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Resumo

Em sistemas multiprocessadores MIMD de memória distribuída, processadores são liga-
dos por uma rede de interconexão ponto-a-ponto, usualmente modelada por um grato onde
proceagaMores são vértícenlagra;íae canais decoinunicação sãaastrestab Como a comuni-
cação enter-processador collstitui-se freqüentemente em sérios gargalos, diversas arquitetu-
ras foram propostas que adicionam à topologia ponto-a-ponto um sistema de barramentos
múltiplos. Neste trabalho mostramos o interesse de arquiteturas paralelas, onde comu-
nicações se realizam somente por barramentos. Para isto estudamos algumas topologias
ponto-a-ponto, e sua modelagem por gratos. Velhos também com algum detalhe algoritmos
de comunicação global. Estudamos alguns trabalhos anteriores onde foram utilizados bar
ramentos. Vamos propor generalizações do anel, gra.de, etc, que são as versões baseadas em
banamentos das correspondentes redes ponto-a-ponto. Nlostramos como usar conceitos de
hipergrafos para modelar a comunicação entre processadores em tais redes de interconexão
e damos algoritmos eficientes para. as operações de difusão (broadcasl) e troca completa
(gossípíng). Desenvolvemos uma nova ferramenta chamada símp/iDcação. A idéia é cons-
truir um grato, chamado gra/o sámp/i Gado, da. topologia original de hipergrafo, de tal modo
que ficará fácil descrever e realizar esquemas de comunicação. O conceito de simplificação
nos permitirá utilizar algoritmos conhecidos para redes usuais, sem barramentos.

Abstract

In most distributed memory MIMD multiprocessors, processors are connected by a
point-to-point interconnection network, usually modeled by a graph where processors are
bodes and communication links are edges. lince interprocessor communication frequently
constitutes serious bottlenecks, several architectures were proposed that enhance point-to-
point topologies with the help of multiple bus systems. In this work we demonstrate the
interest of paiallel architectures where the communication means are constituted solelg/ by
busses. We study some point-to-point topologies, and their modeling by graphs. We algo
study algorithms for global communication and some previous works that use busses. We
propose generalizations of the ring, grid, etc, which are the bus-based versions of the well
used point-to-point linear and grid interconnection networks. We show how to use hyper-
graph concepts in ordem to modem enter-processor communication in such networks and we
tive eíficient algorithms for broadcast and gossiping. We developed a new pool called sám-
pliPcatáon. The idem is to construct a graph, to be called símpZIWed grapà, from the original
topology, se that it will become easy to describe and perform communication schemes. The
simplification concept also allows us to use some already known communication algorithms
for usual networks.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Conceito de processamento paralelo

O termo "processamento paralelo" denota a. execução simultânea de múltiplos processos,
cooperativamente, com o intuito de resolver um problema computacional. Existem dois
tipos básicos de problemas computacionais, que por precisarem de grandes melhoras no
tempo de processamento, incentivam a pesquisa em processamento paralelo. Problemas
caracterizados por tamanho e complexidade muito grande (ex: previsão metereológica) e
problemas de tempo real (ex: sistemas de aviação militar).

Estes tipos de problemas requerem um desempenho muito grande. Apesar de terem
sido atingidas melhoras significativas nas velocidades dos processadores, avanços contínuos
estão sujeitos às leis fundamentais da físicas. As principais barreiras para obter um
aumento de desempei:tho com o processamento paralelo são conceituais, como repartir
um problema. entre vários processadores e administrar a execução de múltiplos processos
de uma maneira cooperativa. Como a dificuldade de ultrapassar obstáculos conceituais é
menor do que a de quebrar leis da física, o processamento paralelo é um método promissor
para atingir melhoras significativas de desempenho.

1.2 Arquiteturas paralelas

Denomina-se por arquitetura paralela a matéria que estuda as possíveis maneiras de in-
terconectar processadores. Estas maneiras devem permitir a coordenação do trabalho de
seus processadores, assim como permitir um esquema de comunicação eficiente entre os
mesmos.

l Velocidade da luz =300.000 Km/s
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A classiâcaçào mais conhecida das várias possibilidades de interconectar processadores
é devida a Flynn j171 e foi baseada no fluxo de instruções e de dados. Forana definidas 4
categorias:

SISD sáng/e ánst7'KcíÍon, sãng/e aGIa stream

Computadores seqüenciais.

MISD ma/íip/e nstructíorz síl'eams, sáng/e data. stream

Corresponde a vários processadores processando diferentes instruções sobre os mes
mos dados; esta categoria é teoricamente possível mas não tem aplicações práticas

SIM.D single ánstrtécíãon stream, mu/tip/e da.[a sireams

Corresponde a vários processadores executando simultaneamente o mesmo conjunto
de instruções em diferentes conjuntos de dados.

MIMD mu/íiple ánstruciàon streams, mulfÍp/e data sÍreams

Corresponde a vários processadores executando independentemente diferentes in
truções em diferentes conjuntos de dados.

Existem também duas categorias em relação a memória

memória compartilhada Neste caso os processadores têm acesso a uma memória glo-
bal, comum a todos.

memória distribuída Cada processador tem a sua própria memória local. Quando
existe a necessidade de acesso a um dado fora da memória local de um processador,
ocorrem comunicações entre os processadores.

Esta classiâcação não é perfeita, mas é a mais conhecida. Entre os modelos de
máquinas existentes, existem modelos que não se encaixam ou que se encaixam em mais
de uma categoria.

Veremos um pouco melhor as categorias Slh4D e MIMD.

1.2.1 Arquiteturas SIMD

As arquiteturas SIMD (figura 1.1) são compostas por uma unidade central de controle,
múltiplos processadores e uma rede de interconexão que permite comunicações processa.dor-
a-processa.dor ou processador-a-memória. A unidade central efetua a difusão de uma única
instrução para todos os processadores, os quais executam a. instrução independentemente
no seu próprio conjunto de dados.

8



Unidade

Controle

Rede
de

interconexão +

Figura. 1.1: Arquitetura SIMD, onde l é a instrução atual, P são os processadores e M
células de memória.

A rede de interconexão permite que o resultado de uma instrução calculada em um
processador seja comunicada a outro processador, para ser utilizado como operando na
próxima instrução.

1.2.2 Arquiteturas MIMD
As arquiteturas MIMD utilizam múltiplos processadores que podem executam diferentes
fluxos de instruções e dados. As máquinas MIMD permitem soluções paralelas nas quais
os processadores funcionam de uma maneira autónoma. Não existe uma sincronização
implícita em arquiteturas MIMD, os processadores podem ser assíncronos, caracterizando
um Àard?odre descentralizado.

Um novo conceito de aiquitetura é proposto por Fraigniaud em 1201, para máquinas
MIMD onde deve existir uma sincronização entre os processos que estão sendo executa-
dos nos processadores. Este conceito de sincronização, para troca de mensagens, entre
vários processadores executando processos de um único programa, é o da arquitetura
SPMD (sámp/e program, mK/íáp/e data síream.). Este tipo de arquitetura permite uma
sincronização de alto nível.

Um outro modelo, mais teórico, que corresponde a categoria N'lIMD é o modelo PRAM
(para/JeJ Tardam access macAíne). Boa parte dos algoritmos existentes para a PRAM são
algoritmos do tipo SIMD. Uma PRAM consiste de múltiplos processadores com algum
tipo de conexão à memória. Existem quatro regras principais que disciplinam acessos a
esta memória (ver l21 para um tratamento mais detalhado):

EREW (e=c/usÍue real, ezc/ sáue rate), a cada instante apenas um processador pode
acessar uma posição da memória global.

9



CREW (cone? rrent real. ezc/ sine toriíe), a cada. instante. uma posição de memória. que
está sendo alterada por uni processador não pode ser acessada pol outro. Vários
processadores podem ler o conteúdo da mesma posição de memória simultaneamente.

CRCW (c07zcurrenl real, c07zcurrent lorÍte), o acesso às posições de memória pode sel
simultâneo. No caso de mais de um processador estar alterando a mesma posição
de memória deve sel obedecido uma regra para resolver o conflito (ex: processador
de maior prioridade, o ou-lógico entre os valores que estão sendo gravados).

ERCW (e=c/usát;e real, concarrent lorÍte), a cada instante, uma posição de memória
que está sendo lida por um processador não pode ser acossada por outro. Vários
processadores podem escrever em uma mesma posição de memória simultaneamente
(deve existir uma forma de resolver conflitos).

Veremos agora as duas principais formas de organização de memória em uma aiquite
tura MIMD.

Arquiteturas com memória distribuída

Ar(luiteturas com memória distribuída (figura 1.2) conectam nós de processamento (pro-
cessador e memória local) com uma rede de interconexão, geralmente, ponto-a-ponto Os
nós compartilham dados utilizando a transmissão de mensagens através desta rede, pois
não há memória compartilhada.

R-lemória
Processador

Nlemória
Processador

Rede de

interconexão

Figura 1.2: Arquitetura Mlh'ID com memória distribuída

Diversas topologias de redes de interconexão foram propostas, de tal forma que fossem
expansíveis e fornecessem um bom desempenho para progra-mas paralelos com diferentes
padrões de comunicação entre processadores.
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Arquiteturas com memória compartilhada

A característica. que define uma. aiquitetura com memória compartilhada é uma memória
global, a qual cada piocessadoi no sistema tem acesso (figura. 1.3). Neste tipo de ai-
quitetura, os processos em diferentes processadores coordenani suas atividades lendo e
modificando dados na memória global.

b'lemória

P H P

Figura 1.3: Arquitetura MIMD com memória compartilhada

O uso de dados da memória compartilhada na coordenação de processos sendo execu-
tados em diferentes processadores requer mecanismos de sincronização no acesso a esses
dados. Uma técnica é a utilização de semáforos, com primitivas do tipo testa-e-atualiza
(tesa-and-set) .

Existe uma pequena variação, na qual além da memória global, os processador'es têm
uma memória local utilizada como memória cacÃe. Logo várias cópias da mesma posição
de memória podem estar no cacau de vários processadores em um dado instante. Manter
uma versão consistente desses dados é um problema de coerência de cacÂe.

1.3 Apresentação do trabalho

Em muitos sistemas de multiprocessadores Mlb'ID de memória distribuída, processado-
res são ligados por uma rede de interconexão ponto-a-ponto, modelada usualmente por
um grato onde processadores são vértices e canais de comunicação são arestas. Em tais
arquiteturas, a comunicação inter-processador constitui-se frequentemente em um sério
gargalo. A fim de contornar este problema, diversas aiquiteturas fazem uso de um sis
tema de barramentos múltiplos l22, 29, 341. Tais arquiteturas podem ser modeladas por
um hipergrafo l31, em que uma hiperaresta é um conjunto de vértices. Cada barramento
da rede é portanto representado por uma hiperaresta.

Uma, alternativa para aumentar o desempenho é a utilização de arquiteturas baseadas
em barramentos. Desta forma, é possível interconectar mais processadores, mantendo
um diâmetro aceitável. Proporemos novas topologias utilizando somente barramentos,
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de forma a. contribuir com a computação maciçamente paralela. Defendemos a viabilida-
de destas novas tipologias, com a definição de modelos realistas: e com a- desciiçào de
algoritmos bá.silos para a comunicação global.

Neste trabalho apresentaremos os modelos de glafos para redes de interconexão ponto-
a-ponto. Veremos as tipologias caminho, anel, grade, tolo e hipelcubo, e os diversos
modelos de comunicação para gratos.

Estudaremos os algoritmos, e veremos os limites inferiores, pala difusão e troca com-
pleta para cada uma. das topologias. Apreciaremos algumas tentativas de melhorar redes
de interconexão ponto-a-ponto utilizando barramentos.

Introduziremos alguns princípios básicos da teoria de hipergrafos, de forma. a propor
un] modelo teórico para barramentos. X/eremos algumas aplicações imediatas de hiper-
giafos em redes de interconexão. Generalizaremos o caminho, anel, grade e toro, com
novas topologias de interconexão à base de barramentos (hiperarestas). Serão definidas
as topologias hipercaminho, hiperanel, hipergrade e hipertoro, todas originais

Definiremos uma ferramenta denominada simplificação, também original, que será u-
tilizada na descrição de algoritmos nas topologias propostas. São apresentados diversos
tipos de simplificação, assim como outra ferramenta chamada redução. Utilizando estas
ferramentas descreveremos em detalhes algoritmos eficientes para a difusão e troca com-
pleta nas generalizações apresentadas. Veremos também alguns limites inferiores. Parte
do trabalho sobre as generalizações e comunicação é trabalho conjunto com A. Ferreira. e
S. W. Sono, consta em relatório técnico j131, foi publicado em conferência nacional j141

e aceito pala publicação em conferência internacional jlSI. vejamos agora uma descrição
poi capítulos.

No capítulo 2 examinámos a modelagem, utilizando gratos, para redes de interconexão
ponto-a-ponto. Veremos também algumas topologias bem conhecidas, assim como os
tempos dos algoiitmos para difusão e troca completa.

No capítulo 3 veremos alguns trabalhos que de alguma forma. utilizaram barramentos
para o aumento de desempenho de arquiteturas MIMD. Dois deles consideram grades
d-dimensionais com acréscimo de barramentos. Bokhari l81 e Aggarwal jll consideram o
uso de um barramento global, ao qual todos os processadores são ligados. O primeiro
utiliza um só barramento global e o segundo autor estende o trabalho para k barramentos
globais. Bhuyan e Agrawa1 l71 apresentam uma generalização da rede de interconexão do
hipercubo. Meyer auf der Heide e Pham 1221 investigam grades com o uso de uma árvore
de barramentos para a computação de operações associativas.

O capítulo 4 começa com definições e notações de hipergrafos, aborda algumas de
suas característica.s e mostra como podem ser utilizadas algumas de suas propriedades
básicas. São apresentadas estruturas de interconexão originais, à base de barramentos.
No final propomos um novo modelo de comunicação pala estruturas de interconexão com
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barramentos.

Algoritmos de comunicaçà.o global para as estruturas propostas bem como ferramen-
tas que facilitam a sua. descrição, seio.o vistos no capítulo 5. Provaremos também alguns
limites inferiores para os tempos de conlunicaçà.o global. Na collclusào, capítulo 6, ve
remos um apanhado geral, serão apresentadas as contribuições e a.presentalemos novas
perspectivas geradas poi este trabalho.
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(capítulo 2

Comunicação em algumas
estruturas de interconexão

2.1 Introdução

Neste capítulo descreverenaos, em termos de gratos, algumas das estruturas de interco-
nexão mais conhecidas para a interligação de processadores ou mesmo de uma rede de
computadores. As estruturas de interconexão a serem vistas aqui serão generalizadas
posteriormente.

Faremos uma apresentação dos modelos introduzidos para repl'esentar redes de pro-
cessadores utilizando gratos e veremos as definições dos padrões de comunicação mais
comuns. Analisaremos os limites superiores e apresentaremos os limites inferiores, para
estes padrões de comunicação, i:las estruturas de interconexã.o a serem descritas.

2.2 Estruturas de interconexão

Definimos um giafo G por G(V.-E), onde }' é um conjunto finito {ui,...,u.} e E é
um conjunto {ei, . . . ,e«}, onde cada. eí C V. jeil = 2. Denominaremos os elementos de
V vértices e os elementos de .E arestas. Note que com esta definição evitamos arestas
múltiplas e laços.

Dado um grato G(}', -E) e dois vértices zt, o C 1/ dizemos que a. distância entre u e D é o
comprimento (número de arestas) do menor caminho com extremidades u e u. Denotamos
a. distância entre u e D por dist(u, u). Definimos o diâmetro, 1), de um grato G(V. -E) colmo
1) = max.,..v dist (u, «).

Neste trabalho o nosso interesse está voltado para os gratos conexos, isto é, sempre
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que nos referirmos a um giafo G(\', E) teremos D < oo.

Dado um grado (7(\', E) usaremos as seguintes notações

8 dado u C v denotamos por grau de u, gi(u), a quantidade de arestas incidentes enl
D

B denotamos poi' grau deJ,'.g11Í]]1l:L qgrau do vértice de maio!.gl'au, isto é, gr(\]
max:...,, g:(«).

Definimos um grato orientado G(v,-8), onde v é um conjunto finito {oi,...,u«}
(vértices) e É é un] conjtmto {ei, . . . , e«} jarestas) onde cada e. C v x l/

Dados um grato orientado G(v, -É) e dois vértices u, u C v definimos um passeio de t&

a D como uma sequenclca

" - "-,'«:,"',...,":,'«.,";*:,...,.«,--,', - " ."« l ::i :ll;;,.....:,.
O tamanho de um passeio é o seu número de a.Festas. Una caminho é um passeio sem

repetição de vértices e arestas.

A distância de u a u, dist(u,u), é igual ao tamanho do menor caminho de u a u
Definimos o diâmetro orientado, -D, como max«,.cy dist(u, u).

Dado um grato G'(V. E) podemos dai uma orientação para cada atesta e = {ui, oj} em
E. Orientando todas as arestas obtemos um giafo orienta.do G(K E).

Vários conceitos e nomenclaturas básicos da. teoria de gratos serão utilizados a seguir
livremente, sem repetir suas definições. No decorrer do texto, poi vezes, vamos nos referir
a. um grato G(y. E) apenas por G.

2.2.1 Caminho

Esta é a mais simples forma de interconexão. Um caminho (pata) Pn(y. -E) é definido
como na teoria de gratos (figura 2.1). Note que o diâmetro de um caminho Pn(y. -E), de
tamanho n, é n -- l e o número de arestas incidentes com um vértice é no máximo 2.

2.2.2 Anel

Um anel (ráng) /t.(y,E) é definido como sendo um circuito de n vértices (figura 2.2)
Observe que o diâmetro de um anel com n. vértices é l tl e t.odo vértice tem grau 2.
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Figura 2.1: Caminho com 4 vértices IP4)

Figura 2.2: Anel com 8 vértices (R8)

2.2.3 d-grade

Uma d-grade (grão) é o resultado do produto cartesiano de d caminhos. Formalmente
uma d-grade Gl!(V.-E) = Pn: X ...x Pn. onde Pn:,l$ á 5; d, são caminhos(figura 2.3)- O
diâmetro de uma d-grade é igual a soma dos diâmetros dos caminhos componentes, isto
é, D = E2:;:(nf -- 1) onde cada n{, l $ { $ d, é o número de vértices do caminho Pn.. O
grau máximo de um vértice na d-grade é gr(y) = 2d (o mínimo é d).

Figura 2.3: Grade G2(V, E) = P4 x Põ

2.2.4 d-toro

Assim como no item anterior
Um d-toro r'(\'', -E) = R«. x

definimos o d-tolo (torzls) como um produto de d arléis.
x B«. onde R«., l 5; á $ d, sào anéis. O grau de cada
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vértice é gr(V) = 2d e o diâmetro é D = E:í:: IT-l, onde ni é o número de vértices do
anel R... O toro também é chamado de grade toloidal.

2.2.5 Hipercubo

Um hipercubo #a(V. E) (figura 2.4) é um grifo com .V = 2a vértices onde

y , Z,ó) l Z,{ C {0, 1},1 $ ã ; }
í «:,«, c v

{ui,u2} onde l oi © o2 " ej = .j-ésima coordenada canónica
1. (© denota a operação de ou-exclusivo).

e C E +-} e

O hipeicubo tem diâmetro d e todos os seus vértices têm grau gr(y) d

Figura 2.4: Hipercubo JI/a

2.3 Tempos de comunicação

Nesta seção veremos diversos tempos de comunicação para as cinco estruturas de interco
nexão vistas: caminho, anel, grade, toro e hipercubo. Trabalharemos sempre com o gra-
to correspondente às estruturas de interconexão, usando a correspondência processador-
vértice e canal-aresta.

2.3.1 'lYansmissão de mensagens

Usaremos as seguintes definições
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8 Traí.smíssão; envio de uma. mensagem ou parte da. mesma de um vértice a um
ou mais vértices. Dados um grato G(\',E) e vértices u,t C 'l/ denotamos uma
transmissão do vértice u para o vértice u por t' <" u.

(Jíc/o ou passo. conjunto qualquer de transmissões simultâneas

'l)ansmissão entre vértices adjacentes

Supomos que dada uma rede de interconexão, representada por um grato (.;(V. .E), o tempo
de transmissão de uma. mensagem M entre dois vértices adjacentes u, o C V não depende
dos vértices escolhidos. Existem vários modelos em relação ao tempo de transmissão de
uma mensagem entre dois vértices adjacentes, veremos uma breve descrição de alguns
modelos abaixo.

Mlodelo constante Supõe-se que as mensagens são suficientemente curtas para poderem
ser transmitidas em apenas um ciclo, que é composto de transmissão e/ou recepção
de dados e computação.

Modelo linear O tempo de transmissão é proporcional ao tamanho da mensagem mais o
tempo de inicialização (staff-wp). Isto é, o tempo de transmissão de uma mensagem
M, de tamanho L, entre dois vértices adjacentes é

r(M)

onde /3 é o tempo para a inicialização da transmissão e 'r é o tempo de propagação
de uma unidade de tamanho da mensagem, ! é a largura de banda das arestas.
Neste caso a transmissão de mensagens de tamanhos diferentes não é sincronizada.

