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داد�١(�٣) ورود	 ان�� �� ���ورت ����ی� رت� �� وزندار (n٢)Θی�ل و رأس n �� !�ا �

"ن رأس دو ه� &� ـ��$�	 ا*' ورود	 !�اف در رأس �* �.-�رن، /$0� ی1 2د.��

ا4ـ3از�	 ا*'). !ـ�اف در �56ـ� �����ی7& ا34از�	 از ��$�، 8ر��) 32�� ��ا�� ه9 ��

{a, c, d} رو��و !ـ�اف در �0ـ�ل، ��ا	 ا*ـ'. "ن رأسه�	 �.-�رن، ��$�	 /$0� ی1

�;�*:ـ�	 ،�$<6� ایـ7 در هـ3ف ه3�.6. � ا34از�	 �ـ� �.-�رن �0ـ$/ دو {a, c, e} و

�:5��� ا<=ری.9 در ا*'. �?4" �@ر!� A5��� �� ورود	 !�اف در �.-�رن �0$/ه�	 	�Bه

!ـ�اف، از �CBـ7 رأس *ـ� ه� ��ر*� ـ��$�	 �ـ� ب) 2د،�� �:*�;� !�اف در رأس دو ه� 	�$�� (E>ا ،�$<6� ای7 ��ا	

35F5G!ـ� �& ا*ـ' �3ی?� 24ـ3.�� A��� "4?ـ� ا34از�	 �ـ� �H� �ـ� �.-�رن �0$/ه�	 ج) و 342�� 35Gا �-�رن �0$/ه�	

هـ3ف، .(32�� n٢ از �Jی:ـ� '>�K ���3یـ7 در �.-ـ�رن �0$/ه�	 �ـ3Lاد 35�& ( �ض 32���� O(n٣) ا<=ری.9 ای7 ز��4�

ا*'. ��ر بN ازن� �� از	� رت� �� ا<=ری.9 ای7 ا�Hا	

�=�5ی3).١.١ �84 در را ا<=ری.9 !�مه�	 	�Bه) 35�& PQR� را (Task) و�S5Tه�

٢.١.(32�� n٢ از �.B& 4:�ی3 !�م ه� و�S5Tه�	 �3Lاد (�����ای7 35�& ��5ن �Gداز� n٢ �� و�S5Tه� ای7 از '2�=4 ی1

٣.١.35RC� و�S5Tه� ��ا	 را وا�6.=� !�اف

(١�)٢.35�& �:*�;� �Gداز�34 n٢ ��ا	 را (Cost) ه@ی�� و (Efficiency) &�رای� ،(Speedup) U�6ی� �5@ان

(١٠)٣.�5N ی� ا*' A*��� از	� داد� �3ل ��ا	 داد�ای3، �Wارا ی1 *Xال در �& از	� ا<=ری.9 از 'B6Y ه� ده35 Z5J�

ار*�ل�(١٠) ��ی3 را 5G]�مه�ی� �\ و�S5Tه� از ی1 ه� 5G]�م، �:�دل �3ل از ا*.�Sد� �� ی1 *Xال در �32 �Wارا ا<=ری.9 �5Gد�*�ز	 در

دارد). �Yار ی1 �B2ر�	 �Gداز�34	 در ورود	 !�اف ���ورت ����ی� ]& ا<=ری.9، ا�.3ا	 در 35�& ( �ض 3�& دری� ' و

ایـ�7(١٠) E$.Q� B6Y'هـ�	 در ���ـان (Broadcast ]0� ���5$B�) �LBH ا4.-�ل 	^�� Z_* �B$�5ت &3ام از ،]:Y *Xال در

&�د. ا*.�Sد� ا<=ری.9

ا<=ری.Bـ�`(٢٠) و &�5ـ3 �:*�;� را Bisection width و Connectivity ،�_Y �-ـ3ار رأس، n �� ALـC� ا�� 	�C:2 ژ	>G� در

ده35. �Wارا O(log(n))!�م در "ن ��ا	 All-to-all Broadcast ]B� ��ا	

3� از ا�.ـ;�ن 	��B4 و ا*' د5Y-ـ� هR.�د "ز�ـن ز��ن &ـ� 35�& دYـ' 9�&�� ا*ـ'Nدر "ز�ن، ایـ7 در �B2 '5- � "رزو	 ��

2د.�B4 داد� b*�G �R*�G �� "ز�ن ز��ن در 75�FBه 2د.�� �:*�;�


