:\Program Files\MPICH2\bin\mpiexec -n liczba_procesow MPILineIntersection.exe
dane_wejsciowe.dat
3) Format pliku danych .dat

n
x1 y1 x2 y2
...
x1 y1 x2 y2
n - ilość linii
... - n razy
liczby w pliku .dat powinny być z zakresu (4,796) dla x oraz (4,596) dla y.
4) Wyjście - format .out
Program wynik zapisywać będzie zawsze w pliku data.out. plik ten ma postać:

id1 id2 x y
...
id1 id2 x y
id 1, id2 to id linii przecinających sie, gdzie pierwsza linia w pliku .dat ma id 0 a ostatnia (n-1)
(x,y) współrzędne przecięcia sie linii
zauważyć należy ze plik data.out jest faktyczna odpowiedzią na postawiony w specyfikacji
problem, gdy jest pusty znaczy to, ze odcinki nie przecinają sie. Gdy cos w sobie zawiera znaczy,
ze co najmniej 2 sie przecinają (a nawet specyfikuje po 1 przecięciu w pasie jeśli takowe istnieje).
5) Uwagi
•
•

program musi miec co najmniej 2 procesy
program jest "cichy z natury", jeśli chce zobaczyć sie jak pracuje (tekstowe debug info) to
zamiast intersectionCompile.sh używamy intersectionWithBeLoudCompile.sh pod
linuxem/unixem. Natomiast pod windowsem korzystamy z MPILoudLineIntersection.dev. (chodzi
o skompilowanie z opcja -DBELOUD, czym nie należy sie jednak przejmować gdyż odpowiednio
skrypt lub .dev maja juz ta opcje ustawiona)

6) pliki źródłowe wchodzące w skład komponentu:
•
•
•
•
•
•

test.c - główny plik projektu
rbt.h - nagłówek drzew czerwono-czarnych
rbt.c - implementacja drzew czerowono-czarnych
pq.h - nagłówek kolejki priotetowej
pq.c - implementacja kolejki priorytetowej
list.h - wklejalny plik listy jednokierunkowej z ogonem

III) Visualizer - program który na podstawie plików wyjścia i wejścia
wizualizuje prace wlasciwego programu
1) Kompilacja
a) Linux/Unix
odpalamy skrypt visualisationCompile.sh

plik wykonywany nazywa sie visualisation
b) Windows
za pomocą dev c++ (uznaliśmy ze to jedne z popularniejszych narzędzi na naszym wydziale,
doleczony w folderze installs: devcpp-4.9.9.2_setup.exe)
otwieramy plik projektu Visualisation.dev. Naciskamy Rebuild All (Ctrl+F11). gotowe.
plik wykonywany nazywa sie Visualisation.exe
2) Obsługa

Visualisation n plik_danych.dat data.out
n - ilosc procesow dla ktorych byl testowany program (potrzebne do ukazania podzialu problemu(
plik_danych.dat - plik z ktorym byl uruchamiany
3) Format pliku danych .dat

n
x1 y1 x2 y2
...
x1 y1 x2 y2
n - ilość linii
... - n razy
liczby w pliku .dat powinny być z zakresu (4,796) dla x oraz (4,596) dla y.
4) Wyjście - format .out

id1 id2 x y
...
id1 id2 x y
id 1, id2 to id linii przecinających sie, gdzie pierwsza linia w pliku .dat ma id 0 a ostatnia (n-1)
(x,y) współrzędne przecięcia sie linii
5) pliki źródłowe wchodzące w skład komponentu:
•

visualisation.c

IV) Tasiemiec - czyli skrypt do uruchamianie po kolei wszystkiego
1) Windows
w windowsie tasiemiec to example.bat:

del log.txt
del data.out
randomizer 10 > 9.dat
editor 9.dat
mpiexec -n 7 MPILineIntersection.exe 9.dat > log.txt
visualisation.sh 7 9.dat data.out
7 to liczba procesów

9.dat to nazwa pliku z danymi
2) Linux
w lunuxie tasiemiec to example.sh

rm log.txt
rm data.out
randomizer 10 > 9.dat
editor.sh 9.dat
mpirun -np 7 MPILineIntersection 9.dat > log.txt
Visualisation 7 9.dat data.out
7 to liczba procesów
9.dat to nazwa pliku z danymi

V) Jak na wydziale najlatwiej testowac nasz program?
W laboratoriach (a z tego co wiemy również większości gabinetów) zainstalowany jest cygwin
lacznie z batem do logowania graficznego na Juliusza. Jeśli nie ma takiego bata wystarczy w
cygwinie wpisać

X -query juliusz
i tako to dostaniemy sesje z X'ami potrzebna do oglądania prezentacji graficznych.
Powyższa opcja dostępna jest jedynie z sieci wydziałowej. Z domu również można zalogować sie
graficznie na solarisa. Do tego celu używamy pod windowsem VNC (dostępny w folderze
instalacja). Przed jego uruchomieniem otwieramy puttiego, w właściwościach naszego połączenia,
w zakładce Tunnels (po lewej) dodajemy Source: 5902 oraz Destination:localhost:5902 (tak
tunelujemy X-y) i klikamy add. Następnie logujemy sie na solarisa i odpalamy komendę:

juliusz:1% vncserver
Wyskoczy monit o hasło, będzie to hasło dzięki któremu będziemy mogli sie zalogować graficznie
na solarisa. Po potwierdzeniu hasla zacznie chodzić nasz prywatny server vnc. Teraz możemy na
naszym komputerze domowym uruchomić vnc. Jako server wpisujemy localhost:2 po czym
klikamy OK. Po wpisaniu hasla (tego ustawionego przy vncserver) otworzy sie okno jakbyśmy byli
graficznie na wydziale.

VI) Troche liczb

Mamy nadzieje, ze dokument ten pomoże w obsłudze naszej aplikacji. A na zakończenie trochę
liczba o naszym projekcie:
•
•
•
•

nasz zespól to 4-ech programistów
nasz projekt to 3 osobne aplikacje, doskonale ze soba współgrające
2300 linii kodu
97 wersji repozytorium svn

Staraliśmy sie maksymalnie prosto umożliwić Pani doktor korzystanie, testowanie i przeglądanie
projektu. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kierować je na mail keyer@mat.uni.torun.pl lub
welna@mat.uni.torun.pl Dziękujemy za umożliwienie doniesienia tego podręcznika później. Życzymy
miłego korzystania z programu

Piotr Modzelewski i Paweł Olzacki