Observe que se P » 7 e com mensagens de tamanho limitada o modelo linear e o
constante são semelhantes. Abaixo, temos a tabela 2.1 com valores de /3 e 7 para
algumas máquinas existentes. Esta tabela foi extraída de j191.

Modelo de pacotes Bertsekas e outros l61 apresentam um modelo onde a transferência
é realizada através de pacotes de tamanho fixo. Logo para a transmissão de uma
mensagem M de tamanho .L, temos

,'(M) - l:,l ",
onde m é o tamanho do pacote e l é a largura da. banda das arestas
modelo linear os pacotes têm tamanho unitário.

Vemos que no
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Tabela 2.1: Tabela com valores de /3 e 7 para máquinas existentes

Modelo linear sem tempo de inicialização Touzene e Plateau j3SI estudaram a co
municação no toro supondo o tempo de inicialização (sZart-up) nulo. Pala a trans-
missão de uma mensagem M de tamanho -L, temos

7'(M)

onde jé a largura de banda das arestas

Modelo Ê-linear Fraigniaud 1201 estudou comunicações no hipercubo, com experimen-
tos em máquinas a base de transputers, onde os tempos de inicialização e de propa-
gação dependem do número de arestas utilizadas pelo vértice que envia a mensagem
O modelo é da forma

r(.M) +

onde L é o tamanho da mensagem M, /3À e 't são respectivamente os tempos de
inicialização e de propagação para um vértice que utiliza simultaneamente k de suas
arestas para o envio de mensagens.

'l»ansmissão entre vértices não adjacentes

Existem modelos e técnicas específicas para o envio de mensagens entre vértices não
adjacentes. A técnica mais simples é a armazene-e-envie (score-and-/armara). Quando
ocorre a transmissão entre dois vértices não adjacentes u e o, o que acontece é uma
série de transmissões entre vértices adjacentes da mensagem (inteira) através de um dos
caminhos entre u e u.
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maquina a (pseg) -y (pseg/octeto)
iPSo-l 1000 l,ooo
iPSo-2 350 0,200
iPSo-860 136 0.384
nCUBE 446 2,500
Nleiko 250 l,ooo
FPS T40 830 1,430

Mega-Nade 4,85 1,125
CM-2 0,0 o,100
Ametek 2010 0,084 0,035
Fujitsu AP 1000 0,040 0,040



Logo, neste caso no modelo linear, pala vértices u e o a distância d, temos

Tu-«(M)

As outras técnicas mais comuns são

Técnica pape/áne Para reduzir os tempos do armazene-e-envie, uma técnica é a de de-
compor a mensagem M, de tamanho -L, em pacotes. Suponha que uma mensagem é
decomposta. em pacotes de tamanho .B. Pala simplificam suponha que L é divisível
por -B. Para transmitir a mensagem de um vértice u pala um vértice u à distância
d temos

. pacotes restantes
pacote l ,=

"...«, - @rm-- ({ - «) ., -* «,, (' -- { - :) '' -- «d

Técnica de caminhos disjuntos A idéia é decompor a mensagem em pacotes e trans-
miti-los do vértice origem para o vértice destino por caminhos disjuntor. Dados u e
z;, à distância d, se p é o número de caminhos (aresta disjuntos), de tamanho d' ? d,
entre os vértices u (origem) e u (destino), decomponha a mensagem M, de tamanho
1.,, em p blocos de tamanho IÍ (para simplificar suponha L divisível por p) Temos

Z,..(M)
' P

E claro que se pode combinar esta técnica com a técnica de pipo/áne

Quanto aos modelos existentes, o principal é um relacionado a comutação de circuitos
(loormÀo/e). Neste modelo é criada uma rota (de comunicação) quando se deseja trans-
mitir uma mensagem entre dois vértices não adjacentes. Para enviar uma mensagem M
de um vértice u para um vértice u, à distância d, temos

To.. = a + d.5 + -L'y

onde L é o tamanho da mensagem .A4, } é a largura de banda, a é o tempo de inicialização
e ó é o tempo para a criação de uma rota em cada vértice intermediário.

Modelo adorado

Neste trabalho abordaremos o modelo de comunicação constante e as transmissões serão
sempre entre vértices adjacentes.
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2.3.2 Comunicação entre vértices

Existem vários modelos para a comunicação entre vértices adjacentes. Uma aresta pode
ser bidirecional, isto é, as informações podem trafegai nos dois sentidos ao mesmo tem
po (ex: conversa telefónica). Pode ser unidirecional, no caso em que a aresta só pode
transmitir informações em um sentido simultaneamente (ex: loa/kÍe ta/Aãe). O modelo
bidirecional é denotado por -F (/u// duplez) e o unidirecional por H (Aa{/ dup/ez).

Há outro modelo importante em relação ao número de arestas que um vértice pode
utilizei para a transmissão/recepção de mensagens simultaneamente. Se um vértice pode
transmitir/receber por apenas uma aresta por vez chamamos de l-porta (processar-ZPoand)
e denota.mos por -h ou Xi, dependendo se as arestas são uni ou bidirecionais.

Se um vértice pode transmitir por no máximo um dado número k de suas arestas,
ao mesmo tempo, chamamos de #-porta (Z,)A'fÁ-bo?zzzd) e denotamos por -Ht ou Fk. Por
último quando um vértice pode transmitir pol' todas as suas arestas simultaneamente
temos o modelo +-porta (/ánk-bound) cuja notação é -F'* ou .#..

2.3.3 Padrões de comunicação

Veremos uma descrição detalhada dos padrões de comunicação mais comuns: difusão
(Z,roadcast), troca completa (gossiping), dispersão (scattering) e multi-dispersão (mu/ii-
scatterizzg). Nas definições das descrições as mensagens a serem transmitidas serão ele-
mentos, ou conjuntos dos mesmos. Por vezes, no deconer do texto, utilizaremos esta
analogia entre conjuntos e informações.

Difusão

Idéia: Um vértice tem uma informação que deve ser transmitida a todos os outros
\fÁrt;rpe Hn arnfnÕ'-'-'

T).Gni,,ãn

l

2

Estado inicial: Seja G(y. -E) um grato, onde um dado vértice qualquer u
contém um elemento s. Todos os outros vértices não contêm s.

Ciclo de comunicação: Cada vértice que tem o elemento s pode envia-lo
para um ou mais vértices adjacentes, conforme o modelo adorado. Após o
recebimento os vértices que receberam uma ou mais cópias do elemento s
passam a conter s.
Estado final: Todos os vértices do grato devem conter o elemento s.3
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Troca completa

Idéia: Cada vértice tem um pedaço distinto de uma informação completa, no final
todos os vértices devem conter a informação completa.

Definição:
1. Estado inicial: Seja G(V. E) um grato, onde cada vértice u está associado

inicialmente a um conjunto unitário S,. Os conjuntos unitários iniciais são
disjuntos

2. Ciclo de comunicação: Cada vértice pode enviar seu conjunto para um ou
mais vértices adjacentes, e/ou receber conjuntos dos seus vértices adjacen-
tes. de acordo com o modelo. Após o recebimento de um ou mais conjuntos,
cada vértice realiza a união de todos os conjuntos recebidos com o próprio
conjunto, e este será o novo conjunto de cada vértice.

3. Estado final: Todos os vértices devem conter todos os elementos dos con-
juntos unitários iniciais.

Dispersão

Idéia: Um vértice tem uma informação, da qual cada vértice do grato deve receber
um pedaço distinto

De finição :

1. Estado inicial: Seja C(y. -E) um grato, onde um dado vértice qualquer D
contém o conjunto S. S é tal que cada elemento s em S corresponde a um
elemento o de y (IS = ll'l). Nenhum outro vértice contém elementos de

2. Ciclo de comunicação: Cada vértice que tem algum elemento de S pode
envia-lo para um ou mais vértices adjacentes, e/ou receber dos seus vértices
adjacentes. Após o recebimento de um ou mais conjuntos cada vértice
realiza a união de todos os conjuntos recebidos com o próprio conjunto,
este será o novo conjunto de cada vértice

3. Estado final: Cada vértice t; do grato deve conter o elemento s de S,
correspondente a u.

S

Multa-dispersão

Idéia: E a operação de dispersão simultânea entre todos os vértices do grato.

Definição:
1. Estado inicial: Seja G(y. E) um grato, onde a cada. vértice u C v corresp-

onde inicialmente um conjunto S,, onde cada. elemento de S, corresponde
a um elemento z;' de y. Os conjuntos S« são disjuntor.
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2 Ciclo de comunicação: Cada vért.ice pode enviar seu conjunto para. um ou
mais vértices adjacentes e/ou receber conjuntos dos seus vértices adjacen-
tes. Após o recebimento de um ou mais conjuntos cada vértice realiza. a
união de todos os conjuntos recebidos com o próprio conjunto, este será o
novo conjunto de cada vértice.
Estado final: Todos os vértices r C y devem conter todos os elementos
associados a u dos conjuntos S.,, tJ' C y

3

As definições feitas acima foram elaboradas de uma forma semelhante à definição de
troca completa em j101 . Note que para o modelo liceal o ciclo de comunicação deve admitir
também que sejam transmitidos apenas pedaços dos conjuntos, e sem sincronismo.

Observe que não incluímos o recolhimento (gaZÀeráng) nos tipos de comunicação mais
comuns, pois o recolhimento é apenas a operação de difusão realizada no sentido inverso.
Da mesma forma não incluímos o multa-recolhimento (mu/lÍ-gatAeráng).

Para a verificação dos tempos de comunicação em cada modelo visto utilizaremos
as seguintes notações sugeridas em j181. O nomeio de ciclos do melhor algoritmo para
a difusão (Z,roadcasf) em um grato G(V. .E) será bW(G), onde JV é o modelo utilizado
(-#i , -Fi , .H* ou F.). Da mesma coima o número de ciclos pala o melhor algoritmo de troca
completa (g«.áping) no gr.fo G(V. -E) com mo'leio M será denotado gW(G).

2.4 Modelo constante

Abordaremos neste trabalho o modelo de comunicação constante, pois além de este ser
quase que um pré-requisito para o entendimento do modelo linear, existem resultados
mais completos para o modelo constante.

2.4.1 Difusão

Nesta seção abordaremos os limites inferiores e superiores para a difusão nas estruturas
deinterconexão vistas.

Observações Gerais

A seguir veremos uma. série de observações a respeito dos tempos para a difusão nos
diversos modelos vistos.

Um limite inferior para comunicação em um grifo G(V. -E), sobre qualquer modelo de
comunicação, é o seu diâiTletio -D, pois existem vértices u, t; C }' tais que dist(u, u) = Z).
Logo u +- u leva no mínimo D ciclos.
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Para a difusão podemos observar o seguinte. Existem sempre dois grupos de vértices,
os informados (contêm o conjunto), e os não informados. Como o conjunto deve ser
transmitido dos informados para os não informados é fácil ver que podemos, sem perda
de generalidade, utilizar apenas o modelo unidirecional (Àa/y dup/ez)

Dado um grato G(\'',-E) a. difusão consome no máximo -D ciclos no modelo #-porta.
Para isso basta que utilizemos o seguinte algoritmo. Em cada ciclo os vértices que contêm
o conjunto o enviam a todos os seus vizinhos que nã.o contêm o conjunto. E imediato que
os vértices à distância e do vértice originador o receberão o conjunto em e ciclos, logo os
últimos a receberem o conjunto serão os vértices à distância max«cv dist (o,o) -$ -D do
onginador.

No modelo de comunicação constante, como nào consideramos o tamanho do conjunto
(um conjunto, assim como apenas um elemento, é transmitido em um ciclo), não há
diferença entre a difusão e a dispersão, pois podemos enviar um conjunto no mesmo
tempo em que enviamos um só elemento.

A partir das observações anteriores vemos que para a difusão no modelo constante
basta analisarmos o modelo l-porta unidirecional (XI).

Caminho

modelo .Hi Seja Pn(y. -E) um caminho com n véi'vices. O tempo de comunicação (número
de ciclos) é n -- l no modelo l-porta com o seguinte algoritmo. Se um vértice no
extremo contém a mensagem, ela se propaga ao vértice adjacente, deste ao seu
adjacente e assim por diante. Logo temos 71 -- l passos até a mensagem chegar ao
outro extremo. Caso o vértice que contém a mensagem não esteja em um extremo,
ela é enviada primeiro ao vértice adjacente que esteja mais distante do extremo, nos
próximos ciclos os vértices que receberam a mensagem no ciclo anterior transmitem
para o vizinho que não tem a mensagem. Note que para completarmos a difusão
levaremos max(n -- ã,ã) ciclos, l $ ã $ n -- 1. Logo o algoritmo leva no máximo
n. -- l passos para completar a difusão.

Anel

modelo .HI A difusão para um anel de tamanho n, no modelo unidirecional e l-porta leva
t l ciclos com o seguinte algoritmo. O vértice que contém o conjunto inicialmente

o envia a um dos seus vizinhos. Nos próximos passos cada vértice que possui um
vértice adjacente não informado envia o conjunto ao mesmo. Logo, o tempo para a
difusão é

'«:w«) - 1;1 - 1 fl + . se ?z e par

se n e impar.
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Grade

modelo .l/i X''eremos os tempos para a difusão na grade d-dimensional (-;d = .f\.. x . . . x

/'«.. Pala o nlode]o ]-porta. e comunicação unidireciona], segundo jlll, este tempo
é )l:Ê::.(n.{ -- l) = -D. Pala isso basta que se aplique o algoritmo de difusão para o
caminho em cada dimensão da d-grade

Inicialmente efetue a difusão no caminho /3.. que contém a mensagem. Em seguida
efetue a. difusão nos nl caminhos Pn, que contêm a mensagem, logo após nos 7zln2
ccaminhos -f3., que contém a mensagem, continuando assim efetua-se a difusão na
grade

Toro

modelo HI Failey e Hedetniemi jlll investigaram-n a difusão em gratos 2-tolo e mostraram
que para o 2-toro T2 :: R.. x .R«, temos:

'«..,',. l l:l=1;1 .
se ni e/ou n2 são pares

caso contrário

Segue que

:: Z) se 7zi e n.2 são pares
5; Z) + l se nl e/ou n2 e Impar

Para isso Farley e Hedetniemi jlll utilizaram o seguinte algoritmo. Para todos os
vértices que contêm o conjunto, se um vértice recebeu o conjunto de um dos seus
vizinhos verticais (isto é adjacente pela dimensão do caminho -R«: ) no ciclo anterior,
envia o conjunto ao seu outro vizinho vertical. Caso contrário, envia a mensagem
ao seu vizinho horizontal, no próximo ciclo a um vizinho vertical e finalmente ao
seu outro vizinho vertical.

Ainda não existe nenhum resultado especíâco para o toro com mais do que duas
dimensões. Sabe-se que para o d-toro Ta = R.: x . . . x -R«

z,H: (r') $ D + max(0, m)

onde m é o número de anéis com tamanho ímpar. A prova é feita por indução

e Base (d 2)- Prova acima
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8 Seja. Ta = R.: x . . . x R.., um d-toro. com m dimensões ímpares. Pela hipótese
de indução podemos completar a. difusão em Ta-t :: /?.. x . . . x R,:... em

D' + m' ciclos, onde -D' = 1) -- 11?1 e 7?z' = m. se na é pai, ou nz' = 111 -- 1 caso
contrário.

A difusão, na dimensão d, pode sel feita. em 1 , 1 ciclos, da mesma forma que
para o anel. Logo bx- (7'd) $ -D' + ?rl + 1?1 . Se na é par m-' ' m e l!?l = 1 , 1.

Se nú é ímpar, m' = m -- le l, l+ l= 11yl . Segue que

z,«: (r') 5; D + m«(0, m)

Hipercubo

modelo PI Para o hipercubo -Ha(V. E) utiliza-se o seguinte esquema. No ciclo á cada
vértice informado envia a mensagem na dimensão á, l 5; í 5; d. Poi indução em d, é
fácil mostrei que

bK: ( -H. )

2.4.2 l)'oca completa

Observações gerais

Note que, como estamos no modelo constante, nà.o há diferença entre a troca completa e
o multa-dispersão Observemos ainda os seguintes lemas extraídos de j181.

Len.a l S. um g,a/o G(\''l -E) é Z,íp««tá'í', "«, dfám.t« .D, .ntão o t'mp' p«« « t""
como/eta no made/o +-porta un dírecáona/ é $ D + l

Prova; Seja \á, V2 uma bipartição de y e suponha que, por convenção, os vértices em }/i
transmitem seu conjunto a todos os seus vizinhos em ciclos ímpares, os vértices em V2
transmitem aos seus vértices adjacentes em ciclos pares Em no máximo Z) + l ciclos a
troca completa terá sido realizada. []

Lema 2 Z)ado zzm gra/o G(I'', -E) o n«ímero de các/os para se e/efaar a troca como/eta no
In.odeio +-porta bidirecio'üal é igual ao diâmetro D do grelo.

Pi'oua: Basta que cada vértice envie seu conjunto a. todos os vértices adjacentes -D vezes.
No ciclo /, para qualquer vértice u, o conjunto (lue estava inicialmente em o chega. aos
vértices à distância / de t;. D
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Lema 3 Sdanz G'(\''l-E) cona. d7lámefro D ( É u«l« orz:enZaçào das arestas de (-;'. Sc
G(\'', É) tem diâmetro orientado D, ent.ào

D $ gH,.(G) $ ininj2D, D).

Prova; Sabemos que pala realizei a boca completa, no modelo f'-, levamos -D ciclos.
Utilizai3dc- o mean:l(L algoijtnm lúilizlldo eiT :!11... só e dividindo cada ciclo en] dua!
comunicações, sendo agora as comunicações orientadas, gastaremos 2D ciclos. Seja. G'
uma orientação do grato G, com diâmetro D. Se em cada passo um vértice envia seu
conjunto a. todos os vértices adjacentes no giafo orientado, em D ciclos efetuaremos a
troca completa. []

Para. a troca. completa teleinos que a.nalisai os modelos unidirecionais e o modelo
l-porta bidirecional.

Caminho

modelo #l Dado um caminho Pn(K -E) com 7? ç'értices. Os vértices nos extremos iniciam
uma. seqüência de transmissões em direçào ao outro extremo. Em um dado instante
t, ocorrerá um dos casos abaixo

t
BB8g

B© BBB
t

00 C 0

0380 S

n par

n lIMpar
Continue a propagação das transmissões da seguinte forma

L:U . L:H
lz par 'Í:1:3'Í+!

l:U . L:U . l:H
t+5 t+4 t+3n impar

Segue que

gX. (Pn) $
D + l n par
Z) + 2 n ímpar

inode[o #* Como o caminho é um grato bipartida (lema ]), gastaremos no máximo D+]
ciclos para realizar a troca completa no modelo +-porta unidirecional.

modelo /'i Analogamente ao modelo -H] . iniciando uma seqiiência de transmissões nos
vértices localizados nos extremos, em um dado instante t, ocorrerá um dos casos
abaixo
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n. par
/ ''' (

11. impar ' t

Continue as propagações da seguinte forma

8 aBH
n. par

l:ü . !:a . l:H
{H'tH'Ínn impar

Segue que

gn (Pn) $
Z) ?t par

Z) + l n ímpar

Anel

modelo .Hi Para o anel, E.(V. .E), de tamanho n, Cybenko, Krumme e Venkatamaram
j101 provara.m o limite inferior ltl + ll/2n --l
Propuseram ainda o seguinte limite supe!!gr. Pala um anel de tamanho -N a troca
completa pode ser realizada em l?l + lx/2nl + 2 .ciclos. Para chegar a este resultado
propuseram o seguinte algoritmo Dado um anel com n vértices uo, . . . , u..i defini-
ram P números inteiros 0 $ si < s2 < . . . < sp < n igualmente espaçados (quando
possível) e com amplo espaço entre eles. Usaram o seguinte esquema (figura 2.5):

l
9

Inicialmente o,,-l - u,, e u.,+2 '' z;;,+l para l $ j $ P jem paralelo)
Segue a seguinte estratégia de propagação

8 se ui recebeu de ui-i, e ui+l e o,+2 não participaram de transmissões no
ciclo t então uí+i - u{ no ciclo í + l.

e se t;i recebeu de ui+i, e uf-i e ui-2 não participaram de transmissões no
ciclo t então u{.i +-- oí no ciclo t + l.

