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Özet : Bu çalışmada, yerel bilgisayar 
ağları(LAN) ile parallel virtual makineler(PVM) 
arasındaki ilişkiler benzerlik ve farklılıkları 
açısından incelenerek yeni bir modele erişim 
araştırılmıştır. PVM özel bir parallel 
programlama mekanizması olarak aynı zamanda 
LAN’larıda destekleyebilme kabiliyetine sahiptir. 
LAN’lardaki server-iş istasyonu kavramlarının, 
PVM deki master-slave’e karşılık geldiği 
görülmüştür. Dağıtık özellikteki parallel çalışma 
prensibi üzerine kurulu PVM’lerin, LAN olarak 
da çalışabilmelerinin optimum fayda açıdan 
önemli bir avantaj oluşturduğu gözlemlenmiştir.  
  
Anahtar kelimeler : LAN, PVM, paralel proses, 
distributed sistem, massage passing 
 
  
1. GİRİŞ 
 
Bilimsel araştirmalara uyumlu olarak bilgisayar 
teknolojilerindeki gelismeler, klasik hesaplama 
tekniklerini yetersiz kilmiştir. Daha guçlu 
ozelliklere sahip donanimlara ihtiyaç giderek 
artmiştir[1]. Hesaplamanin karmaşik ve data’nin 
yogun oldugu bilimsel calişmalarda, klasik 
teknolojilerle calişma, ancak duşuk performansla 
mumkun olabilmiştir. Sistemin hiz olarak 
performansini artirmak açisindan paralel 
sistemler, en etkin cozumler olarak ortaya 
çikmaktadir. Gunumuzde sozkonusu paralel 
sistemler dagitilmiş ve çoklu işlemciler olarak iki 
kategoriye ayrilmaktadirlar[2]. 
 
Dagitilmiş sistemler, birbirlerine network olarak 
baglanmiş çok sayidaki bagimsiz bilgisayardan 
oluşan sistemlerdir[3]. Gunumuzde sik olarak 
kullanilan, Yerel Bilgisayar Agi ;  Local Area 

Network(LAN) ve Uzak Bilgisayar Agi ;Wide 
Area Network(WAN)’lar dagitilmiş sistemlere 
ait donanimlarin en en sik olarak karşilaşilan 
modelleridir[4]. 
 
Çoklu işlemciler(multiprocessors) ise, cok sayida 
ve ozdeş işlemcilerden oluşan paralel 
sistemlerdir[5]. 
 
Sonuçta gerek dagitilmiş gerekse çoklu 
işlemcilerden olusan paralel sistemler, ayni anda 
mevcut işi veya yuku paralel alt yukler veya 
program parçaciklarina ayirarak 
işleyebildiklerinden sistemin performansina, hiz 
açisindan olumlu katki yapmaktadirlar. Çok 
işlemcili sistemde ideal anlamda sistemin 
performansi, klasik işlemciye gore, islemci sayisi 
kadar artmasi sozkonusudur[6].  
 
Paralel Virtual Machines(PVM) veya paralel 
sanal makineler, paralel programlama için 
geliştirilen onemli bir yazilim ve tool’dur[7]. 
PVM, hesaplanacak işi, mevcut paralel donanima 
dagitmakla yukumlu bir yazilimdir. Bu ozelligi 
ile kullanicilara, uygulamalarini geliştirecek 
uygun bir ortam saglamaktadir[8]. 
 
Bu çalişmada, PVM ile LAN arasindaki  ilişkiler 
incelenmiştir. PVM’in  bir LAN olarak 
duşunulebilmesi ve bir LAN sisteminin PVM’e 
uyumlu hale getirilmesindeki temel yaklaşimlar 
ele alinmiştir.  
 
2. YEREL BILGISAYAR AĞLARI  
 
Arastirma ve calisma ortaminda kullanilmakta 
olan kaynaklarin, cok sayida kullanici arasinda 
rasyonel ve seri bir yapida paylastirilma 



ihtiyaclari tipik network gereksinimini gundeme 
getirmistir[9].  
Bu amacla mevcut makine parkinin 
ozelliklerininde goz onune alinmasiyla 
olusturulmus iki network yapisi  on plana 
cikmistir; bunlar uzak mesafeleri iceren WAN ve 
daha yakin mesafede kuullanilma yetenegindeki 
Lokal Iletisim Aglari,diger bir deyisle, LAN. 
Asagida boyle bir LAN’in yapisi genel haliyle 
verilmiştir[4]. 
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             Şekil 1. Yerel  Bilgisayar  Agi 
 
 
Şekilden de tipik bir LAN yapisi gorulmektedir. 
Yakin mesafeleri icerecek sekilde kurulan ag’da 
sistemi kontrol eden bir server veya 
anahtar(switch), uygun bir baglanti topolojisiyle 
kendisine bagli is istasyonlari(PC) ve bunlar 
tarafindan kullanilmak uzere sistemdeki ortak 
paylasim kaynaklari. 
 