8 se uf recebeu de u{.í e oi+i de t;i+2 no ciclo t (cruzamento bomz), seguem as
seguintes transmissões:

"- -- «:+- (em t + l);
":+: -- «: (em í + 2);
uí+2 '-- ui+i e oi-l - t;i(em Z + 3).

e se u{ recebeu de ui-l e ui+2 de tÍ+3 no ciclo t (cruzamento rz/.{m), seguem
as seguintes transmissões:

";+- -. «:+, (em t + l);
". -. «....: (em { + 2);

28



'''+- -- «. (em í + 3);
ui+2 '- ui+l e uf-l - z'f (eni / + 4)

:TF
tlt-.--+

u17 e

U.16 e

'015 e

e
4

3

.U4.
e

b

2

.T

-e--'t;!

e U8

e D10

11'e ull

b l

Usi

5 6

l

7

8ot

l
e e

U13
+

2 = t;8a6

Figura 2.5: Solução ótima pala o anel com 18 vértices (si = 0, s2 6,s3 = 12)

Vemos que esta estratégia transporta os conjuntos no anel, simultaneamente, nos
dois sentidos, mesmo quando ocorrem cruzamentos. A idéia principal é que cada
conjunto seja. transportado para uma metade do anel por um sentido do movimento,
e para a outra metade pelo outro sentido. Escolhendo P de forma a minimizar o
tempo para a troca completa tem-se

.«.u?«) $ 1;1 + 1«ã;l
se n par

se n Impar

naodelo -H* No modelo #-porta unidirecional, se o número de vértices é par, o anel é
bipartido e conseqüentemente (lema 1) o tempo é menor ou igual a D + l ciclos.
Rias é impossível realizar a troca completa em .D ciclos, pois dada uma bipartição
qualquer X, y de T/, em cada. partição existem vértices distantes de Z) entre si. Na
segunda partição a transmitir os vértices receberão o conjunto em .D ciclos após o
ciclo inicial. Logo gX.(-/?«) = Z) + 1. Em j101 vemos que se n é ímpar o tempo
é .D + 2, utilizando o seguinte algoritmo. Em cada passo omite-se unia aresta do
grato sendo que cada aresta pode ser omitida uma única. vez (a aresta a ser omitida
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no próximo ciclo é adjacente à aresta olllitida no ciclo atual). As outras arestas
efetuam o esquema básico para grifos bipaitidos, onde a diieçà.o é tal que cada
vértice alterna o envio e o recebimento de conjuntos.

modelo /'i No modelo bidírecional Farley e Pioskuiowski j121 mostraram que o número
de ciclos é:

se n e par
se n e impar.

Grade

Veremos agora. o tempo para a troca completa. ila grade

modelo Hi Conforme j101 existem soluções pa.ia gladcs bidimensionais suficientemente
grandes. Este resultado pode ser estendido pala um número arbitrário de dimensões.

Para a grade Ga = Pn: X . . . x Pn. se d ? 2 e n{ ? 9 para todo { (onde ni é o

tamanho do caminho Pi) a troca completa ])ode ser resolvida em D ciclos, onde -D
é o diâmetro da d-grade G'

Caso d = 2: Vejamos o algoritmo para. o caso bidimensional. Seja G uma grade
9 x 9, ou maior. Se G tiver as duas dimensões ímpares selecione uma subgrade SG,
(5 x 5), exatamente no seu centro. Se G' íor par em uma (ou nas duas) dimensão
selecione uma subgrade SC, 5 x 6 (ou 6 x 6), no seu centro.

Nas figuras 2.6 e 2.7 são apresentados os padrões de comunicação para a grade
5 x 5 e para a grade 6 x 6. Os números indicam em que ciclo a. transmissão ocorre.
Denominam-se os pontos grandes e cheios de primários e os vazados secundários.
Por inspeção pode-se verificar que os conjuntos em pontos primários são distribuídos
a. todos os pontos primários em tempo ótimo. Existe um padrão semelhante para a
grade 5 x 6.

Pode se verificar facilmente que se /{ é a distância do canto de G ao canto mais
próximo de SG é possível enviar simultaneamente cada conjunto de informações
em qualquer vértice na grade G para algum ponto primário de SG em /T ciclos
(figura 2.8). Para resolver a troca. completa na grade C concentre os conjuntos nos
pontos primários, aplique o padrão na grade SG e distribua os conjuntos nos pontos
primários para toda a grade G (usando o algoritmo inverso ao que foi usado pa.ra
a concentração). Segue que pala qualquer grade bidimensional, maior ou igual à
grade 9 x 9, existe uma solução em um número de ciclos igual ao diâmetro.

Caso d > 2: Para dimensões maiores (d > 2). se a. dimensão for pai basta aplicam o

algoritmo acima a cada dua.s dimensões seqtiencialmente. Isto é, inicialmente âxe as
duas primeiras coordenadas, deâna n3n4 . 7?d grades bidimensionais independentes.
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e -4]-- . -gJ-- e -.2&- 0 -.!j-- ©

IL. I'./Uu.:l .l;l
Irf.+? TI :?lte:..
1;,, ' T',. ,,;l : :,'í
í,:'í;'\Íl:'.í ''l;
e -'í5'' o -5:i'- e -'ãl'- ' -'i:f- ©

Figura 2.6: Padrão para a grade G' = Ps x Ps

Efetue a. boca completa em paralelo itestas grades. Em seguida fixe a terceira e quar-
ta coordenadas, defina nin2ns . . . na grades bidimensionais independentes. Efetue a

troca completa nestas grades e assim sucessivamente.

Para resolver o problema para grades com um número ímpar de dimensões, utiliza-se
a mesma idéia que para grades bidimensionais com mais de duas dimensões. Para
isto apresenta-sc a seguir a solução para grades tridimensionais.

Note que no padrão de comunicação dado pelas fíbulas 2.6 e 2.7, qualquer conjunto
que estiver em pontos secundários depois do primeiro ciclo é distribuído aos pontos
primários no final das comunicações.

Caso d = 3: Seja G uma grade tridimensional 9 x 9 x 5, ou maior. Para a grade
ni x n2 x r13 primeiramente mantenha a terceira coordenada fixa e concentre os
conjuntos nos pontos primários da subgrade central das n3 grades ni x n2. Agora
para cada par (ponto primário/secundário) considere a 2 x n3 subgrade definida pela
seleção do par com todos os valores possíveis da. terceira coordenada. Em seguida.
utilize o n3-passo, definido na figura 2.9, em todas estas grades. Essa estratégia
transporta. os conjuntos dos pontos primários aos secundários, ao mesmo tempo
que distribui os conjuntos pela terceira dimensão. Agora efetue o padrão, a partir
do segundo passo, nas subgrades (SG). Por fim aplique a parte final para grades
bidimensionais em todas as grades n] x n2. Desta. forma resolve-se a troca completa
no modelo /l/i para a grade (; = P.: X . . . X Pn. onde n{ > 9 pai'a pelo menos { dos

caminhos e n{ 2 5 para os restantes em um número de ciclos igual ao diâmetro.
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e -Ê:w- . -.4-g... ..;3-- © ..2J-- o --!J-- ©

11..1'...:TUL:.,;l :='l
1,,, . T,,' ',*l ',,T
e=o ' ' ' '

1;,;" 1',, ;,,1 ,.;,*1
e + + + C)::..:8i

I',, T',* :,.l : :,,T
Í.=' Í;'\Íl=" ' ',1 ''il'
e -T:i-- o --2J-' e -'ã:ã'' ' -'i:g'' ' -5:F e

Figura 2.7: Padrão para. a grade G = Põ x P6

E interessante acrescentar que a troca. completa não ])ode ser realizada em tem
po ótimo (igual ao diâmetro) em grades que tenham tamanho 2 ou 3 em alguma
das dimensões j101. O problema continua aberto para grades bidimensionais com
tamanhos entre 4 x 4 e 6 x n.

modelo .H,.. Roberts e Xu l30, 31, 321 demonstraram que para a grade bidimensional
G'(16-E) = PI x P2 o diâmetro orientado é igual ao diâmetro. Isto é, existe uma
orientação E das giestas de G'(V. -E) tal que o diâmetro do grato orientado G(V. -E)
é .D = .D. Segue que (lema 3) gm.(G') = -D. Para a d-grade, G' = PI x . . . x Pó,
d > 2, a troca completa no modelo -17* é um problema em aberto. b'las note que
para grades com dimensões grandes (tamanho de cada dimensão 2 9) tem-se que
gH.(G') $ gH. (6'')

naodelo F] Para a 2-grade G2 = P] x P2, segundo Farley e Proskurowski j121

.. po - 1 %se Pi e P2 têm tamanho 3
caso contrário

para a d-grade Ga = PI x
anterior e provaram que

x Pa Maheo e Saclé 1271 generalizaram o resultado

.,.wn slE + "
se d -- l caminhos têm tamanho 3
caso contrário.
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Figura 2.8: Concentração nos vértices T)rimários da grade G2 P9 x P9

e 2:-:] © 2:-:..2 © 2:-=3

:,«; 1,«,1 i,«,l

o--í-o

..-â-- e --z-- e --!-- ©

l:,«; l; !;
;;:--5 0 i;= 0 --i8-- 0

Figura 2.9: Distribuição para os pontos secundários na terceira. dimensão

Toro

modelo .#l O melhor resultado para a- troca completa no modelo l-porta unidirecional é
devido a Cybenko, Krumme e Venkatamaram j101 que provaram o seguinte teorema:

Teorema l Sda T' = R«: x .. . x .R«., d 2 2 wm d-toro ía/ qwe ni 2 4 para
[ $ i$ d e ]k nl; ? 2d, ,4 broca como/eta em Ta pode ser como/etapa em

.D + 18d + 39 các/os, onde D á o d{(ímeÍvo de Ta

d = R.. x
nx; 2 2d

Para encontrei o resulta.do acima os autores se basearam no esquema para duas
'4;«.p..Ãp. H, Gaura 2 ]n

JLxc)UA w HB x v B
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'l ..jl .JI .JI .:.?l ...rl .:.rl .,JI .
;l ::JI .:JI ..JI .:.1l ::JI ::J l ..JI .
'l .:1l .JI ...fl .:JI .JI .:.fl ...1l .
'l ...:l . .:l ::.JI ::JI ..:l .:.:l ::JI .

Figura. 2.10: Padrão pala o toro R4 x -R8

Este esquema de comunicação utiliza um padrão de quatro passos que são repetidos
até que a troca completa esteja completa. As arestas em que a transmissão ocorre
no primeiro passo são denotadas por 0, as cm que a. transmissão ocorre no segundo
passo por 1, e assim por diante

As seguintes propriedades são evidentes

1. 0s conjuntos se movem com velocidade máxima nas direções vertical e hori-
zontal;

2. O sentido de uma linha vertical é oposto ao sentido das linhas verticais adja-
centes. Isto também é válido para as linhas horizontaisl

3. Cada conjunto recebido por um vértice em uma díreção será, com um atraso
de dois ciclos, transportado na direção ortogonal.

Veii$ca-se que um conjunto oriundo de um vértice origem arbitrário, s, atinge um
vértice destino arbitrário, t, em no máximo d + k ciclos, onde d é a distância entre
os vértices s e t, e # é uma constante que não depende do tamanho da grade.

O conjunto no vértice s, em um número constante de ciclos, chegará a uma linha
horizontal com orientação no sentido do vértice Z. Então é transportado com veloci-
dade máxima até que atinja uma linha vertical orientada na direção de t, que esteja
no máximo a distância l de {. Após um atraso de dois ciclos, segue até um ponto
a distância menor ou igual a dois de t, do qual o vértice t será atingido após um
número constante de ciclos.

No caso de grades bidimensionais formadas por caminhos com tamanhos múltiplos
de 4 tem-se que dado um vértice origem gasta-se .no máximo 9 (=8+1) ciclos para
que seus 4 vizinhos recebam a sua. informação. E fácil ver que k é no máximo 18
neste caso. Verificamos experimentalmente que a diferença entre o tempo para a
difusão e o diâmetro é no máximo 6 pala. grades bidimensionais com tamanho dos
caminhos (múltiplos de 4) até 300 x 100. No apêndice temos a implementação deste
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esquema de comunicação em linguagem C, para a. difusão. em grades toroidais com
tamanhos múltiplos de 4.

A mesma estratégia pode ser adaptada para grades bidimensionais cujas dimensões
não seja.m múltiplos de 4 (figura 2.11 ). A idéia. é: "Use o máximo de vértices possível
na coima. padrão, deixando no máximo unia linha de vértices em cada dimensão
violando a consistência de transmissões

'l .JI ,:.fl .:JI ...?l ..jl .Jl::..
;l .:JI ::JI ..:l . .1l ::JI . . .
'l .:.?l .:jl ....?l .:.fl .:.rl . . .
:l ..:l .:.JI ::JI ..JI ..JI . . .
Figura 2.11: Padrão pala o toro .R7 x Rs

A estratégia em dimensões maiores é uma generalização do caso bidimensional. Não
foram encontrados padrões específicos pala grades com 3,4, . . . dimensões (com ta-
manhos divisíveis por 6, 8, . . .). A ideia é manter o mesmo padrão básico em uma das
dimensões (horizontal). No lugar das linhas verticais, considere agora hiperplanos
ortogonais à dimensão horizontal. Repita a ideia em cada. hiperplano, em uma das
dimensões escolha uma direção (para frente ou para trás), com transmissões nesta
direção da mesma forma que para grade bidimensional (figura. 2.12).

modelo H* I':õnig, Klumme e Lazard 1241 tentaram encontrar uma orientação do d-toro
com diâmetro orientado igual ao diâmetro. Eles mostraram que dado um d-toro
7'' = R.. x . . . x -R«., gx.(T') = D(= D) quando a-h.,-h,,i# j com tamanhos
ni, nj tais que ni > 3 é ímpar e n.j = 2 l 4, ou ni, nj pares e maiores que 4, ou ainda
se ni = 7zj = 4.

Um outro resultado é obtido, utilizando o algoritmo para o anel, em cada dimensão
do d-toro. Em cada dimensão á, de tamanho ímpar, as arestas omitidos devem ter
coordenadas combinando (isto é, os vértices incidentes nestas arestas devem ter a
mesma ordenada na coordenada ã), tais que foimerla linhas, colunas ou hiperplanos.
Assim tem-se que gX. (Td) $ D+ k+d, onde & é o número de dimensões de tamanho
imDai

35



2

() 1 2

::,}"".i.. '=1'".-

e
3

3

e

.TI
e

a
e

3

2 l

l

'/ :
?

0 2
l

l

0
e

l

Figura 2.12: Estratégia pala o toro tridimensional

modelo Ft Neste modelo para o 2-toro Ta R, x Rç tem-se

= .Z) se p e q são pares

$ D + 2 se apenas p ou q é par
$ D + 4 se /) e q são ímpares.

gn(r'l

xR«

Para isto utiliza-se o mesmo algoritmo que para a troca completa no anel dimensão
por dimensão. Generalizando, no d-toro T'Í = R«: x . . . x R«. em dimensões onde o

anel ]?,.. tem tamanho par gasta-se in 1 = D(-hi) ciclos e para dimensões com anel

de tamanho ímpar gasta-se l-ZI + l = 1)(Rnf ) + 2 ciclos. Note que a dimensão do
d-toro é igual à soma das dimensões dos anéis que o compõe.

Logo tem-se que, para Ta = E.: x . . . x R«.., gPI (Td) $ D + 2#, onde a; é o número
de anéis R«. de tamanho ímpar.

Hipercubo

modelo .üi Existem vários algoritmos que resolvem a troca completa, no hipercubo
Hd(V. -E), em 2d ciclos. Para isso soam "f- («{+) transmissões (simultâneas) de
vértices com o {-ésimo bit com valor zero (um) para os seus vizinhos com o i-ésimo
bit com valor um (zero). Seja ll a composição destas 2d transmissões em qualquer
ordem. Verifica-se que ll resolve o problema em 2d ciclos.

Para provar a afirmação acima sejam u e z, C }'. Estes vértices diferem em no
máximo d coordenadas, logo obtem-se u de u invertendo não mais do que d bits.
As comunicações em ll podem ser vistas como inversões de bits, logo como ll é
composta de todas as transmissões ni. e n-.+ alguma. subseqüência de transmissões
de ll transformará u em u.
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Foram encontrados algoritmos 1251, para d ? 2, utilizando estratégias nào triviais
tais que

gH. (./7a) $ 1.88d.

modelo H* Seja Ha(v, -E) um hipercubo. Em j2SI l<rumme apresentou algoritmos, para
d ? 3, tais que gH.(H.f) = d. Eln 1261 foram apresentadas orientações das destas
para hipercubos com d 2 4, tais que D = -D.

modelo f'i Dado um hipercubo //a(\''l -E) usa-se o seguinte esquema. No ciclo {, l $ f $
d, cada vértice troca. todas as suas informações através da dimensão á. Por indução
em d é fácil provei que

gn (#.) .A' ' D

2.5 Tabelas com os resultados conhecidos

Apresentaremos o número de ciclos de algoritmos conhecidos para a difusão e troca com-
pleta pal'a as seguintes topologias. Caminho Pn(V. -E), anel R«(V. E), grade Ga(V, E) =
&: x . . . x Pn., toro Ta(\''i-E) = E«: x . . . x ./?«, e hipercubo Ha(V. E). Temos as próximas
tabelas, onde nt é o número de dimensões ni(do toro) de tamanho ímpar.

. Dif«são(H:)

Tabela 2.2: Resultados conhecidos para a difusão
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& R.      
D Z)} n pal

Z) + 1, n ímpar
D   D



e Troca completa
Observe que pala a. troca completa na grade e no hipelcubo existem condições que
devem ser satisfeitas para os algoritmos utilizados.

Tabela 2.3: Resultados conhecidos para a troca completa no caminho, anel e grade

Tabela Resultados conhecidos para a. troca completa. no toro e hipercubo
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  Caminho Anel Grade

  & R. G'

  .ZI) + 1, n pal

Z,) + 2, n ímpar
D + ÍI/2n.l + 1, n par

Z) + fv'2n] + 2, n ímpar

D

H, D+l 1) + 1, n par
Z) + 2, n ímpar

D

  D,n par
/) + 1, rz ímpar

1), n pal
D + 2, ?l ímpar'

D

  Toro Hipelcubo
  T'  
  D + 18d + 39 1.88D
  Z,)+ m.+d D
n Z) + 2m D



Capítulo 3

Alguns trabalhos anteriores

3.1 Introdução

Neste capítulo veremos vários trabalhos anteriores sobre estruturas de interconexão que
utilizam barramentos. A intenção comum em todos os trabalhos é o aumento do dcsem
penho de redes de interconexão com o uso de barramentos. Veremos algoiitmos pala o
cálculo do máximo, em uma matriz de processadores, com um ou mais barramentos glo
bois. Entende-se por matriz a estrutura da grade toroidal, ou simplesmente o toro e uma
pequena variação do mesmo. Inicialmente veremos as idéias e o algoritmo de Bokhari l81
que aborda o caso de matrizes com apenas um barramento global. Logo após estudaremos
as generalizações propostas por Aggarwal jll.

Veremos duas generalizações do hipercubo propostas por Bhuyan e Agrawa1 l71. Poi
fim veremos o artigo de Pham 1221 onde é analisado o aumento de desempenho das estru-
turas de interconexão, representadas por grifos com a utilização de barramentos globais.

3.2 Cálculo do máximo com um barramento global

3.2.1 Introdução

Em l8j Bokhari aborda o cálculo do máximo em dois tipos de matrizes de processadores
com um bairamento global. O primeiro tipo de matriz é um d-toro n x n. O outro é um
d-toro n x n onde, além das conexões usuais, cada processador também está conectado,
através de canais, aos seus vizinhos na diagonal. Denomina-se esta estrutura por matriz
com 8 vizinhos (figura. 3.1).

O autor apresenta resultados para matrizes bidimensionais e suas generalizações pa-
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Figura 3.1: Uma matriz com 8 vizinhos 5 x 5

ra. os casos d-dimensionais (onde cada dimensão tem tamanho rz). São apresentadas as
vantagens do uso de um algoritmo misto, que utiliza os canais de comunicação e o bar-
ramento global, para o cálculo do máximo entre os valores armazenados inicialmente em
cada processador.

3.2.2 Modelo

O modelo utilizado, em telaçào aos vértices e arestas, é o F+ sendo que o tempo de
transmissão de um vértice é proporcional ao número de giestas utilizadas para o envio
de mensagens. Para o barramento em um dado ciclo apenas uma informação pode ser
transmitida. O tempo de transmissão de um vértice é proporcional ao número de arestas
utilizadas. São propostos dois modelos para o tempo de propagação de uma mensagem
no barramento: constante e logarítmico (no número de elementos do barramento).

Dada uma matriz G(V. -E), cada vértice u C L' contém inicialmente um valor Val(u).
O problema tratado é o de achei o máximo de Val(u) e transmiti-lo a todos os vértices.

3.2.3 Notações

Neste capítulo serão utilizadas as seguintes notações

e n. tamanho de cada dimensã.o da matrizl uma matriz bidimensional tem n.2 vértices

e .4 número de vértices adjacentes a cada vértice na matriz. No caso bidimensional
.4 é 4 no caso de toros e 8 na matriz com 8 vizinhos;
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8 G'. tempo do cicio de comunicação g]oba]. G« = O(]ogn) no mode]o logarítmico e

G. = O(1) «o caso co«st«te;

e 7' tempo para o cômputo do máximo pala- o algoritmo misto;

e q dimensão da matrizl

8 D diâmetro da matriz

3.2.4 Algoritmos para matrizes n x n

Comunicações locais

O algoritmo que utiliza somente as arestas é o seguinte. Dada uma matriz G(y. -E), em
cada ciclo ou passo, cada. vértice D C V envia o seu valor Val(t;) pala todos os seus vizinhos.
Em seguida cada vértice u atualiza o seu valor (fazendo Val(ü) igual ao máximo até então
encontrado), se necessário, conforme os valores recebidos.

Enl um passo do algoritino todos os vértices trocam seus valores com seus vizinhos. O
tempo gasto em cada passo do algoritmo é portanto linea.i em .A. Se repetirmos o passo,
o número suficiente de vezes, o valor máximo será difundido na matriz.

Observa-se que após o .j-ésimo passo o valor máximo terá se propagado para todos os
vértices a distância $ .j do vértice que continha o valor máximo no início. Segue que o
número de passos (.j) para atingirmos o objetivo é no máximo -D.

Como para '4 :: 4 temos D = n, ou ainda se .4 = 8 temos .D = f, segue que o número
de ciclos é 4n.

Comunicações globais

Para o cômputo do máximo utiliza-se a seguinte idéia. Um vértice que deseja enviar seu
valor aos outros, o faz através do barramento global. Os vértices que receberem um valor
menor que o seu próprio valor são candidatos a próxima transmissão. Supõe-se quc se
dois ou mais vértices tentam utilizar o barramento simultaneamente existe uma forma de
permitir o acesso a apenas um dos mesmos.

E fácil ver que o pior caso para este mecanismo é n2G. pala matrizes bidimensionais.

Algoritmo misto

Veremos agora o algoritmo que utiliza as arestas e o barramento. A idéia principal é
aplicar o algoritmo local nos primeiros É passos e então aplicar o algoritmo global para
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completar a tarefa. E claro que para o algoritmo global apenas os vértices que não tiveram
os seus valores alterados são candidatos à transmissão.

O problema agora. é o de encontrei o ponto ótimo de transição (#) entre os dois
algoritmos. Para. isso é introduzido o termo sobreuiuente.

Definição l Um vértice que nâo tez;e o seu. ua/or agua./azado em. izm dado cic/o, nem em
ciclos anteriores, é chamado sobreuiuente

Um vértice que sobreviveu até o j-ésimo ciclo (do algoritnlo local.l é chamado j-
sobreuit;erzfe.

Para. formalizar o algoritmo disto é preciso calcular o número máximo de vértices
sobreviventes no ciclo k do algoritmo local. Denomina-se este número por Sk. Segue que,
no pior caso, o tempo para encontrar o máximo é

T =.4k+ SAG.

Clálculo do número máximo de sobreviventes (Sk) no ciclo k

Primeiramente estuda-se o caso em que no início todos os vértices contêm valores distintos.
Observe que, neste caso, os vértices k-sobreviventes estão a uma. distância de no mínimo
k + l entre si. Será utilizada. a seguinte abordagem. Procura-se o número máximo de nós
tais que os mesmos estejam a uma distância de pelo menos k + l entre si.

Para este cálculo o problema. é dividido em 2 partes, k-pal e k-ímpar.

É íi-ripar: O número de arestas enl um 2-toro n x n é 2n2. Cada vértice l-sobrevivente
rJão pode estar à uma distância menor que 2 de qualquer outro l-sobrevivente.
Observando que cada l-sobrevivente /arma lzzll padrão com suas arestas incidentes
(figura 3.2), o problema se resume em descobrir quantos destes padrões podem ser
colocados no 2-toro, sem sobreposição.

Segue que S: = --r (cada padrão tem 4 arestas). Os 3-sobreviventes não podem
estar a uma distância menor que 4 entre si. Neste caso é considerada o padrão que
cada 3-sobrevivente forma com as giestas que transmitiram seu valor (figura 3.3).

Segue que o número máximo destes padrões que pode ser colocado no 2-toro sem
sobreposição é S2 :: --iT

Como no caso geral para. cada É;-ímpar, cada k-sobrevivente forma. um padre.o com
(k + ty --estas, tem-se
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Figura 3.2: 1-sobreviventes em um toro

&-par: O número de vértices em un] 2-toro n xn é n2. No segundo ciclo, os 2-sobreviventes
não podem ter distância entre si menor do que 3. Neste caso é utilizado o padrão
composto pelo 2-sobrevivente e seus 4 vértices adjacentes (figura 3.4). Como este
padrão tem 5 vértices, segue que o número máximo destes padrões, sem sobreposição,
em um 2-toro n x n é S2 = a-

para os vértices 4-sobreviventes é formado o padrão composto pelo próprio vértice,
e pelos vértices à distância l e 2 do mesmo (figura 3.5). Segue que S4 = E

No caso geral, como o número de vértices à distância menor ou igual a k é (!:tl:
segue que

2na
Sx;

(k+ly +i

Escolha do ponto ótimo de transição

Observando que Sx;
um 2-toro, tem-se:

ütlÍih- é um limite superior para o máximo de k-sobreviventes em

9.2

r = 4k + ?i::il-iFc'"

que atinge o mínimo para k = (G«n')ã 1 . Portanto

:Zh. (6'«n')à 4
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Figura 3.3: 3-sobreviventes em um toro

Estudo do número de k-sobreviventes para a matriz de 8 vizinhos

Observe que o conjunto de todos os vértices a uma distância menor ou igual a A, de um
dado vértice, tem a forma de um quadrado. Assim o problema de descobrir o número
máximo de k-sobreviventes recai no problema de verificar quantos quadrados de lado k + l
cabem na matriz n x n.

Pala É = 1, cada l-sobrevivente está no centro de um quadrado 2 x 2, logo SI = "'
Da mesma forma, S2 :: n' . No caso geral temos

2

St
k + l)2

Segue que o número de ciclos é

.2r

q- .tinge o mí«im' p',r:' k ' (--Í-) â -- 1, o que le« a

«..« - «.} (;) ;
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Figura 3.4: 2-sobreviventes em um toro

Vértices com valores repetidos

Aplicando as idéias vistas, no caso de vértices com valores repetidos, tem-se que o número
de vértices sobreviventes após a primeira fase, com valores distintos, é menor que o número
obtido anteriormente (Sk). Na fase global do algoritmo supõe-se que um vértice deixa de
ser sobrevivente quando recebe um valor maior, ou igual ao dele. Desta forma os tempos
calculados acima ainda são válidos para o caso onde ocorrem valores repetidos.

3.2.5 Generalização para matrizes q-dimensionais

Para o anel, o número máximo de sobreviventes no ciclo k é it- (trivial), logo o tempo
mínimo para o cômputo do máximo usando o algoritmo misto é

7;.. (((n + l)G'«){ - l)

Dada uma matriz com nq vértices, na. forma de q-toro (ou matriz com 8-vizinhos),
tem se:

. cada vértice tem grau O(q);

. o diâmetro é O(qn);

8 cada ciclo da primeira fase leva O(q)

após o k-ésimo cic]o (local), cada vértice sobrevivente terá capturado um volume
proporcional a. Aç;



Figura 3.5: 4-sobreviventes em um toro

e o número máximo de sobreviventes após o passo k é proporcional a tç

Logo o tempo do algoritmo é

, - . (*« * ;'«)
que é mínimo quando

k

e portanto

in 0((q + l)(n'G«)Ü')

3.3 Cálculo do máximo com h barramentos globais

Apresentaremos agora. o trabalho jll, onde Aggarwal demonstra limites inferiores e gene-
raliza os resultados de Bokhari l81 apresentados na seção anterior. Utilizaremos as mesmas
notações da seção anterior.
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O algoritmo misto encontra o máximo de unia matriz bidimensional de processadores

.m O (mi-((«'G«){,")). S. G. 2 «, . t'mp' d' p''p'g'çã' - b'"'m-t. gl.b.l é
muito gra.nde e o máximo pode ser calculado en] O(n) utilizando-se apenas as arestas.
Caso contrário utilizando-se uma variação do algoritmo de Bokhari pode-se dividir o
algoritmo em 2 etapas. Na primeira, a matriz é particionada em (ã=-)í submatrizes
com (n'G«)à x (n'G«)ã vértices cada. Em cada submatriz o tempo para o cálculo do
máximo é O«2zlG«}{). Armazena::seo is a-esqumda e na topam para
cada uma das (Ê-)â submatrizes. O máximo entre estes valores é calculado na segunda
etapa utilizando o barramento global. Como a segunda etapa consome O((á:)Í) ciclos
do barramento, o algoritmo é o((n:G«)â). Note que com esta representação é muito mais
fácil a generalização para dimensões maiores.

Veremos a. seguir o limite inferior para- o problema do cálculo do máximo em uma
matriz com apenas l barramento global, assim como a generalização do problema para o
caso de Ã barramentos globais.

3.3.1 Limite inferior para um barramento global

Veremos que os resultados obtidos por Bokhali são ótimos, fora uma constante multi-
plicativa. No decorrer desta prova, será utilizada, sem perda de generalidade, a matriz
com 8 vizinhos. Além disso, supõe-se que as transmissões vértice-vértice gastam tempo
l e uma transmissão global, isto é, uma transmissão através do barramento, tempo G«,
e ainda, as mesmas podem ser efetuadas ao mesmo tempo. Note que estas condições são
mais amplas do que as utilizadas anteriormente

Seja G(y,-E) o grato correspondente a uma matriz com 8 vizinhos n x n. Seja
y = {ui, . . . , u', . . - , o., }. Seja /i(Z) o maior número de vértices cujos máximos podem ser

computador pelo vértice ui, até o instante Z. Diz-se que u{ tem os "dados" de /í(t) vértices
no instante t. A quantidade de informação acumulada em ui consiste das informações
enviadas por giestas e pelo barramento global. Estas quantidades serão denotadas, res
p"ti-mente, p'r rÍ(t) e rÍ'(t). Em í = 0 temos /;(t) = /;'(t) = 0, ri(t) = 1. Para
qualquer f positivo /i(t) $ /Í(t) + /Í'(t) + l.

Lema 4 Z,)ado G,} > 0, ezásfem c07zsfanfes /)osÍliuas ci,c2 e c3 ías que para iodo {,

1 < { < n2, e para gua/g er t 2 0 íen7zos

';.', : (g) * .,,' * .;.
Prosa. Note que para. t - 0,ui C V,.r{(í) = 1 e a desigualdade acima é verdadeira para
c3 ? 1. Seja t = mG. + J, para 0 $/ 5; G. -- l.e sejam ui:,...,oí.(k $ m) os vértices



que efetuaram a. difusão até o momento. Então, para. todo .j, uí, transmite todas as suas
informações acumuladas até o instante t = uj, a. todos os outros vértices.

Note que apenas /;l(uj) foram recebidas pelo barramento global. Esta. mesma quan-
tidade de informação foi recebida também por todos os outros vértices nas difusões an-
teriores. Segue que a quantidade de informação não redundante que é difundida por
u{., é no máximo /f,(u) -- /;l(u). Logo o vértice ui, efetua a difusão, com no máximo
.ri,(uj) r;l("j) $ -r;,("j) + l i"f'rmaçõ" n"'s. P'rt-t'

77Z / -\

'.'*, : '«', "- gi («p*c'''. -- ', -- «) -- «

ou seja,

m / \

':w : ';m -- « -- É («T* -C(«'« -- o) -- «a=1 '' ' '

No instante t, para qualquer á, o vértice t;{ recebe através de arestas, as informações de
todos os vértices a uma distância menor ou igual a í de o{. Observando que as informações
recebidas referentes a difusões anteriores são redundantes, tem-se

-rí(t) $ (2t + iy

efetuando a substituição na. equação anterior tem-se

.ri(t) $(2Z + iy+ m + }:(2(aC'« + /)+ iy+ l]a

Através da manipulação algébrica chegamos a

4t'+ 2Z + 2+ m + }l:(4(aG« + /y + 4(aG«+ /) + l)
la

m 7n

4t'+ 2t+ 2 + «.+ 4 }:(«G«+ Zy+ 4 E('C'«+ J)+m
a=1 a=l

E
a :: l a := l

$ 4t' + 2{ + 2 + 2m + 4(]: }l:(a + ly + 4G« (a + l)
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< 4t2+ 2Z + 2 + 2z??+ -lG2m.3 + 4G.m2

- '*' * '' * , * :á * '; * ';
Se t 5; 1, seja c3 tal que

]0
/i(t) 5; 8 + ã. 5; c3.

Se t > l

.rí(t) $ 5Z: + 5

Segue que ]ci,c2 e c3 tais que

.r.(t) $ g-e + .,/' + .;, t 2 ..G.
D

Teorema 2 0 cá/cu/o do znázámo de um corzju7zZo de ua/ares armazenados em uma matriz
n x n, c.m «m Z'""«m.«to g/oZ,«/, /.- Q(n.i«(«, (n'6'«)})).

Prova; E analisado apenas o caso em que G'« < n.. Se T é o tempo mínimo para o cálculo
do máximo na matriz, então pala algum i, /í(T) ? n'. Mas /i(T) S; ÉÉF + c,T' + c3, logo
tem-se

«' :;; lr + .,',' -- ';

' s'gue que T = Q((n'G«)à). D

Teorenaa 3 0 cálculo do máximo de zm conjttn.t.o de valores armazen.nãos em uma matrà
d-dim.«.{.n«/ c.m n' «á,íÍc« . «m Z'""n,'«/. g/.b«/ é Q(mi«(n, (n'G«);i' ).

Prol;a: Análoga à anterior, observando que /;(/) $ (2t + l)a no caso d-dimensional. 0
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3.3.2 Análise para A barramentos globais

Analisa-se o caso em que se têm k barramentos globais em uma matriz d-dimensional com
n.a vértices. As hipóteses em relação à utilização e ao tempo de propagaçã.o no barramento
global são as mesmas discutidas anteriormente. Supõe-se também que, a cada instante,
um vértice não pode estar conectado a mais que um barramento, assim como, apenas um
vértice pode difundir mensagens em um barramento, a cada ciclo do mesmo.

Una algoritmo

No caso anterior (apenas l barramento global), se Gn 2 n o máximo pode ser calculado
em O(n) ciclos utilizando-se apenas as giestas. Além disso, para o algoritmo abaixo, mais
do que lz barramentos não ajudam a calcular o máximo com maior rapidez, segue que
pode se supor' Gn < n e k $ ??.. Para efeito de simplificação do algoritmo abaixo seja n
divisível por # e por Gn

Algoritmo MAXFIND.

l Fase 1: Particione a matriz d-dimensional inicial em m = ("t)ah submatrizes

d-dimensionais com (=!g')a$ vértices cada. Calcule o máximo de cada uma das

submatrizes em O(( ndGn)Ü')(tamanho do lado de cada submatriz) usando.somente
as arestas. Sejam ui, u2, - . . , t;. os vértices que contêm o máximo de cada submatriz.

2 Fase 2: Se k 2 m, ou seja, k ? (á:y, renomeie t;i,. ..,t'm, como ui,
armazene oo em outros, que serão denominados u«+i, - . - , uk.

Caso contrário, particione os vértices oi em k grupos de tamanho T e conecte o
j-ésimo bariamento ao .j-ésimo grupo de vértices para l $..j 5;.k. Em seguida
calcule o máximo destes grup's em O('f'), ou seja, em O((E:lf'-)ah) ciclos. Sejam
u:, . . . , uk os vértices que contêm o máximo de cada grupo.

,'Um e

3 Fase 3: Neste instante, o número de vértices candidatos a serem máximo é igual
ao número de barramentos. Seja M = maxÍui, . . . ,uk}. M pode ser calculado em

i::iâ- etapas, onde cada etapa leva O(G«) ciclos. Na i-ésima etapa, l $ { 5; i;Tg='
o número de candidatos a M é reduzido de ;;íili» pala iãt vértices.

A etapa á consiste de 2 subetapas, uma que utiliza apenas as arestas, e a outra
que só efetua difusões nos barramentos. Sem perda de generalidade, é suposto que
a distância entre cada par de vértices é pelo menos G«. Se não for o caso, pode
se calcular o máximo de todos os vértices à distância $ G. de outros vértices e
armazenar o resultado em outros vértices, de tal forma que a distância entre cada
par de vértices (candidatos a M) seja no mínimo G«. Como esta apelação é O(G«)
a complexidade do algoritmo permanece inalterada.
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Na primeira subeta.pa da etapa i, particlone ul, . . . ,u..,:!t:. em ?ilh grupos de Gd
G('-1)d 'n

vértices cada. e relacione (.;g barramentos para cada grupo (note que G'a $ G':i)
Utilize os banamentos para transmitir os valores dos vértices no grupo, para vértices
que estejam a uma distância menor ou igual a G« entre si, de tal forma que cada
vértice receba apenas uma transmissão. isto leva tempo G'«

Na segunda subetapa, utilize as arestas para calcular o máximo em cada grupo
Confio todos os C:l Vértices de um grupo estão digtanbes em no máximas;Íeüüre
si, o máximo pode ser calculado e atmazcnado em um vértice "próximo" em 0(6'«)
ciclos. Logo cada etapa é O(G«).

Teorema 4 0 nlgoritmo À'fAXFIND calcula o má:cimo em

.liei*' * '«=l
Prova; As etapas l e 2 são O((a:lf')Ü') e a etapa 3 é O(C«ilTl$:-)

Limite inferior

Teorema 5 E 7zecessárÍo tempo

. 1«:- 1«, rn ; * '«nll
para o cátcuio do máximo em uma matriz d-dilítensionaí com k barramentos globais

Prova; Se G. 2 n, temos que o tempo é Q(n) (usando-se apenas as arestas) pois o tempo
de propagação no barramento é muito grande, para que o mesmo seja utilizado para o
cálculo do máximo eficientemente.

Se G. < 7z, demonstra-se que o tempo T é

- l«- I'.w, (9) *ll
Utiliza-se a notação /i(t) corno o número de vértices dos quais o máximo pode sei

calculado por 14 até o tempo Z.

T.m-* q- 7' - Q (C«iÉ:lE) p.i; -d' «é-ti« «tá «-.t.d. . - má*im. «m
barramento em cada instante
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e se G. =constante, T Q(log n):

e para Gn ? 2 mostrei'-se-á. que para qualquer ui C \'', /f(t) 5; G'3d(a+l), f - aG. + a
onde a ? 0 e 0 $ P < G'«.

Se T é o tempo de um algoritmo para o cálculo do máximo, /i(T) 2 71.d para algum
ui C v. Segue que

f= aG'.+ #

n.d < G3d(a+l)

dlog« $ 3d(a + l)log G«

como lr aG'. + P 5; (a + l)G«

A prova. será feita por indução

Base: /i(0) = 1 $ G:

Passo: /i({) 5; G:'' para (a -- l)G« 5; t 5; aG'".
lvlostra-se que /i(f) 5; CÍI'Í' para 'lG« 5; t $ (a + l)G«. Para isso varia-se # da
fórmula { = aG. + /3.

# P < G., então nenhuma difusão foi recebida desde o instante (aG«), e t;{
recebe, através de giestas, informações de no máximo (2/i + l)a vértices.
Logo

-r{(t) $ (2/3 + 1)'G:'' $ G: +n

+ # = G., t;i recebe informações de no máximo (2G« + l)d vértices, através
de arestas, e recebe no máximo uma difusão de algum outro vértice. Con-
sequentemente

/i(t) $ (2G« + lyaÍI'' + Cil'' $ G:a( +n

P"' d'm-;t"- r - Q l («''#l " l ;«P'''" q" t.d. «é-ti« «tá «'t.d. ' t.d.;
os barramentos e recebe todos as k difusões, simultaneamente, em intervalos de G« ciclos
de tempo. Esta prova está baseada no número de barramentos sel limitado.

l

l Resultado conhecido para PRAhl's
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Lenda 5 /)aços À: Z)arzanzcizíos, para iodo í. 1 < i< n2. e para qzzalquer Z ? 0 e G'.
lemos q?lc

> 0C

0

.r.H $ 1e + .,': + ';
Z?ara constantes posit uas ç] ! ç? 1l c3

Pro ar Pequena variação do lema 4.

Utilizando novamente o resultado de que, para algum ã, /i(T) ? na, temos

, - .l(«'u *l
3.4 Hipercubo generalizado

Bhuyan e Agrawa1 l71 apresentaram uma generalização do hipercubo, bem como várias
propriedades importantes dos mesmos. Uma estrutura de interconexão, em geral, deve ter
um baixo número de canais por nó, diâmetro pequeno e um grande número de caminhos
alternativos entre quaisquer dois nós. Traduzindo em termos de gratos, queremos um
grifo da seguinte forma

e vértices com grau baixo;

e diâmetro pequenos

8 alta, colectividade

O hipercubo com N = 2" vértices tem vértices de grau n
concctividade n.

logo Ar, diâmetro n e

Em uma rede de interconexão, a distância média entre nós, a densidade do tráfego de
mensagens, e a tolerância a falhas são muito dependentes do diâmetro e do grau dos nós.
Existe um compromisso entre o grau de um nó e o diâmetro.

O anel e o grato completo representam os extremos. Observe que a multiplicação do
diâmetro pelo grau do nó pode ser um critério razoável para medir o desempenho de uma
estrutura de interconexão.
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3.4.1 Generalização

A nova estrutura. tem as seguinte características

1. permite um número arbitrário de nósl

2. seu projeto está baseado no diâmetro permitidos

3. grande tolerância a falhasl

4. hipercubo e grato completo podem ser representados com esta estrutura

Definição 2 Sda AÍ o nzímero de uárfices. Represente ]V como prodztZo de nteáros pos
tidos mi's, isto é

N = m,m,.\ mi,nti > 0, ] 5; { $ r

Cada uértáce o C v ó dado por uma r-ztpla (z,z,-i . . .=i) co

C«d« «é,face « =(«,«,-: . .. ":+-"'"'-: .. .«:) é «Ó«'«'e -' «é'tic«

« -(«,«,-: . . ."'*:"''"'-: .. . «:)

P«« {.do 1 ; i$ ,, ."'í' «:, «tá e«t« 0 '(m:--l),«l #": ÍPg-« 3.6).

mO < <

2,mz

(m: - l)

Figura 3.6: Exemplo: para -N :: 24 = mim2m3 com mi
y =(z3#2zl),0 $ zi $ 1,0 $ #2 $ 2,0 $ z3 5; 3.