Boyle bir yapida ortak veri tabanindaki 
kaynaklara, belirli bir kuyruk veya oncelik 
yontemine gore erisim paraleldir. Sistemlerdeki 
is istasyonlarina, sistem tarafindan paralel tahsis 
edilen bir is veya prigram veya paralel 
programlama soz konusu degildir. Diger bir 
deyisle, dagitilmis paralel sistemlerin calisma 
disiplininden daha farkli bir sistem soz 
konusudur[10]. 
 
 
3. PARALEL VIRTUAL MAKINELER 
 
Paralel Virtual Makineler, programlama dili ve 
isletim sisteminden farkli ozel bir yazilim tool’u 
olup, kullanicilara programlarini paralel bir 
ortamda derleme ve paralel isleme(processing) 

imkani sunmaktadir[11] PVM’in en onemli 
ozelligi mimari acidan heterojen ozelliklere sahip 
bilgisayarlari network olarak organize 
edebilmesidir. Heterojen yapi ile sistemdeki 
makinelerin mimari, data, hiz ve is yuku 
acisindan farkli ozelliler vurgulanmaktadir[12].  
 
Belirtilen niteliklere sahip PVM ilk olarak  Oak 
Ridge Ulusal Laboratuari, Tennessee, Emory ve 
Carnegie Mellon Universilerinin isbirligi ile 
1989 yilinda  gelistirilmistir. PVM 1.0 ile 
gelistirilen ilk versiyonu, en son PVM 3.3 
versiyonu olarak   upgrade edilmistir[13]. 
 
Sistem Master-Slave  prensibine gore 
calismaktadir[14]. PVM’in genel calisma 
prensibini gosteren şekil aşagida verilmiştir[15]. 
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         Şekil 2. Paralel Virtual Makine 
 
 
Verilen şekil incelendiginde PVM’in master ve 
slave prensibi uzerine kurulu oldugu 
gorulmektedir. Kullanici tarafindan girilen is 
veya program, master tarafindan, sistemdeki 
heterojen yapiya sahip bilgisayarlara, diger bir 
deyisle slave’lere paralel olarak tahsis 
edilmektedir. Slave’lerde yerine getirilen 
icraatlar tekrar, master’a sonuc olarak 
gonderilerek islem ve hesaplamalari iceren 
paralel surec tamamlanmaktadir. Bu sekliyle 
PVM’in de mesaj gecis(message passsing) 
prensibine gore calistigi farkedilmektedir[16]. 
Sistemde master ve slave’lerin yanisira, slave’ler 
arasinda da iletisim soz konusudur. 
 
 
 
 
 



 
4. PVM  ve  LAN 
 
Ayri olarak ele alinan her iki sistem incelendigi 
zaman, birbirlerini tamamlayici pek cok 
ozellikleri oldugu gorulmektedir.  
 
LAN, paralel islemeye(processing) yonelik  bir  
sistem olmamasina ragmen, PVM  mimarisine 
oldukca uygundur. Server yapisiyla, masteri, is 
istasyonlari ile de  slave’lerle benzerlikler 
tasimaktadir. 
 
PVM, paralel bir tool olarak yetenekleriyle, bir 
LAN ortamini destekleyebilme ozelligi 
gostermektedir. LAN’I olusturan her bir is 
istasyonunun farkli ve heterojen yapida olmalari, 
PVM’in paralel calisma ortami saglamasinin 
geregidir. Heterojen yapiya aciklik getirilrse, 
ayni isletim sistemine uyumlu makineler 
kastedilmektedir. Bu anlamda PVM’in 
gunumuzde, Fortran destegindeki networklere de 
uygulanabilirliginin yani sira, Unix tabanli 
networklerde  daha yaygin kullanildigi 
gorulmektedir[17]. 
 
Bunlarin isiginda, mevcut LAN olarak calisan 
bir sistem’e  PVM  uygulanmasi soz konusudur. 
Bunun icin Local Networkdeki her bir is 
istasyonun, PVM’in  slave’leri olarak 
tanimlanmasi gerekmektedir.  
 