3,m3 = 4 tem-se

Observe que para o hipercubo generalizado G(I'', E)

e tem r dimensões, com mi vértices na {-ésima dimensão;

B um vértice em uln dado eixo é adjacente a todos os outros vértices deste eixo;
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8 pala cada. vértice u C \'' existem (m{ -- 1) arestas incidentes na direção ã. Logo o
grau de o é E;::(mi -- l);

8 0 número de arestas é IZ = L ;:. (nzi -- l )

e a. distância entre dois vértices ui, ?;2 C v é igual a soma do número de coordenadas
em que os mesmos diferem;

e seu diâmetro é r

3.4.2 Comunicações

Pala a transmissão de uma mensagem do vértice ul ao vértice u2, do hipercubo generali
zado G(l,', E), utiliza-se o seguinte procedimento.

1 . A mensagem deve conter além da informação a ser transmitida, o endereço do vértice
destino.

2. Enquanto o endereço destino não for igual ao endereço do vértice, transmita a men-
sagem na direção da primeira coordenada do endereço que não seja igual ao endereço
do vértice anual.

Para a difusão tem-se um algoritmo de r ciclos. Sem peida de generalidade supõe-se
que o vértice (00 . . . 0) é o originador da mensagem.

1. 0 oiiginador envia a mensagem junto com um rótulo de valor {, na direção da
dimensão i.

2. para á ' l até r faça

(a) os vértices que contêm a mensagem com rótulo p ? l a transmitem na dimensão

(b) os vértices que recebem a mensagem decrementam em um o seu rótulo.

P

3.4.3 Análise

Quando se deseja um grifo G(K -E) com N vértices e diâmetro no máximo d, devemos
representam Ar como o produto de r $ d favores, Ar = nt, . . . m] . Tem-se assim que o grau
de cada vértice é E;:.(mi l).
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Lema 6 Qual.do </N é inteiro. um gra.fo de custo ótimo (considerando o critério de
minimizar o prod.lato entre diâmetro e grau de cada vértice) com diâmetro r é obtido com
nzf = VAr, l $ i $ r

Prova; Como o grau é o mesmo para todos os vértices, queremos minimizar -L
1), com respeito aos nzí's

E;: :(« ;

J\r

?nr7nr--l . . . 772.2

-=- «)

queremos

Õn',
al al

am,.: õm2
()

que leva a m,:= mr-l:: . ' .:: 7n2:: 7nl :: '«IV

Definindo o favor custo c como o produto do diâmetro pelo grau de um dos vértices,
tem-se o seguinte problema de otimização inteira:

mi« (, E::.(m. -- l))
]'l;;: «: = .v
r, mi C ./V'.

Bhuyan e Agrawa1 l71 apresentam algumas conjecturas a respeito
para JV potência de 2 o custo ótimo é obtido quando r = jlog4 -WJ .

como por exemplo,

3.4.4 Outra generalização

Na generalização anterior, -N especifica o número de vértices da estrutura (grifo)
visto agora l71 o caso em que .N especifica o número de barramentos (hiperarestas)
estrutura será denominada hiper-barramento generalizado (GHB).

Será
Esta

Definição 3 Á esfrtztKra GHB, a('i6Z), co,zsísíe de -N = m,m,-l . . .mi AÍperarestas
Um« pe«sta é denotam« p'/««-lup/a(z,...;«i...:«i) p-«0 5; #{ .$mi--l,l$ { $,
Um uérti.ce será denotado por

(«, «:+: l#.,;l«:-: . . . «:)
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e isto signo.$ca que o mesmo pertence as hiperarestas

lz, ... zi+lyÍ:'Í-i...zi) e(z, ...zi+izi:ri-: ...zl)

"m g/:,;; C {0,1,...,(«.. - 1)} . - p«ãção i p.de ««i«« '«í« .r ., ÍPp«« 3.'7)

00 ll 21

e
QJOI

e
Olji

e

e
Oito

e
1101

e

e
i2lo.

20e
loi

Figura 3.7: GHB, com .N 3 # 2

Note que

8 cada vértice tem grau 21

B o número de vértices em uma hiperaresta é

el (m: - l),' C -E

e o número total de vértices é

y 1)

e seu diâmetro é r + l
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3.5 Desempenho de redes de interconexão com bar-
ramentos

Neste trabalho h'leyer auf dei Heide e Pham 1221 tratam principalmente de duas questões

1. Até que ponto redes de interconexão podem ter a sua velocidade aumentada com o
uso de barramentos?

2 Até que ponto células de memória compartilhada de uma PRAM podem ser trocadas
por canais de comunica.ção (arestas), em uma rede de interconexão? (Note que uma
célula de memória compartilhada pode ser vista como um barramento global.)

Serão apresentados limites superiores e inferiores para. a computação de operações
associativas (e.g. adição, máximo) em gratos com barramentos. Será apresentada também
uma nova estrutura denominada rede planar com. Zlar7'anemias.

3.5.1 Definições e notações

No decorrem do trabalho, em relação a comunicação no barramento, são utilizadas notações
bem conhecidas para a PRAM. No que se segue, entende-se por "escrita no barramento" o
envio de alguma informação e por "leitura do barramento" a recepção de uma informação
através do mesmo. São utilizados os modos

e EREW apenas um vértice pode utilizar o barramento pata escrita e apenas um
vértice pode receber o que foi escrito;

e CRE'U/ apenas um vértice pode transmitir ao barramento por vez, vários vértices
podem receber a transmissão, concorrentementel

e CRCW tanto a escrita como a leitura podem ser concorrentes, neste caso utiliza-se
um método para resolver conflitos de escrita.

Serão utilizados gratos G(V. E), y = {ui, . . . , ox} para representar as redes de interco
nexão, .m conjunto com m barramentos (hiperar"tas) -Bi, . . . , B« (-B{ c V. l $ { 5; m)
Supõe-se que cada vértice contém um valor inicial. Por fim oi conterá o resultado final.

As seguintes definições serão utilizadas no decorrer desta seção do texto.

Definição 4 Z)ado ?l«. gra/o G(V. -E) e t 2 0, o t-ambiente de m vértice o C G consiste
de todos os vértices que podem ser atingidos a parti.r de u, com um. caminho de tamanho
no máximo t.
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Definição 5 Dado um gra/o G(K -E) e { ? 0. xm coÜzznío t-dominante ó um subconjwnío
S Ç \' , ía/ qíze os t-ambientes dos uéríáces de S cobrem. l-

Seja -LC({) a cardinalidade do menor conjunto t-dominant.e de um grato (;

Definição 6 Dado um gra/o G(V. E) e 1 ? 0, tina t-rede tí w77}.swbcoÜwnío S Ç v ta/
gue osl-amõÍenüídog tíéNüesl7fS aa ctzsyü?ztos.

Seja ZC(t) a cardinalidade da maior t-rede de um grato G

3.5.2 Algoritmos para estruturas com barramentos globais

Em relação aos modelos de interconexão considera-se uma estrutura representada por um
grato G(\''l E), com .N vértices e m barramentos globais (com alguma forma de resolver
contitos de leitura/escrita). Sem perda de generalidade supõe-se que m $ Ar

Teorema 6 Z)ado um gra/o G(V. -E) com m Z,armamentos g/orais, qua/q«er operação as
sociatiua pode ser realizada em

. l*9 l: -' ql"l -- «.«',l

các/os, 07tde Â(JV) = lotar, ezcefo para o cá/c /o do má ámo com. barramentos CRC'W,
««*. «.o A(.N)

Prova. Considere t > 0. Seja S o conjunto t-dominante de G, com cardinalidade Za(t).
Para t, C S, seja U(u) o subconjunto do {-ambiente de o, tal (lue os conjuntos t/(o), u C S
formam unia partição disjunta de l/

Considere o seguinte algoritmo para adição (note que o mesmo algoritmo funciona
ta.mbém para outras operações associativas).

Algoritlno:

8 Etapa. 1: Para cada vértice u C S, os vértices de U(u) usam suas arestas para somam
seus valores iniciais e armazena-los em u.

e Etapa 2: Enquanto existirem # > m valores a serem somados, execute Jllin(m, b--m)
adições utilizando os barramentos.
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e Etapa 3: Para os m valores remanescentes, use o algoritmo conhecido para a PIAM,
que soma. nl. valores utilizando Ar processadores e m células de memória comparti-
lhada.

A et.,pa l l"a temp' O(t). A et'p' 2 1'~'a temp' O (-=) = O (!":U), pois c'd'
passo do laço leva tempo constante e jtsll -- l passos são executados. Observando que
um bairamento pode sei visto como umÀ célula de memória compartilhada temos os
tempos da. etapa 3. En-t Shiloach l33) estão os algoritmos para operações associativas em
uma PIAM. A etapa 3 leva tempo O(log m), exceto no caso de cálculo do máximo com
barramentos CRC\?V onde o tempo é O(log log m).

3.5.3 Limite inferior para redes com barramentos globais

Para demonstrar o limite inferior supõe-se o seguinte ciclo de computação

computação: cada vértice u executa uma computação arbitrariamente complexa. Em
p'rticular, calc«la os velo:es tr(u), ««(u) e r(u), onde t,(u) é o "l'r a se« tra«emitido,
r(p) e .«(p), as arestas, ou barramentos, incidentes a u, usados para leitura ou escrita
respectivamente.

escrita: « escreve t,(o) no b'rramento, ou aresta, .«(«)

leitura: o lê o valor escrito no barramento, ou aresta, r(t,)

Teorema 7 0 cálculo do má:cimo em vm. trajo GÇv, E) com vrl barramentos globais requer

. le, l* -- +l -- «'«,l

onde h(N) = \ogN para barramentos globais EREW e CREW, e hÇN)
a OR(.: T't''.

log log Ar para

Observe que o mesmo resultado é válido para outras operações associativas, como
adição ou multiplicação. Nestes casos, A(N) = log.N mesmo no caso de barramentos
globais CRCUr
Prova; Usaremos uma. aplicação do princípio da casa do pombo (pÍdgeon Ao/e).
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Definição 7 Pa.ra U Ç X = {al,z2: z.},S Ç A/ para cada { C {1, 2. «}

Í ].,- - S, se zi C U

't Z,' = {af} Ç .V, se zi C -\' \ t/, íris qtze a; < mina

Sda ,4 = {ai l z.- C À' \ U} . l)en.omá7zan?.-se as variáveis em t/ por variáveis vivas

De$ne-se LÇU. S,A) como o l)rod'üt.o cortesia,n.o dos L' 's, isto é

z(c/, s, .'{)

Seja T o número de ciclos de um algoritmo que calcula o máximo. Prova-se que

1. r Q(A(n))
2. T > !g(Um

o item (2) implica que T
(2) temos o teorema.

Q (r + kP) . r + ÜP Q (mi-:». {* + ÜP}) . D. U .

e T = Q(A(n))- Este resultado para PRAM EREW e CREW é demonstrado em l91 e
pala PRAM CIRCW eln j161. E claro que os limites inferiores para PRAN4 também
são válidos para o modelo suposto.

8 T ? !!:lÍi11- Esta demonstração foi inspirada nos limites inferiores obtidos em j161

Lema 7 Para cada l $ t $ T existem (Ut, St, Át), tais gt'e com os dados de entrada
em. Lt = LÇUt,St, At) as seguintes propriedades são uálidns até o ciclo t

/

g

3.

#.

5.

Cada vértice conhece no máximo uma variável vida;
Para todo vértice u C V, para todo i C Ui. Se u conhece =i então u não escreveu
no barraTrteTttO após conhecer :ci

S. = oo;

uí 5; /a(r) - m(t - l);
S. Ç St.l, t/t Ç t/t l

J

Prova; Faz-se por indução em t

Seja t/i Ç y uma T-rede em C de cardinalidade /a(T). Fixe cada z{ g t/i em l
(aí = 1). Seja Si = .V-- 1. 0 conjunto .Li = -L(t/i, SI,.4t) satisfaz as condições
do lema para { - l.
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t > l Sejam t/t-i , St.]: .A,.] tais que Lt-l = L(C/t-l , S..t, Ál-i) satisfaça o lema para
z l
o. conhece no máximo uma variável viva #. Segue que w(t;l),r(ui) dependem
somente do valor de #

Como a função / : St.i -, (to(t,l), r(ui)) tem imagem finita, existe um subcon-

junto infinito, Ri Ç St.i, tal que .f é constante em Ri.
Restrinja St-i a Ei, proceda. da. mesma maneira com os vértices o2,
restringindo Ri a R2, E2 a R3, e assim por diante.
Como resultado obtemos um conjunto infinito R. Ç S*.i, tal que com os
dados de entrada de -L' = L(Ut-i,-R.,-4t.:) cada vértice usará vértices pré
determinados para a leitura/escrita no ciclo Z -- l.
Iguale todas as variáveis #{, conhecidas pelos vértices que escrevem no barra-
mento no ciclo Z -- l a c = mine.. Faça

,'0n.

,4.
U. = U.-: \ U{«i}
s.

É claro que Zt = 1,(U.,S.,.At) satisfaz(2),(3),(4) e(5). O item(1) é verdadeiro
pois, por construção, um vértice t; que conhece uma variável viva # desde
o ciclo t' < t não escreveu nos barramentos desde o instante t', pois caso
contrário # não seria uma variável viva. Segue que um vértice só pode conhecer
uma variável viva através de arestas. Portanto um vértice u só pode conhecer
as variáveis vivas do seu T-ambiente no decorrem do algoritmo. Como Ui,
e conseqüentemente Ut, formam T-redes nenhum vértice tem mais que uma
variável viva em seu T ambiente, o que implica. (1). o

Aplicações

Para a grade d-dimensional com .N vértices, ZC(f) e La(t) são O($). Segue que o
cômputo do máximo requer tempo O( 'l«N + log N) para barramentos CRCW e CREW,
e O( 'l:yfv + log log .N) para barramentos CRCW

3.5.4 Um sistema de barramentos para grades quadradas

b'leyer auf der Heide e Pham 1221 construíram um sistema de barramentos planares, com
base em uma grade (v/'/V x v'N), tal que qualquer operação associativa pode ser realizada
em tempo ótimo O(log .Ar).
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Definição 8 Un} s sZema de m barramentos .Bi,.Eje,- . .,.B. é alto planam se ezástem
Tt,Tz,. . . ,T. ardores tais que suas arestas são disjuntas, onde Ti tem. como vértices os
vértices de Bi, e U'l:a T{ forma um trajo planar.

Definição 9 ,4 de./i7}içâo desta moda esfruZura será dada rec?zrs uame7zte. Sejam k,.L C
N,k '$ L. Deixe-se 'um sistema de barramentos ÇL.k) para lmü grade Ç2KL x 2kl)
($gura 3.8) dü seguinte forma:

e k = 1; o (Z,l)-barramento comiam um óarramento, o qua/ carecia { uértÍces dos
cantos superiores esquel'dos das quatro subgrades (.L x L) que .fazem parte da grade
(2L x 2L) . Z)ui'ante o decorrer do tecto, denominar'erros porbloco suóg7'artes (-L x L).

k > \: vm l.L,k)-barTamento consiste dos quatro (.L,k l)-barramentos, de$Ttidos
recursiuamente nas quatro subgrades (.2k'l L x '2k-t L) e um noto barramento B.

B {nlertiga quatro vértices, estes vértices são os k-ésilnos na diagonal do bloco locali-
zado it.o extremo inferior à direita, em cada uma das quatro grades (2k-l L x 2K't L).
Observe que como k < es nós estão bem de$nidos.

A verificação da planaiidade do sistema de barramentos acima pode ser verificada grafi
comente, basta desenharmos os barramentos na forma de U.

Seja L = minis C .Ar l 2's 2 «.N}, para efeito de simplificação, supõe-se que v./V =
2k.L, para algum k 5; -L, k C .A/'. Segue que -L H k H log .N. Então o sistema planar para
a grade (v''N x «N) é o sistema de (-L, k)-barramentos.

Algoritmo para operações associativas

Para simplificar o problema, o resultado final será armazenado no k-ésimo vértice na
diagonal do bloco inferior, mais a esquerda da grade (2k-L x 2k-L).

Algoritmo:

8 X; = 1 Use as destas para associar os elementos de cada bloco na grade 2kl x 2k-L,
armazene o resultado nos vértices superiores à esquerda de cada bloco.

e k > 1 Clalcule lecursivamente as associações das quatro subgrades (2k':L x 2k'i-L),
que compõem a grade 2k-L x 2kl, armazene o resultado no (k -- l)-ésimo vértice da
diagonal do bloco inferior à direita de cada subgrade (2k'l.L x 2k'lZ).
Utilize as arestas pala mover estas quatro novas associações pala o k-ésimo vértice
jna mesma diagonal), associe as informações nestes vértices utilizando o barramento
que os conecta.
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Figura 3.8: Grade 32 x 32, com sistema de barramentos planares

É fácil vei que o algoritmo funciona. Seja T(k) o tempo necessário para uma grade
(2*Z x 2*L), temos:

r(i)
r(k)

2(L
r(k

1)+3
1) + 5, para k > l

Segue quer(k) = 2-L+5A 4. como L k log.N, tem-seolimitesuperiot O(log.V)

3.5.5 Limite inferior para gratos planares

Sel.á demonstrado que a operação de ordenação em gratos planares, com barramentos
planares CRC\V, é tão lenta quanto a ordenação nestes mesmos gratos, sem barramentos.
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A operação.de ordenação em grades (v''N x vN) é O(y/ÃÍ), a mesma oper?$ao em grades
(vNx y''N), com qualquer sistema de barramentos CRC\v planares é O(y'Ar). Para estas
demonstrações é utilizado o teorema do separador planar 1281.

Teorema 8 Sda C'(\6 E) um gra/o planar com. l\'
y, ta/ qae

Existe uma partição X,S,Y de

.l. lxl $ T, }''l $ W
e. lsl 5; 4vÃ,'

3. S separa X de Y, isto é, não existe aresta com Kma extremidade em X, e outra em
y

Teorema 9 Sda G(V. E) «m gra/o p/an«,. com .V «értáces, com "2. sástem« p/a"«, de
barramentos CRCW. Os atgoritmos para ordenação necessitam QÇvN) ciclos.

Prova; Sejam BI, . . . , -B. os seus barramentos. Seja G'(V. -E') o grato planar formado
pelas arestas das árvores Ti's, da definição de sistema de barramentos planares. O teorema
do plano separador garante que existe uma partição X, S, y de I'' relativa a G, e outra
partição X', S', y' de v relativa a G' tais que:

sl, ls'l $ 4vN
Ç 4«jV $ 1xl, l} , lx'l, r'l $ W

Sem perda de generalidade, supõe-se IX'l $ 1r'l e IX'R y $ 1X'RXI, isto implica

X'jS {,poisjX'j+ly'l$.N
x'RTÍ$ t, p':; lx'l 5; g,x',x,} c v . xnv - ü

Segue que

}' n r'l n rl - ls'R rl

'M-} 4V'R-::-8.?X'

''''n.* B\--H ;: ã-:-Í© - : - .«
As desigualdades acima conduzem às seguintes conclusões
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e Existem no máximo ISI caminhos disjuntos (lue interligam os vértices de \''= y n y''
com os vértices de ZI/ = X RX'. Então, en] uni ciclo, no máximo ISI $ 4'vAÍ valores
podem ser transmitidos de \'' pala. U utilizando-se arestas.

e Como v C y/ e t/ Ç X/, cada barramento que contém um vértice de 'l/, e um vértice
de U. deve contei un] vértice de S'. Como cada. vértice está em um número máximo
c de barramentos, existem no máximo clS'l parlamentos interligando os vértices de
v a.o vértices de U. Segue que, em um ciclo, no máximo 4c./N variáveis podem. ser
enviadas de \'' para. U através de barramentos.

No máximo O(dN) valores podem ser enviados de 1/ para U em um ciclo. Portanto
a ordenação leva ç2(«N) no grato G, com sistema de barramentos planares (se ao menos
g -- 8vAr valores devem sei enviados de I'' para. L/).
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Capítulo 4

Generalização de algumas
estruturas de interconexão e um
modelo de comunicação

Veremos neste capítulo a definição de hipergrafo e algumas de suas propriedades. A-
presentaremos novas estruturas de interconexão à base de barramentos, as quais serão
representadas por hipergrafos. Por fim, vamos propor um novo modelo de comunicação
pala ser utilizado em estruturas de interconexão que utilizam barramentos.

4.1 Hipergrafos

Seguindo as definições e notações de Berre l31, definimos um hipergrafo por Ç(K E), onde
1/ é um conjunto finito {ui,...,u.} e -E = {ei,...,e«} é un] conjunto de subconjuntos
de V, tais que

UZ;: ei

Os elementos de y são chamados vértices e os conjuntos ei , . . . , e. arestas. No decorrer
do trabalho chamaremos, por vezes, as arestas de um hipergrafo de Àiperaresfas.

Observe que todo grato conexo é um hipergrafo onde toda hiperaresta tem cardinali-

Um hipergrafo Ç;(v, -E) pode ser representado graficamente como um conjunto de pont-
os representando os vértices. A hiperaresta. ej é representada. por um segmento de rega,
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ligando dois vértices, se leal = 2, por um laço se jeJ
contendo todos os seus elementos se leal ? 3 (figura. 4.1)

1, e por uma curva fechada

U2UI e2

Figura 4.1: Representação gráfica de um hipergrafo (6 vértices e 7 hiperarestas)

Considere um hipergrafo Ç(y.E). Um passeio entre os vértices u,o C y é uma
sequencia u = #l,en],#2,...,aileni, i+l,.. )enp-ljzp = D com {a;i,#i+l} Ç: en' Um
caminho entre dois vértices u, u C y é um passeio sem arestas nem vértices repetidos. O
tamanho de um passeio, ou caminho, é o seu número de hiperarestas.

A distância entre dois vértices u,u C V, dist(u,u), é igual ao tamanho do menor
caminho com extremidades u e t;. Definimos diâmetro, Z), como -D = max«..CV dist(u, o).

Dado um vértice u C 1/ definimos como grau de u, gr(u), a quantidade de arestas a
que u pert'nce (gr(o) = lÍe l t, C e, e C -EJI). Definimos gr(1') como max,c\, gr(u).

4.1.1 Simples generalização

Uma idéia imediata para generalizar gratos é substituir todos os cliquesi de tamanho
maior que 2 poi hiperarestas (figuras 4.2 e 4.3). Dado um grato G(V. -E) sejam

G:(VI , -E:), . . . , G.(%, E.)

os subgrafos completos maximais, com mais de dois vértices, de G(V,E). Definimos o
hipergrafo, Ç(V. Eç), onde -Eç =(-E \(-Ei U. . .U E.)U{VI,. . ., 14}).

4.1.2 Dualidade

Definição 10 0 dual de um Aàperyra/o g(V. -E) ÍZgura #.#) á um Aáperyra/o g*(T'*,E''')
com v* = .E = {el, . . . , e«} e com arestas

.E' = {o] , u«}, ui = {ej l ui C ej, ej C -E}

iEntendemos por clique os subgrafos completos maximais de um grato
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Figura 4.2: Grato com alguns diques de tamanho maior que 2

Figura 4.3: Generalização imediata do grato da figura 4.2

4.1.3 Aplicação de dualidade

Em ISI Bermond, Bond e Peyrat utilizaram as propriedades do dual de alguns hipergrafos.
Os autores buscavam famílias de hipergrafos, com o maior número de vértices possível,
com as seguintes características

8 Cada vértice está conectado a duas hiperarestas, isto é, tem grau dois;

e O tempo de transmissão é limitado, isto é, o diâmetro do hipeigrafo é limitados

8 O tamanho da hiperaresta é limitado

Em outras palavras, procuraram hipergrafos Ç(K -E) com gr(y) = 2, tamanho das arestas
no máximo r (lel $ r, e C -E) e diâmetro D, com o maior número de vértices.

Notações e propriedades

Dado un] hipergrafo Ç(y, E), dizemos que este hipergrafo é (A, Z), r) se tem diâmetro Z),
grau máximo de vértice A (gr(y) = A) e maior tamanho de aresta r (max.eE jel = r).
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Figura Hipergrafo dual do hipergrafo da figura. 4.1

Denota-se por n(A, 1), r) o maior número de vértices de um hipergrafo (6., -D, r)

Proposição l n(6., O,,) $ 1 + A(, - i)Elh:(A iy(, - ty

Prova; Seja um hipergiafo Ç(V. -E)=(z\,-D,r). Existem no máximo A(r -- 1) vértices a
distância l de um vértice t, qualquer. Da mesma forma existem zX(r -- l)(z\ -- l)(r -- l)
vértices a distância 2 e no caso geral A(a. -- ly':(r -- l)' vértices a distância i.

Para A = 2 (vértices de grau no máximo 2), tem-se que

«(2,0,,) si+2(,-t)E(,-i): 2r"' )rr,-n'-i)i-o

Observe que se temos um hipergrafo H(V. E) = (zX,Z),r) o seu hipergrafo dual
H*(V.E) é (r,-D'',A). Logo o dual de um grato G(V.E) é um hipergrafo Ç*(V*,-E*)

Proposição 2 Se G(V. E) á Km grc!/o com gr(y) = r, d ámetro Z) e m arestas, então
s.« d««/ é «m p.ry«/o X*(\á-E)=(2,a.*,,) com m «é,tí"., o«d. D - l $ D''' $ D +l

Prova; Sejam E] e -E2 vértices de 'H*. -Ei e E2 correspondem a arestas el e e2 de E. Seja zi
um vértice de el e =2 um vértice de e2. Cromo dist(zl, z2) 5; 1) temos dist(-Et, -E2) $ -D +l
e portanto .D* $ D + 1. Pol dualidade temos D 5; Z)' + 1. o
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Proposição 3 Se G(\'', E) é um gra/o Z,{par/.ãdo comi gr(\.') = r. diámeíz'o D e nl. arestas
então seu dual é um h.{pergralo 'H* l.v, E) = 1.2. 1)' ,r'l com nl. vértices onde D' $ D

Prova. Sejam Ei e E2 vértices de H correspondentes a arestas ei = (zl, yl) e e2 = (a;2, y2)
em G. Se dist(at,z2) $ D -- l então dist(Ei,E2) $ D. Suponha que dist(a;i,z2) = -D,

como G é bipartido, nào tem passeios fechados de tamanho ímpar, logo dist(ai, y2) # D.
Segue4uedist@+-,W) É -Z} Lxdist.(.EnEa) É-ll- Portanto m o

Teo-e:«a 10 E«í.í.m /.{p.ry,a/o. d. lapa (2,D,«) com ($)" + ({)o-' «á,tÍc«

/dé a da Frota. Considere o hipergrafo dual de um grifo de /taut;2, não dirigido, com
diâmetro Z) -- l e grau dos vértices r. []

Teorema ll Ezist m / áp.rara/os do tipo (2, D,r) com 2({)o uértÍces.

/adia da ])roda. Utilize o dual de gratos bipaltidos associados a planos de projeção3. Ü

4.2 Generalização de algumas estruturas de enter
conexão

Apresentaremos agora novas estruturas de interconexão à base de barranaentos

ZGrafo de .ll'aa{

Definição ll Pm grrz/o dirigido de l<autz com oral dos ziédices ó e diâmetro 1) tem como uéNices as
palavras de l,) /eiras onde alias /eiras conseczztiuas são d{/crentes e cadrz /erra pode variar entre ó + l
z;a/ares. Existe Mina aresta dc para y se as Z) l primeiras /eiras de = sâo as 1) -- 1 tí/tinas /eiras de
y. No teria nos referimos ao grato de Ka«tz não orientado onde cada aresta orientada é substituída por
uma aresta Ttão arie cada

3Grafos bipartidos associados a hiperplanos de projeção

Definição 12 Delirzimos um gra/o óiparZido associado a plazzos de projeção , G(}'', -B), da seguínZe .farrrza;
Pm uérÍÍce de G íel« como coorde«ad«(í,al,...,üt), onde { C Z/2Z e aj pertence a #m alfabeto .4 com
ó /et«.. O«é,lide(i,a:,...,at) éa©'««{. «{.do. « «é,{ic«(l {,À,a:,. .,.l--) .(l--í,a:,...,«*,À)
onde À C .A. Se nl. feliz;ernzos rzs arestas duplas, G será regzz/ar com grazz de z;éríice 2ó e terá 2õt z;édices
e diâmetro J) :: k + l
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4.2.1 Motivação

O que nos nlot.ivou foi a seguinte definição. Unindo a. ideia do grato hipercubo generalizado
(seção 3.4) com a simples generalização de grifos pata hipergrafos (seção 4.1.1) chegamos
a. seguinte geneializaçào do hipercubo.

Definimos um hipercubo n.-ário de dimensão b poi H(l< E) (figura 4.5) onde:

Í t; C 'i/ -, u C {0, . . . , b -- ll"

't .C.F-,. {«-,...,«.}lapl«f:#«;e«f i,.j5;Z,,k#P-

Figura 4.5: Hipercubo ternário de dimensão 2

4.2.2 Hlipercaminho

Estrutura: Um caminho de tamanho n é definido por Pn(y. E) onde

v ..,« - l}
. c .E -» . = {«-,«,} 1 «- 1)

Generalização: Definimos o AÍpercaminho P«,«(y, E) de tamanho n e ordem m (fiou
ras 4.6 e 4.7) por:

y = {0,...,nm
e C .E '-' e = {ul ,U«.,ul

uf = uj mod 7}
u' = tp'. mod n'J '"' '

«;
onde
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Figura Hipercaminho de tamanho 6 e ordem 2 (P6.2)

Figura 4.7: Hipercaminho de tamanho 3 e ordem 3 (P3,3).

4.2.3 Hiperanel

Estrutura: Um anel de tamanho n é definido por R«(V. E) onde:

y
e C -E +--} e :: {ol,t;2} l ul = (u2 -- 1) mod n.

Definimos o hÍperaneJ 'R.,.(V. -E) de tamanho n e ordem m (figura 4.8) por

\/
e C .E n e

l uí = («Í - 1) mod n.
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Figura 4.8: Hiperanel de tamanho 5 e ordem 3 (R5,3)

4.2.4 d-hipergrade

Vamos propor duas alternativas para a generalização da grade e do toro. A primeira segue
a idéia das generalizações do caminho e anel, isto é, define uma noção de "altura" (ordem)
no hipergrafo generalizado. Utilizando esta idéia, definimos uma p-hipcrgrade de ordem
d por Çi. x...*«,(V, -E) (âgura 4.9) onde:

v' = {(JI,..., /., Z,+i) lo 5; /.f < nj,l$ .j $ p,0 $ /p+l < d}
e c .E # e = {t,l, . . . ,u.z,u{ . . . ,ul}

Í («i - «j)* - «;)k
onde'l(ui),+: =(o;).+: = k -- l onde(...)i =< ...,ef > denota o produto escalar

1. ]!fetal que(«:)h=(«{)h,A#ke l(«: «Í)kl=l

Uma outra forma, seguindo a definição da grade, é definia a hipergrade como o produto
de hipercaminhos. Para isso definimos antes o produto de dois hipergrafos.

Definição 13 Soam Çi(Ví,Ei),ç72(V2,.E2) dois hiperyrabs.
ç(16 -E) = Ç- x Ç;2, 'Z" 'eg«{nle /o«',«'

De$nimos o seu produto,

}' = {uk},0 $ k < in IV2i, {a/ que UJ; («:,«:) «m «: C Vi ' «, C V2

doá; «ó,tã«s («, ó) e (c,d) p«te««m à m«m' híp'««.fa '«', Ç s' e 'ó ''

1. a -- c e b,d pertencem à mesma hiperaresta em ÇI, ou
2. b = d e a,c pertencem à mesma hiperaresta em ÇI

Esta definição pode ser estendida facilmente para o produto de d hipergrafos. Desta
forma definimos uma d-hipergrade por Çd ' PJ. .«: X . . . X Pnd.,«. (figura 4.10) onde P«.,«.
são hipercaminhos. Esta será a deÊnição utilizada no decorrer do texto.
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Figura 4.9: 2-Hipergrade ÇIÍ*3

4.2.5 d-hipertoro

Pala a definição do d-hipertoro também temos duas possibilidades. No texto optamos por
produto de hiperanéis. Definimos um d-hipertoro por 7'Ú ' 7ZI,.,«: x . . . x 7?ã,,..., onde
7?',.,. são hiperanéis.

4.3 Modelos de comunicação

Nesta seção apresentaremos novos modelos de comunicação para hipergrafos. Com isto
modelizaremos as características de barramentos por meio de hiperaiestas.

Dado um hipergrafo, Ç(V. E), temos:

modelo vértice Se um vértice pode utilizar simultaneamente (enviar/receber) apenas
uma de suas hiperarestas temos o modelo l-porta, caso possa utilizar k hiperarestas,
ao mesmo tempo, temos o modelo k-porta.

modelo hiperaresta Neste modelo trataremos da quantidade de mensagens distintas
que podem ser transportadas por um hiperaresta ao mesmo tempo. Se apenas uma
informação pode trafegar, em um dado instante, denotaremos por l-porta. Se k
informações podem trafegar ao mesmo tempo temos o modelo k-porta.

Analogamente ao modelo #-porta para gratos, temos
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Figura 4.10: 2-Hipergrade Ç2 7:':l,; x p'!,,

naodelo #-porta vértice Cada vértice pode utilizar simultaneamente todas as suas hi-
perarestas .

modelo +-porta hiperaresta Coada hiperaresta e C .E pode transportar lel mensagens
ao mesmo tempo.

Utilizaremos a notação .M... onde e é o modelo da hiperaresta. (e-porta) e o é o modelo
do vértice (t;-porta). Por exemplo, MI,* indica que os vértices podem utilizei simultane-
amente todas as suas hiperarestas, as quais só transportam uma mensagem por vez.

Dado um hipergrafo Ç, denotaremos por bm.,.(g), o limite supreior para efetuar a
difusão no modelo M.,.. Analogamente usaremos gÂ/..,(g) para a troca completa (gossi-
pzng).

Dado um hipergrafo Ç(V,-E), seja o C V e e C E tal que t; C E. Denotamos uma
transmissão de u para E' Ç -E por E' '# u.

4.3.1 Comparação com estruturas de interconexão em grafos

Nesta seção apresentamos uma comparação entre os vários parâmetros das estruturas de
interconexão aqui definidas com as estruturas de interconexão usuais. Os aspectos a-
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baldadas são: número de 't'értices, grau dos vértices, grau das hiperarestas e diâmetro.
Na tabela. 4.1 gr(-E) é a cardinalidade da aresta com maior cardinalidade entre as (hi-
per)arestas do (hiper)gi'afo. Temos tambéna que Ça(v,EI = 7';l.,. X ... X 7'nd.,.. e

I'"'(}', E) X . . . X Rl!..m.

Tabela 4.1: Comparação entre tipologias em gratos e hipergrafos

Desta forma vemos que, por exemplo, uma estrutura de interconexão com n vértices
na forma de anel tem diâmetro 1{.1 . Enquanto que uma estrutura com n vértices na forma.
de hiperanel com hiperarestas de tamanho nz (supondo (n mod 2m) = 0) tem diâmetro
m vezes menor (:Sl:;;). Na tabela 4.2 temos o diâmetro de várias tipologias. O número de
vértices é fixo igual a 48, e o número de vértices por hiperaresta é 6.

Tipologia
Caminho
Anel

Grade (2 x 24)
Grade (4 x 12)
Grade (6 x 8)
Toro (2 x 24)
Toro (4 x 12)
Toro (6 x 8)

Diâmetro
47
24
24

14

12
13

8
7

(hiper)Topologia
Hipercaminho
Hiperanel
Hipergradc (2 x 4)
Hipertoro (2 x 4)

Diâmetro
7
4

4
3

Tabela 4.2: Comparação de diâmetro entre topologias em gratos e hipergrafos
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  Estrutura   g:' ( v ) gr(-E) diâmetro
Claminho Pn(V.E)   2 2 n. -- l

A,nel
Grade
Toro

c'": ,...,«.( \á z)
Tn. ,...,«.( \''l E) nl...nd

nt...nd i   E!::.(n. - l)
EL:(ITJ )

Hipercaminho 7'...(V..E)   2 2m n --l

Hiperane]
Hipergrade
Hipertoro

R.,«( V. E)
g'(V.-E)
7"'( \â E)

[lÉ:::(m:n. )
nÉ::. (m.«: ) i 2m

2 maxi:::(m{)
2 maxi:::(mi)

L{J
E:É:::(n; - l)
sl. ( l?J )



(lJapítulo 5

Algoritmos de comunicação global
para as estruturas propostas

5.1 Introdução

Serão apresentados os tempos de comunicação para a difusão e troca completa nas es-
truturas de interconexão deânidas. Para facilitar o trabalho introduziremos algumas fer
lamentas simples para a manipulação destas estruturas de interconexão. Em particular
o conceito introduzido, de grato simplificado, torna a descrição de algoritmos de comu-
nicação mais simples e concisa, além de poder utilizei os algoritmos de comunicação já
conhecidos para estruturas modeladas por gratos. Todos os resultados deste capítulo são
originais, alguns dos quais já foram ou serão publicados j14, 1õl em co-autoria com A.
Ferreiro e S.W. Song

5.2 Simplificação

Para realizar as comunicações (difusão e troca completa) nos hipergrafos definidos no
capítulo anterior, usaremos um novo conceito que será denominado sámp/iWcação. A idéia
é construir um grato, que será denominado gra/o sÍmp/IWcado, a partir do hipergrafo, de tal
forma que seja fácil descrever e realizar comunicações no hipergrafo. Além disso, também
queremos aproveitar os algoritmos já desenvolvidos para gratos em hipergraíos que são as
sua.s generalizações.

A operação de simplificação é efetuada escolhendo-se vértices no hipergrafo, denomi-
nados uárfãces representantes, os quais serão os vértices do grato simplificado. Vértices
representantes adjacentes no hipergrafo serão adjacentes no grifo simplificado. Cada
vértice representante u corresponderá a um conjunto bem definido -N« de vértices pol ele
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representados. Os detalhes serão vistos a seguir.

Trataremos a comunicação no grato simplificado da seguinte forma. A t.ransnaissão
de um vértice ui a un] vértice adjacente u2, em uni grato simplificado G, equivale a uma
transmissão do vértice conespondente a ui no hipergrafo, a todos os vértices da hiperaresta
que contém os vértices correspondentes a uí e a o2. Uma transmissão para um vértice
representante no grato simplificado, significa transmissões também para os seus vértices
apresentados- Isto e.W f ILno grifo !amplificado corresponde a Ar. +:: u e i\\ + ILno
hipergraío.

E importante ressaltam que a operação de simplificação depende não só do hipergra-
fo, mas também do modelo de comunicação adorado. Veremos agora quatro formas de
simplificação para os hipergrafos definidos no capítulo anterior.

5.2.1 Simplificação para o modelo Ã(,í(.j $ á)

Usaremos esta simplificação nos hipergrafos de tal forma que seja fácil modelam a comu
nicação do hipergrafo no modelo Mj,{ (hiperarestas .j-porta e vértices {-porta) através do
grato simplificado no modelo -H{, se .j = 1, ou no modelo F.., se j=2. Os enunciados desta
seção serão utilizados para os seguintes modelos MI,i, .A/i,* e JW2,*. A idéia principal é a de
escolhem os vértices representantes nas intersecções de hiperarestas que serão especificadas
a seguir. Vejamos os casos particulares:

8 Grato simplificado G(V', E') de um hipercaminho 7'«,«(y. -E)
representantes V'' = {ul, . . . ,Un-l}, com uÍ C y tais que:

Elegemos n -- l

(«- mod «) o« («- mod «)
ui+i = ui + 1, para l $ i $ n -- 2.

Os vértices de G são adjacentes se e só se os mesmos são adjacentes em F'«,«. Desta
forma em cada intersecção de hiperatestas teremos um vértice representante, além
destes teremos um representante em um dos extremos de P«,« (figuras 5.1 e 5.2).

No decorrem do texto vamos supor, sem perda de generalidade, que o represen-
tante no extremo onde está o vértice de índice 0 é sempre escolhido. Logo V' =
{u:, . . . , u«-i}, com ui C V tais que:

(«: mod «)
ui+i = ui + 1, para l 5; { 5; n 2

Para cada vértice u C y' definimos o conjunto de vértices representa.dos por u, Ar« =
{3/:, . . ., ym-l}, onde:
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(yi -- u) mod n = 0
y{ :# u, l $ i $ m. - l

Cada y{ C Ar.. é chamado vértice representado por u. Seja Ar = U.cl,, A:«, definimos
por W ' V\(.V U }''), o conjunto de vértices sem repr'sentante (figuras 5.1 e 5.2)-

't
q.[!t?.
e \e/\e
0

Figura 5.1: O grato simplificado do hipercaminho 'Ps,4 tem os vértices {10, 11,12, 13}, suas

arestas estão representadas por linhas pontilhadas. Temos também que .Nio=10, 5, 15},
.Nti=l1,6, 16}, -Ni2 = {2,7, 17}, .Nt3 = {3,8, 18} e W = {4,9,14, 19}.

Figura 5.2: O grato simplificado do hipercaminho P3,3 tem os vértices {3, 4}, sua aresta
está representada por uma linha pontilhada. Temos também que Ar3'l0, 6}, Ar4::Í1, 7} e
W = {2,5,8}.

e Grafo simplificado G(}'', -E') de um hiperanel 'R«,«(V. E)
representantes, v' = {ui, . . . , u.}. Tais que:

r («- mod «)
1. ui+i = ui + 1, onde l $ í 5; lz -- l

Elegemos n vértices

Os vértices de G são adjacentes se e só se os mesmos são adjacentes em 'R«,m
(figura 5.3). Teremos um i'epresentante por intersecção de hiperarestas de 'R«,m.
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Assim como pata o grato simplificado do hipercaminho, para cada u C \'' definimos
o conjunto dos vértices representados A'«.