Saglanacak PVM’in herhangi bir versiyonu ile 
sistem belirlenen LAN uzerine 
kurulabilmektedir. PVM kurulurken karsilasilan 
asagidaki adimlar, is istasyonlarinin slave olarak 
tanitilmasini icermektedir. 
 
•  her bir mimari icin PVM’in kurulmasi 
•  a.rhosts  file ; kullanimda istenilen tum  
   host’larin listesi 
•  $HOME/.xpvm_hosts  file ; kullanilmasi  
   dusunulen host’larin listesi 
 
bu adimlarla networkdeki her bir makine  PVM 
icin  tanimlanabilmektedir. Ayrica daha sonra 
sisteme konulmasi veya cikarilmasi dusunulen is 
istasyonlari da mumkundur. Bunlar PVM icinde 
asagidaki sekilde yerine getirilir. 
 
•  pvm > add hostname 
•  pvm < delete hostname 
 
 

Bu islemlerden sonra  klasik anlamda kullanilan 
basit bir LAN’in  paralelize ve PVM’e uyumlu 
hale getirilmiş goruntusu aşagidaki gibi 
olacaktir. 
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              Şekil 3. PVM  Destekli  LAN  
 
 
Şekil,  bir  LAN sisteminin  PVM  ile nasil 
desteklendigini gostermektedir. Ethernet 
topolojisiyle calisan basit bir LAN, server’I 
uzerine PVM’in kurulmasiyla, ayni zamanda  
paralel bir sisteme donusebilmektedir. Server, 
master gibi, is istasyonlarida slave gibi 
davranmaktadir. 
 
LAN  bu ozelligi ile, bir avantaj teskil ederken,  
baska bir dezavantajla da karsi karsiya kalmistir ; 
sistem  PVM olarak calisirken, ayni anda  bilinen 
network ozelligini kullanamamaktadir. Bu 
yuzden yukarida gelistirilen yapi, opsiyonlu bir 
konfugurasyondur. 
 
Bagimsiz LAN ve PVM den olusan sistem, 
bunlardan birine anahtarlamali olarak icra 
edilebilmektedir. PVM calismasi bittigi anda 
ancak sistem, klasik kaynak paylasimi ile ilgili 
olarak LAN calismasina imkan vermektedir. 
Bunun karşiti da dogrudur. PVM  modunda 
iken,; 
 



pvm > exit 
 
komutu işlendikten sonra sistem LAN  moduna 
donebilmektedir. Boyle bir sistemi denemek 
amaciyla  Liverpool Universitesi Bilgisayar 
Muhendisligi Bolumundeki sistemden 
yararlanilmistir.  
Paralel sistemler icin kurulmus bulunan PVM3.3  
sistemi  uzerindeki ilgili LAN ve PVM modlari 
test edilerek, ilgili yaklaşimin rasyonelligi 
gozlemlenmiştir. 
 
5. SONUÇ 
 
Çalişmamizda, paralel sistemler icin geliştirilmiş 
bulunan PVM ile haberleşme ve kaynak 
paylaşimi amaciyla kullanilmakta olan LAN 
network sistemi arasindaki ilişkiler incelenmiştir. 
Gunumuzde komplex ve verilerin yogun olarak 
işlendigi alanlarda ve bilimsel calişmalarda, 
veriyi paralel olarak daha yuksek performansta 
işleyecek, paralel processing tabanli mimarilerin 
kullanimi kacinilmaz gorunmektedir. Bununla 
beraber, bu tur yapilarin tesisinin maliyet 
açisindan yuksek olmasi, bilinen handikaplaridir. 
 
Bunlara ek olarak, daha klasik amacli network 
organizasyonlari konusunda benzer sikintilarin 
genelde olmadigi, ve daha rahat kurulduklari da 
bilinmektedir. Bu çalişmada, mevcut ve basit 
LAN network yapilarindan yararlanilarak, veri 
ve program paylaşim ilkelerini iceren bir LAN 
paralel processing sistemi oluşturulmasi 
araştirilmiştir. 
 
Çalişmada, paralel işlemeye(processing) ve 
programlamaya uygun ozel bir sistem ve yatirim 
gerekmeksizin, mevcut LAN sistemine, bu 
ozelliklere sahip Paralel Virtual 
Makine(PVM)’nin yetenekleryle, paralel 
processing ozelligi kazandirilmasinin mumkun 
oldugu gorulmuştur. Sonucta opsiyonlu olarak 
çalişabilen bu sistemin, mevcut LAN’I bu 
ozelligi ile daha etkin kildigi gozlemlenmiştir. 
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