Figura 5.3: Grato simplificado (linhas pontilhadas) do hiperanel 7Z3.3

e Grafo simplificado de unia d-hipergrade Ça(V, -E) = 'P':... X . . . X p'nd..«d' Fare-

mos uma simplificação por dimensões. Escolhemos primeiro os vértices representan-
tes para o hipercaminho 'P;l. ,.. . Seja Gi o seu grifo simplificado, com os seus vértices

representantes V'(1) = {u(i),...,u:L:}. Seja Ç(1) = (7: x p'2,,., X ... X Pnd.,.
Denominaremos os vértices de Ç(1) por vértices representantes de primeira ordem.
Escolhemos os vértices representantes para o hipercaminho 7):,,.,, teremos o grato
simplificado (;2, com os seus vértices representantes V'(2) :: {ul2) . . . u(2) i}. Os

vértices de Ç(2) :: (;l X CJ2 X 'P3,,. X . - . X 7)d,.md serão denominados vértices re-
presentantes de segunda ordem. Fazendo o mesmo pata os hipercaminhos restantes,
teremos g(a) = G(a) - G. x . . . x (7a. Observe que cada Gi, l $ á $ d, é um grato,

e portanto G(a) é um grato, mais especificamente uma d-grade. Para uniformidade
de notação definimos também Ç(o) = Ça

Para cada, vértice z de Ç(j), l $ j $ d, definimos o conjunto dos vértices represen
todos por #, -/\r(j) = {ylj) . . . y l-i}, que são os vértices em Ç(j-i) tais que:

(:« - Z/ID)l = 0, / # .j
(z -- plj))j mod nj = 0
r # y(j), l $ á $ mj -- l

onde (. . .)j =< . . . , 'j >

Em cada hipergrafo Ç(j), l $ .j 5; d, definimos o conjunto W(j) dos vértices, em
Ç(j 1), sem representante, isto é, u C W(j) «. u C g(j-i),u g Ç(j) e D não é repre-
sentado por nenhum vértice em Ç(j)

Para cada J, o conjunto W(j) é formado pelos vértices sem representante corres-
pondentes a simplihcação de todos os (7}i -- l) . . . (nj-l -- l)(nj+imj+l) . . . (mama)
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hípercaminhos nesta. dimensão em Ç(j-i). Se.jam

}v.ljl d

o C l,I'' 1}...1zd

0 $ i, < li, -- 1, s < .j

0 $ i. < zz,m.,, s > .7.

definidos da seguinte coima

D C Ç(j-t)

(«);-l i?l!., «'
(«j mod nj) = nj l

Vemos que I'T''(j) é a união dos conjuntos M/í(',) :

Na figura 5.4 temos os passos l e 2, que correspondem a g(i) e Ç(2). Pala cada vértice
z(i) de Ç;(i), temos os seus vértices representados (-N,o)) em Ç(o), por exemplo, para
z = (0,5) temos -N,m = {(3,5), (6,5)}. O conjunto de vértices sem repr'sentante
de ÇtU é

Wr(i)
5

U{(2, {), (s, i), (8, i)}i-o

é fácil ver que IW(')l = mi(n2m2) = 18. Ventos que H''(:) = U' .W],i e Wi,{
{(2,{), (5,á), (8,{)},0 $ i $ 5.
Pata cada vértice 7 de Ç;(2), temos os seus vértices representados (Ar,m) em Ç(1),
por exemplo, para z ' (0,4) temos N=p) = {(0, 1)}. O conjunto de vértices sem
representante de Ç(2) é W(') = {(0,2),(0,5),(1,2),(1,5)}, IW(')l = nlm2 = 4

Vemos que W(') = Ul;. WI.,t e que Wo,l = {(0,2),(0,5)} e WI,l = {(1,2),(1,5)}.

e d-hipertoro 7d = 7?1i :,.: x . . . x 7Za.,«.. Repetiremos a idéia anterior. Na primeira
dimensão escolhemos os vértices representantes para o hiperanel 'R:: ,.: , seja Gi seu
grato simplificado. Denominamos os vértices de g(i) = G. x 'R2,,.: x . . . x 'ZI.,«.
por vértices representa.ntes de primeira ordem. Seguindo a ideia anterior teremos o
grato Ç(a) = G(a) = G. x . . . x GÚ. Definimos os conjuntos de vértices representados
AÜj) de uma forma análoga à utilizada para a hipergrade.

Note que a simplificação dos hipergrafos dados resultou em gratos simplificados, dos
quais os hipergrafos foram generalizados.
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0.4 1.4

[]
0.3 i3

Passo 2

Passo l

Figura 5.4: Simplificação (dois passos) da 2-hipergrade 7';,,

5.2.2 Simplificação para o modelo

Neste caso queremos modelar a comunicação no hipergiafo através de um grato sim-
plificado no modelo Fi, ou F+ (este último veremos a seguir, no item simplificação *).
Escolheremos dois vértices representantes em cada intersecção de hiperarestas para o hi-
percaminho e hiperanel. Na hipergrade e no hipertoro temos duas simplificações possíveis,
uma escolhendo dois vértices representantes por intersecção e outra escolhendo 2d vértices
representantes nas intersecções das arestas que forem convenientes, onde d é a dimensão
do hipergrafo em questão. A segunda simplificação, a ser denominada simplificação 'k,
será vista. mais adiante
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. Grafo simplificado G(v', .E') de unl hipercaminho 7'«,m(\''. -E). Elegemos 2(n

1) vértices ['epresentantes, v' = {u],.. . , U.-], Un,. .-, U2("-1)}' tais que:

(u: mod n) u« «.od n)

ui+i = uí + 1, 1 $ á 5; ?l -- 2, n 5; } 5; 2n.
ul # u«.

3

Vértices de G são adjacentes se e só se os mesmos são adjacentes em P«,« (figura 5.5)-
Definimos o conjunto dos vértices representados por A',, para cada z C V', .N, =
{y:, . . . , y.}, tais que:

(y: z) mod n = 0, 1 $ i $ m

Note que z agora pertence a .Nz e dado {, .N«.+(...) = Aruí Neste caso dizemos que
ui e ui+(n-l) são eqK ua/entes. Seja .N = U.CV, Ar.., definimos o conjunto de vértices
não representados W = y\.N

Figura 5.5: Grato simplificado no modelo .A42,1 pala o hipercaminho p's,4

e Grafo simplificado G(V',-E') de um hiperanel 7Z«,«(V.-E).
vértices representantes, V' :: {ul, . . . , un, un+l, . . . , u2.}, tais que

Escolhemos 2n

(u: mod n) mod n)
ui+t = ui + 1, 1 $ á $ n -- 1, n < i 5; 2n
ul:# u«

l

Definimos analogamente os conjuntos .N«, u C v', dos vértices representados, da
mesma forma. que para o hipercaminho.

e Grafo sil-nplificado de uma d-hipergrade Ç;a(\ã-E) = P'.,«: x . . . X Pnd,,.'
Escolhemos inicialmente os vértices representantes para o hipercaminho 'PJ. ,.: no
modelo M2,i. Seja GI o seu grato simplificado, com seus vértices representantes
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Figura 5.6: Passo l da simplificação no modelo M2,1 pala a 2-hipergiade Ç;2 7:'],, x 'P3,,

Figura 5.7: Passo 2 da simplificação no modelo M2,i para a 2-hipergrade Ç2 :: 7):l 3 x p'1,2

V/(t)=luÍi), . . ., u(1):,ut), . . .,u2(n-l)}' Sejam(i) = Gi x p'2,.., x ... xly,,.., deno-
minamos seus vértices por vértices representantes de primeira ordem. Repetindo o
procedimento acima para as outras dimensões chegaremos ao grato Ç(a) (figuras 5.6
e 5.7)

Podemos definir analogamente à simplificação anterior da hipergrade os conjuntos
de vértices representados e os conjuntos de vértices sem representante

Redução: Observe que em cada dimensão ã de g(a) = (.;. x . . . x Gd para todo vértice
z; C Gi existe um único vértice zl C Gf, u # o, tais que u e u são eqaiualentes, isto é
tem os mesmos conjuntos de vértices representados (.Nái). = .Vál)). Se os vértices u
e o são equivalentes então u e o pertencem às mesmas hiperarcstas de Pi.,..
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Definição: A partir de um grato simplificado G, definimos o grato simplificado
reduzido, ou gra/o realizado, G'. Em cada. uma das dimensões de G,, os pares de
vértices equivalentes correspondem a um único vértice na. mesma dimensão de G
As relações de adjacência. entre os vértices sào mantidas.

Seja G* (figura 5.8) o grato reduzido de Ç(d)

o, l l, l

o,o l, o

Figura 5.8: Grato reduzido G'' da. 2-hipergrade Ç2 = 'P:l,; x 'P32,2

Lema 8 t/m a/gorátmo de comunicação em G'
em Ç(d) n.o modelo H\ .

no m.odeio Ft, pode ser simulado

/déi«; Um« t.:.,nsmissão simultâne;(0, 1) -.(1,1),(1,1) - (0, 1) no grato reduzido
da figura 5.8 é realizada no grato g('z) (figura 5.7) através das seguintes transmissões:
(0,1) -(1,1),(7,1) '-(6,1),(0,4) '-(1,4),(7,4) '- (6,.4.) Pois, estas transmis-
sões em Ç(a) correspondem as seguintes transmissões em g'

(o, l) -. (1, 1)
(7, 1) -. (6, 1)
(0,4) -- (1, 4)
(7,4) - (6,4)

{(0, 1), (6, 1)} 4:: (1, 1)
{(1, 1), (7, 1)} +: (6, 1)
{(0,4), (6,4)} 4::: (1,4)
{(1,4), (7,4)} +::: (6,4)

Prol;a; Para esta demonstraçã,o supõe-se que inicialmente os vértices {ui , . . . , o2a}(C
g(a)) que correspondena a cada vértice t; de G'* contém as mesmas informações que
U

Dado um ciclo T em G*, no modelo FI, sejam ti, . . . , t. as transmissões que compõe
T. Como estamos no modelo F'i a.s arestas envolvidas em cada transmissão são, ti,
2 a 2 disjuntas (t{ n ti = o, á # .j), vamos mostrar que uma transmissão tl entre dois
vértices u, u (adjacentes), com u - o e o - u, pode ser realizada em Ç(a)

Sejam (u{, t(:), 1 5; i 5; 2(d 1), os pares de vértices equivalentes que deram origem a
u. na dimensão onde ocorre a transmissão. Respectivamente (t;i, u{), l $ i 5; 2(d-- l)
em relação a u, de tal forma que ui e t;i, tem uma aresta em comum (em Ç(a))
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Uma transmissà.o simultânea z( +-. u:t, +- u. é equivalente a transmissão u.- -
t'i,t;l - tzl, l $ f $ 2(d -- 1). Pois como uí,t,l,ui,zzl estão na nlesnia hiperaresta
ui <-- uí implica {u{, til} '+ u{ e oÍ {-- ul implica- {t'., t,Í} .+ Ifl. Observe que após a

transmissà.o a suposição inicial continua. válida. []

Lema 9 Um a/goráfmo de comu7zÍcaçâo em Ç(a) no made/o ./71, pode ser sámu/ado
em Ça no modelo h'la,}:

Prova. Dados dois vértices adjacentes u, t; em Ç;a é fácil verificam que a transmissão
isolada u {-- u pode ser realizada em Ç;a. Suponha que exista um ciclo 7' l,ealizável
em Ç(a) no modelo ]7i, que não pode ser executado em Ça no modelo .A42,i. Podemos
decompor T em tl, . . . , ta, onde {i contém as tra.nsmissões na. dimensão á.

Segue que existe um .j, l $ j $ d, tal que t.j não pode ser realizado em ga no modelo
.A42.1. Observando que na dimensão .7, temos dois vértices de Ç(a) por hiperaresta de
gd, e que cada aresta comporta duas transmissões, chegamos a uma contradição. []

5.2.3 Simplificação # para o modelo .A4i,t

Nessa e na próxima operação de simplificação, vamos aproveitai melhor as características
dos hipergrafos. Para isso, como no modelo M2,1, escolheremos mais de um representante
por intersecção.

B Grafo simplificado G(y',E') de um hipercaminho 'P«,«(V. -E).

O grato simplificado G(V', -E') é o mesmo que na simplificação para o modelo M2,i
Seja G'' o seu grato reduzido.

Lema 10 Um a/gorilmo de com?z7zãcaçâo em G*, no made/o .H*, pode ser sãmu/ado

em P«,- no modelo M-L.x.

Prova; Como a limitação do modelo é relativa ao envio de mensagens, vamos analisar
o caso em que um vértice o de G* envia mensagens aos seus dois vizinhos u, to. Seja
oi e u2 os vértices equivalentes correspondentes a u em G, e .N. e .N. os conjuntos
dos vértices representados, respectivamente pelos vértices correspondentes a zz e to.
E fácil ver que o ciclo {u {--- u,to {--- u} é equivalente a. {Ar. +:: t;i, AÍ., +:: u2l-

Note que para. esta demonstração supusemos que todo vértice o do grato G* contém
a mesma informação que os vértices correspondentes a o, em G. a

e Grafo simplificado G(l,'', .E') de um hiperanel 7Z«,«(V, -E). Análogo ao anterior
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e Grafo simplificado de uma d-hipergrade Ça('i/,.E) = 'Pi:,«: x .. . X Pnd.,.
Seja GI (VI', -EÍ) o grato simplificado de 7);l.,.. . Da seguinte forma, sejam os vértices
repi'esentantes \q' :: {u(1), . . . u(nl-1)2dl' tais que:

tll+j(nl-l) mod nl = 0

Ui+l+j(nl--l) :: Uf+j(ni--l) + l

ul+l(nl-l) :# ul+k(nl-l), se À; # /

l e 0 $ .j 5; 2d -- l

onde os vértices de GI são adjacentes, se e só se os mesmos são adjacentes em P;l:,.:
Da mesma forma definimos os gratos simplificados Gi(\4', -EÍ) correspondentes aos
hipercaminhos 'Pi.,.., 2 $ i$ d.

Seja ç(1) = G. x 'P2:,., X . . . X 'Pnd.,.,, denominamos os vértices de Ç(1) por vértices
representantes de pi'imeira ordem. Os vertices de Ç(2) :: (;l X (]2 X '7):,,ma X . . ' X
7)! . . . serão denominados vértices representantes de seguílda ordem. Continuando
teremos g(a) = G: x . . . x (7Ú, que será um grato, cujos vértices serão os vértices
representantes de d-ésima ordem (figura 5.9).

Para cada z C Ç(j) definimos o conjunto -Ar, = {g(j),.
tais que:

,ylll} pertencente a Ç(j-i)

{E;wlD).
- g/ID) m.d «j)j

l $ á $ mj

Definimos também os conjuntos I'troa..,i., l $ .j $ d, dos vértices sem rep'esentante
analogamente à definição dos conjuntos de vértices sem representante para a d-
hipergrade no modelo Mi,l. A partir do grato Ç(a) definimos o grato reduzido 6"'
(figura 5.10).

Seguindo a mesma linha de raciocínio utilizada para. o hipercaminho, temos:

Lema ll Um a/gorãtmo de comztnicação en7z (l;*, 7zo made/o f7*, ou .f/2dJ pode ser
simulado em ÇtÚ} no modelo Ht.

/doía; Uma transmissão de um vértice u C G* a todos os seus vizinhos (em uma
grade bidimensional) é realizada conforme a figura 5.11 pelos vértices que deram
origem a u em Ç(a) (As setas indicam a direção de transmissão). D

Lema 12 Um aZgorãtmo de comanácaçâo em Ç(a) 11.0 made/o -Hi, pode ser situ/ado
em Ç7a n.o made/o Mi,i.

e Os procedimentos pala. o hipertoro são análogos
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Figura 5.9: Grato simplificado # de uma hipergrade bidimensional Ç2 = 'P3,«, X P3,m2,
(mi,m2 ? 4). As setas indicam que todos os vértices da linha, ou coluna são adjacentes.

5.2.4 Simplificação 8 para o modelo .A42,i

Note que para esta seção iremos supor que um vértice, no modelo .A4a,l (assim como
no modelo Xi) pode enviar, no máximo, uma mensagem, e receber várias mensagens,
no mesmo ciclo. Isto é, supomos que o modelo adorado limita apenas o número de
transmissões por vértice. Esta simplificação será utilizada para a hipergrade e hipertoro,
de tal forma que possamos trabalhar com o grato reduzido no modelo F+.

e hipergrade Seguindo os mesmos passos utilizados para chegar aos gratos simplifi
cedo Ç;(d) e reduzido G* de uma hipergrade Ça, na simplificação # para o modelo
À4i,i, temos:

Lenda 13 t/m a/goritmo de comu7zácação em G'
ent Ç(d) no modelo Ft.

no modelo F. pode ser situ\ado

89

   

  :    .'     1 .  =  

 :   :     
      L .    

  ,                   

  : .f '':  

                

  :   .    
  1 . . l l    

    J       

  : .(--- '':  

 :       
    ; 1   

 J   .      1 . . l l    

         
    . \    

  . z'' '=  

  :          1 .  E  

 :   :     
      1 .    

 :      :        :



Figura. 5.10: Grato reduzido de uma hipergrade bidimensional ç;e
(«,:, m2 ;- 4).

'P3,m] X '7)3,m2)

Lema 14 t/nz a/gorátmo de comunicação em g('i), zzo made/o FI, pode ser sina/ado
em Çd izo made/o .A42,t.

e hipertoro Analogamente ao anterior, se temos o grato simplificado Ç('Í)
G* de um hipertoro 7"a, valem os corolários do item anterior.

o reduzido

5.3 Padrões de comunicação

Dados um hipergiafo Ç(V, E) e seu grato simpli$cado G(y', E'), denotamos a ope'ação
de difusão por broadcastm(G), lJO modelo M, no glafo G. Cada transmissão u '- u no
grato G representa uma. transmissão de u a todos os vértices da hiperaresta que contém

no modelo M.

No decorrem' do texto, quando definimos um grato simplificado, estamos definindo impli-
citamente os conjuntos de vértices representantes V'', de vértices representados Ah, u C y'
e, se for o caso, os conjuntos de vértices sem representante.

Para as descrições dos algoritmos utilizaremos a notação:

instrução-foi

comandos

comando.

onde os n(n Z 0) comandos serão executados conforme a instrução-for
algoritmos os seguintes tipos de instruções-for:

Usaremos nos

for all u C V
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Figura 5.11: Simulação de uma transmissão no modelo #* no grifo simplificado Ç;(a). As
setas pequenas indicam a direção de transmissão.

for { = 0 to n -- l

for each o C V

for two u C V

5.3.1 Resultados obtidos para a difusão

Nesta seção a.presentaremos os resultados obtidos pala a difusão nas estruturas de intei
conexão definidas.

Comentários

E importante ressaltar que para a difusão só interessa a análise dos modelo Mi,{ em
qualquer hipergraío. Pois a cada. passo da difusão existe uma bipartição de vértices, os
que contêm a informação, e os que não a contêm. A informação deve ser transmitida
de uma partição a outra. Além de que no modelo de transmissão suposto (tempo de
transmissão independe do tamanho da mensagem), não importa o grau das hiperarestas
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que ligam os mesmos dois vértices entre as partições. Segue que o estudo dos modelos em
que as hiperarestas são k-porta recai no estudo dos modelos com a.s hiperarestas l-porta.

Se o vértice que contém a mensagem inicialmente é calldidato a vértice representan-
te, é fácil ver que podemos sem perda de generalidade supor que ele será eleito vértice
representante.

Algoritnlos

Hipercaminho 'P«,.. Seja G(l/', E') o seu grato simplificado, no modelo Mi,i. O vértice
representante que contém a mensagem inicia a difusa.o, enviando a mensagem ao
seu vizinho. Note que uma transmissão D +-- u, com u,o C \'", é equivalente a
7V. .+ tz, Ar, .b u. Em seguida os vértices em l/' que contém a mensagem continuam
a. propagação da mensagem em G. Pol fim, os nós sem representante recebem a
mensagem do nó representante adjacente. Logo gA,/:,. ('P«,m) - gm: (G) + 1 - n -- l =
i-/ \ /"' n,.m / '

Algoritmo:

1. b««dc«tx:(G)
2. W +:: u..l

Hipergrade Ç7a :: 'Z)l.,«: x . . . x 'Pnd.,.d. Resolvemos o problema por dimensões, primei-
ramente disseminamos a mensagem no caminho P«:,«. . Em seguida todos os cami-
nhos na segunda dimensão efetuam a difusão. Seguindo esta idéia completaremos a
difusão em E::::(ní -- 1) ciclos.

Proposição 4 Á como/eaídade do a/goritmo de dil/usão, para o /zípercamánho, e
bife,g«de, no modelo m«is f«co (M.,:), é ótim'.

Hiperanel R.,.. Seja. G(V',-E') o seu giafo simplificado, no modelo Mt,,-
seguinte algoritmo.

Temos o

1. b,««dc«{x,(G)

Proposição 5 Á complezídade do aZgoráímo de dll/usão, para o /z perene/ ('7Z«,mJ,
nos morte/os ]14i,l e A/i,2 é ótáma.

Frota; Para. o modelo Mi., não há o que demonstrar, pois gm..: = Z,)(R«,«). No
modelo Mi.i, se n é ímpar, temos que, existem dois vértices em hiperarestas dife-
rentes de 'R... à distância l)(diâmetro) do originador. Por indução, em i, a cada
ciclo {, no máximo l aresta pode tra.nsmitir para vértices a distância { do originados
(ã > 1). Logo se temos dois vértices, em hiperarestas diferentes, apenas um pode
receber a mensagem no ciclo D, portanto gA,í... (7Z«,«) ? Z,) + 1, se 7z é ímpar. D
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Hipertoro. Resolvemos o problema por dimensões, a.nalogamente à hipergrade. Desta
forma gA/:., (7"d) $ D + nz, onde m. é o núnleio de dimensões de 7a com hiperanel
de tamanho ímpar e gAí:.,(7"a) = Z,).

5.3.2 'l:roca completa

Apresenhremos agem os i:esuLtados obt,idos pai:a-a-+i:ocacolnpleta

Comentários

Para a operação de troca completa, o limite inferior utilizado para a difusão (diâmetro)
é "muito" menor do que o número de ciclos dos algoritmos apresentados. Assim sendo
apresentaremos alguns limites inferiores específicos para a troca completa.

Os algoritmos para a troca completa se dividem em 3 fases, n cáa/, ceiztra/ e ./ina/. A
etapa inicial corresponde a concentração das mensagens nos vértices representantes. A
etapa final é a difusão dos vértices representantes para os seus representados. Na etapa.
central, a idéia é realizei a troca completa no grato simplificado, ou reduzido.

Hipei'caminho 'P«,«

e Mt.í
Primeiramente observe que as informações nos vértices localizados nas hipe-
rarestas no extremo levam no mínimo m ciclos para alcançar a hiperaresta
vizinha, segue que um limite inferior é m + Z)(P«,«) -- l.
Seja G(V', -E') o grifo simplificado para o modelo JMi,Í, temos o seguinte algo-
ritmo.

l Inicial

(a) for all u C y'
for each o C A{.,, u '-- o

(b) for each o C W, u«.i -- u
Clentral

gossipin gn:ÇG )
Final

W +:: u..i

2

3

Proposição 6 Para o made/o .A4i,i(á = 1 ou i= 21, o /ám e saperíor para
« *"" como/.t« no Aip.««mana. 7:'.,. 'í m'"o, g«e (2m -- 1) + gX.(G) + l =
'm + gX. (G') .
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Utilizando a. simp]i$cação I' para o mode]o ]Wt,l a fase central poderia ser
executada. no padrão #... Enquanto que a fase inicial seria realizada em 2m
ciclos, log' gÀÍ:,: ('P«,«) $ 2m + 1 + gH.(G).

Neste caso, como as hiperaiestas podem transmitir até duas mensagens por
ciclo temos rTI + -D(P«,«) -- l como limite inferior. Seja G(v', E?,S'..gTfo
simplificado no modelo M2,i, seja G*('i/',-E*) o grato deduzido de G(v', -E').
Algoritmo:

1. Inicial

(a) for all .'{ C V' 1 1 $ { 5; n - l
for two u C .N.., {ui, uí+.-i } +: u

(b) for two D C W, {u.-i,u2("-D} 4::: o
2. Central

gOSS{PiltgFI l.G* )
3. Final

W' +:: u..i

e

Proposição 7 No made/o M2,i, temosg(T'«,m) $ m+gFi(G*)+l- "?+l+
gpl (G*) .

e M'.
Usamos um algoritmo similar ao do modelo A/2,i, com uma pequena alteração
na fase inicial. Seja G(y', E') o grato simplificado, temos:

1. Inicial
(a) for all ui C V'

for two o C .N.., u{ +- u
(b) fo« two « c TV.u..: - "

2. Central
gossiPingF. l.G'l

3. Final
W' +: u..i

Proposição 8 ]Vo made/o M2,2, g('P«,«) $ m + gr.(G) +l

Hiperanel 'R«,«

e .A4t.{

Um limite inferior trivial pala o hiperanel é [l-] + rÍ] , o [T-] está relacionado
a quantidade de informações em cada intersecção de hiperarestas. O ril vem
díretamente do limite inferior para o anel de tamanho n. Seja G(V'. -E') o grifo
simplificado para o naodelo .441,i. Algoritmo:
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1. Inicial
f... ,ll ,, c l//

for eacll t, C .N., u - u

2. Central
gossipin gn.ÇG )

O algoritmo gasta m. -- l +gX.(G) ciclos. Utilizando a
dela .A4u.t: $ç:jam G(}«.-E') g grifo simplificado e G'
Algoritmo:

simplificação # para o mo-
rv*, .E*) o grato reduzido

l Inicial
for all ui C V' l .$ { $ n.

for each o C N.. , {u{, ui+«} +:: u
2. Central

gossil)ingn. ÇG" )

Neste caso o algoritmo gasta m + gH. (G) ciclos.

Proposição 9 Para o modelo MI,i({ = 1,2), o ntímero de passos do nze//zor

a/gorífmo para a broca como/eta lio híperazze/ R«,« á lzo má/{mo m + (l -- i) +
gH. l UJ

e M2.i
Como as hiperarestas podem transmitir até duas mensagens por ciclo temos
[TI + [tl como limite inferior. Seja G(}'', -E') o grado simplificado no modelo
.4/2,i, seja G*(y*, -E''') o grato reduzido de G(v', E'). Algoritmo:

Inicial
for all ui C V' l $ í $ n

for two u C N.. , {u{, u«+i} + D
2. Central

gos.{pá«gr: (G'* )

l

Proposição 10 No modelo .A/2.i, temos g(7Z.,.) $ m + gr.(G')

8 À4'2,2

Seja G(V', E') o grato simplificado no modelo M2,2. Utilizando a fase inicial do
modelo ,A/i.i e a fase central do modelo À/2,{ (com G* = (7) temos o algoritmo
para o modelo M2,2.

Proposição ll JVo made/o -M2,2, g(7Z«,«) $m 1 + gP.(G')

Hipergrade
Troca completa na d-hipergrade, Çd := 7)l. . X . . . X 'Pnd.,. em qualquer modelo,
depende quase que só dos passos de inicialização e finalização, pois para d-grades
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suficientemente grandes a troca completa, no modelo J:/l , pode ser efetuada em J,)
passos j101 (seçào 2.4.2).
Neste trabalho não encontramos bons limites inferiores para os algoritmos de tro
ca completa na hipergrade e no hipertoro. Denotaiemos um vértice p C Ç' com
coordenadas ii, . . . , áa por z;ii....,i..

e Mt.í
Seja. 6' o seu grato simplificado no modelo .A4i,f. Temos o seguinte algoritmo
para a troca completa.

1. for .j = 1 to d
for all #(j) C Ç(j)

for each u C At,o), z(j) +-. p

for all W,?.l..,'.
for each o c Wi.SI..,:.

Ut- ,...,iJ-l ,u(1).i ,i;+i ,...,td
+-- 't)

2. go«ãpi«gx.(G')
3. for .j = d to l

for all z(j) C g(j), Ar,(,) .+ #(j)
for all Wib). :

W.i,) ,.d .{::: uii,...,ij-l,uq-:,ij+i ,...,id

8 ./v2.1

Seja 6'(V', -E') o grato simplificado da d-hipergrade Ça = PI. .: x . . . X .7'á,,m.
no modelo M2,: (k = 1), ou grato simplificado * no modelo .1142,: (k = 2d). Seja
(J''' o grato reduzido. Algoritmo:

1. for .j = 1 to d
for all z(J) C Ç(j)

for two u C -Nz(;)) -E '+:: u
onde E é a hiperaresta que contém os representantes de t; na

dimensão .j.
for all UZ(i).. .

f., tw. « C W.\ll..,..
E +.- D
onde E é a hiperaresta que contém u na dimensão .j.

2. go«{Pi«gH:(G*)
3. for .j = d to l

for a]] #(j) C Ç(j), Ara;(,) .+ #(j)

for all W:0,l...:.

MÃ, ,....{. '+ ui: ,...,ij,.g)-: ,i,+i ,...,{a
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e ]L/2 . ..
Finalmente pata o modelo A/2.., temos:

1. for .j = 1 to d
foi all T(j) C Ç;(j)

for two u C .A'=o), z(j) +... u
fo:' -,ll W::SI...;.

fol- twolr PW.(j) .tll.-.itd
0. r)\ .

tl i.--itJ--liam.' l iiJ+l i. .stdJ

{-- 'o

:. g«siPi«g,.(G)
3. fol' .j = d to l

for a]] z(j) C Ç(j), ]V,o) .+ #(j)
for all l/rii ). ,,d

'li.,...,{, + o: l,...,iJ --l ltZl;'r-l it.j+ l , ...ttd

Observe que em qualquer um dos modelos a fase final (3) pode ser realizada
em d ciclos, pois quando ocorrem as transmissões aos vértices representados
ta.mbém ocorrem transmissões aos vértices sem representante. Isto é cada passo
do for da fase 3 é realizado em um ciclo.

Proposição 12 0s tempos para a fraca como/eZa en?. /}áperyrades são menores ou
tg'uats a

. EÉ:;:(2m: 1) + gH.(G) + d, «. mod./o M-,.-

. E::::(m{) + gpl (G*) + d, no «bode/o .M2,i

. EÉ;;:(m:) + gP.(G) + d, «. made/. M,,*

onde G e G* são respectivo,me'rate o grifo simpli$cado e o gl'üfo rede,zi,do no Tn,odeio

corrcspondenfe.

Observe que pala o modelo M2,t, colocamos o tempo para a simplificação, e não sim
plificação #. Pois as hipóteses da simplificação 'k não são válidas para os barramentos
existentes anualmente. Faremos o mesmo para o hipeitoro.

]iilipertoro
Seguindo passos análogos aos algoritmos para hipergrade temos

Proposição 13 Z)ado um /ziperf070 7''í(V. -E)
para a- troca completa são menores oü iguais Q

'Pi x
' v7tl ,7711

Os tempos

. E::;:(m: 1) + gH. (G') + d, «o m.de/o M*.:
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. EÉ::.(f%'-l) + gPI (G) + d, n' ""odeio .M2.-

. xf;::.(r"'#-l ) + g,'.(G) + d, "' m'de/o A/,,.

onde G e G* sâo real)ectiuamente o gra.fo simptã$cado e o trajo reduzido no modelo
correspondente

5.3.3 Tabelas comparativas

Apresentaremos agora um resumo de todos os resultados obtidos

Tabela 5.1: Resultados pala a. difusão nas (hiper)tipologias, onde ma é o número de
dimensões com tamanho ímpar de 7"a(V. -E).

Nas tabelas para a troca completa (tabela 5.2 e 5.3) G e G'
e reduzido, do hipergrafo em questão, no modelo referido.

são os gratos simplificado

Tabela 5.2: Resultados (em função dos tempos para topologias em grifos) pala a troca
completa nas (hiper)topologias, modelos Mi,l e J\4i,*.

Tabela 5.3: Resultados (em função dos tempos para topologias em gratos) para a troca.
completa nas (hiper)topologias, modelos Ma,i e JV2.*-

Utilizando as tabelas com os tempos para. a troca. completa nas estruturas de interco
flexão modeladas poi giafos temos as tabelas 5.4 e 5.5.
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Difusão
7'...( }', -E)
R...(y, -E)
Ç'(V. .E) x . . . x 7':.,«.

/vsl . . ., /T) d
7"'(V. -E)

]14i.l   diâmetro
lz -- l

[tl
E:É:::(n: - l)

EÉ::(r%l) + m'

n -- l

L?J
EL::(n. - l)

xL:(l:J )

rz -- l

L{J
EÉ:::(n. - l)

xZ:::(ll:J )

Troca Clompleta    
P'.,.(V.-E)
R.,.(V. -E)
g'(V. .E)
7"'( y. E)

2m + gx. (G)
m + gx, (G)

EÉ::: (2m:) + gx: (G)
E:É::. (m:) + gx: (G)

2m + gH, (G)
«. - 1 + gH,(G)

E:L::: (2m.) + gW. (G)
EÊ:;:(m:) + gx. (G)

Fraca Completa   A42,A;

7'...(V.E)
R.,.(V.E)
ç'(V.-E)
7'(V.E)

«, + 1 + gp (G''')
m + gFI (G*)

EÉ:;:(m{) + gn (G''') + d

EL:(F%l) + gFi (G*) + d

m + 1 + gr+(G)
«. - 1 + gpü (G)

E::::(m{) + gX, (G) + d

xL:. ( r=Í:tl ) + gp+ (G) + d



Tabela 5.4: Resultados para a troca completa nas (hiper)tipologias, modelos .A4t,l e MI

Tabela 5.5: Resultados para a. troca completa nas (hiper)topologias, modelos J\42,1 e .A42,.
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['roca Comp]eta    
7'...(y.E)
'R,.,«(16 z)
g'(V. -E)
7'(V,E)

2n2. + 71

,n + ltJ + 2
E:É::. (2n.: + n.) - d

EL::(mí + ]TJ ) + 18(]:@

2m. + n. -- ]
m +l;J+l

E:É;:.(2«.. + n.) - d
EÉ:;.(m; + l:J ) + m' + d

Troca Completa M2.1  
7:'...(V. -E)
R«,.(V.E)
g'(V. -E)
7"'(V. -E)

n?. + rz

m + l$J + 2
EÉ::.(mÍ + ni)

xÉ:::([S'-] + ]T]) + (t?!@

nl.+ n --l

m - l + ltJ
E:É:::(m: + «:)

EÉ:::( ["#'] + ]:J ) + d



Capítulo 6

Conclusão

6.1 Apanhado geral

Neste trabalho estudamos modelos e algumas topologias para redes de interconexão ponto-
a-ponto. Vimos algoritmos para a difusão e troca completa para estas topologias. Fizemos
um pequeno estudo sobre alguns trabalhos anteriores que de alguma forma utilizaram
barramentos.

Definimos um novo modelo de comunicação para a utilização com hipergrafos, que se
adapta em topologias de interconexão ponto-a-ponto e/ou com barramentos. Propuse'
mos novas topologias baseadas em barramentos, a saber, hiperanéis e hipertoios, etc, e
definimos ferramentas (conceito de simplificação e redução) que facilitam a descrição de
algoritmos nas mesmas. Por fim apresentamos algoritmos de comunicação global para
estas topologias. Estes algoritmos são compostos por três fases:

1. /nicÍaZ- Cloncentração das informações nos vértices representantes;

2. Central- Utilização dos algoritmos para topologias em gratos (capítulo 2);

3 F'ina/- Difusão das informações dos vértices representantes

6.2 Contribuições e perspectivas

Observamos a viabilidade das novas topologias propostas através da apresentação de al-
goritmos de difusão e troca completa para cada uma delas.

A modelagem de barramentos por hiperatestas poderá ser muito útil para a formali-
zação de várias topologias já existentes, bem como na criação de novas tipologias baseadas
em barramentos.
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Os modelos dc barra.mantos utilizados (pala a transmissão de l ou 2 mensagens ao
mesmo tempo), assim como os modelos utilizados para vértices (utilização de l ou todos os
seus canais de comunicação) sào bem conhecidos e utilizados pol fabricantes de máquinas
paralelas. Assim, outra vantagem destas novas topologias é a simplicidade e a facilidade
de implementação.

Com a utilização de ferramentas de simplificação e redução, diversos algoritmos já
existentespana Inpologias convencionais podem ser adaptador. com muitopouco esforço,
pala as tipologias propostas.

Outro tópico muito interessante apresentado por este trabalho foi a possibilidade de
criar redes de interconexão com as seguintes características:

8 muitos processadores

e diâmetro pequeno;

e simplicidade

Alguns dos resultados obtidos neste trabalho foram ou serão publicados j13, 14, lõl.

Uma perspectiva aberta por este trabalho é a elaboração de outros tipos de comuni-
cação global como Ordenação e cálculo do máximo. Um problema diretamente relacionado
com as novas tipologias propostas é o de encontrar limites inferiores para algoritmos de
comunicação global específicos para cada uma delas. Outra possibilidade interessante é a
generalização de outras topologias ponto-a-ponto, bem como a adaptação de propriedades
e outros modelos de gratos para hipergrafos.
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Apêndice A

Algoritmos para o toro

Apresentaremos os algoritmos de comunicação pala a difusão para o toro no modelo .17t

conforme o padrão da seção 2.4.2. Veremos também uma listagem das possíveis saídas do
algoritmo.

A.l Definições comuns

Abaixo temos a declaração de variáveis e funções do programa

/# funcoes e definicoes comuns #/
#de:fine MaxX 300 /+ Numero maxi.no de li.nhas (deve ser multiplo de 4) +/
#define MaxY 100 /# Numero máximo de colunas (deve ser multiplo de 4) 'p/

#inc].ude <stdio .h> /+ Bibliotecas utili.zadas #/

#include <conio.h>
#include idos.h>

/# Verifica se o vertice nas coordenadas (lin,col) transmite na direcao
horizontal no passo ciclo. Retorna 1 - transmi.ssao a direita

-l - transmi.ssao a esquerda
0 - sem transmissão #/

int hor(int ciclo, int lin, int col)
{ switch(]. i.n'%.4)

{ case 0: if (col%4==ciclo%4)
return(1);

return(0)
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case l if ((co].+ciclo)%4==3)
return(-1);

return(0);
if (col'Z4==(cj.clo+2)%4)

return(1);
return(0);
if (((col+ciclo)%4)==1)

return(ü'l)
return(0) )

case 2

case 3

}

return(0);
}

/# Verifica se o verti.ce nas coordenadas (lin,col) transmite na
verti.cal no passo ciclo. Retorna 1 - transmissão para cima

-l - transmissão para baixo
0 - sem transmissão 'p/

int ver(int cicio, int ].i.n, int col)
{ switch(co].'%4)

{ case O: if ((li.n+ci.clo)%4==2)
return(-1);

return(0);
if((li.n%4)==((ciclo+1)%4))

return(1);
return(0);

case 2: if .((lin+ciclo)%4==0)
return(-1);

return(0);
case 3: if((lin%4==((ci.clo+3)%4)))

return(1);
return(0);

directo

case l

}

return(0)
}

J

typedef unsigned short verti.ce; /+ cada vertice contem um valor
0, se ainda nao recebeu o conjunto
n, se recebeu o conjunto no ciclo n #/

typedef vertice toroIMaxX] [MaxY] ; /'F o toro e uma matriz de vertices 'k/
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FJILE 'karq; /+ arquivo onde serão armazenados os resultados 'p/

/+ funcho que iniciali.za cada vertice no toro com o valor 0, indicando
que nenhun verti.ce no toro contem a mensagem 'p/

void ini.cializa(toro t,int linhas, int colunas)
{ int i,j;

for (i=0;i<li.nhas;i++)
:for (j=0;j<colunas;j++)

t [i] [j] =o ;
}

/# funcho que imprime o ciclo em que
atraves da difusão no toro #/

void imprime(toro t, int x,int y)
-C int i ,j ;

FILE 'parql;
arql=fopen(''saidal.txt'' , ''w-') ;
for (i.=x-l;i>=0;i--)

{ for (j=o;j<y;j++)
i:í (t [i] [j] 1=99)

fprintf(arql,''%2(i '',t]i]]j]) ;
esse

fpri.ntf(arql,''IN '');

fprintf(arql,''\n'');

cada vertice recebe o conjunto

}

fclose(arql);
}

/# Efetua a difusão no toro de dimensões (linhas,colunas)
int broadcast(int linhas,int colunas)
{

+/

toro t;
int i,j ,k,passo,inx,iny,aux,quantidade;
int cona,Maxpasso:0;
struct {int c,

1; ) templ2'kMaxXl;
/# Vemos que existem 16 classes dista.nuas de vertices

tempo da difusão para cada uma das classes +/
for(inx=0;inx<=3;inx++)

for(iny=0;iny<=3;i.ny++)

) veria.ca se o
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i.nici.al i.za(t ,linhas ,colunas) ;

tlinx] [inyl=99; /+ o originador começa com a ''marca'' 99 H'/
quantidade=1; /+ Vara.avel que indica quantos

vertices contem a mensagem #/

/# 0 lago conta.nua enquanto exi.saem vertices nao informados 'k/
for(passo=0 ;(quantidade<linhas4'colunas); passo++)

{

{

cont=O; /# Conta o numero de vertices a serem informados
neste passo 'k/
for (i=0;i<linhas;i.++) /+ Percorre a matriz buscando I'/

:for(j=0;j<colunas;j++)/'p candidatos a transmissão +/

i:f (t]i] [j]) /'p se e' candidato a transmissão 'k/

tempEcont]. c=(j+hor(passo, i,j)+co].unam)%co].unam ;
templcont] . l=(i+ver(passo, i. ,j)+linhas)%linhas ;
/# calcula a di.recto da transmissão 'p/

if(!(t]tempEcont].]]]tempEcont].c]))
cont++; /# se) incrementa se este vertice ainda

nao recebeu o conjunto 'p/

{

{

}

}

/+ Atualiza os novos vertices informados +/
:for(aux=0;aux<cont;aux++)

{

{

tEtempEaux]. ]]]temp]aux]. cl=passo ;
quantidade++;

}

}

}

/+ Se o numero de ciclos da difusão com o verti.ce ori.ginador com

coordenadas (inx,iny) e' maior que o maxi.mo anterior, será'
o novo maxi.mo. #/

if (passo>Maxpasso)
Maxpasso:passo;

return(Maxpasso) ;/+ Retorna o numero máximo de passos para completar
a difusão no toro de dimensões (li.nuas,colunas) #/

}

}
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/+ Efetua a difusão no toro de dinensoes (linhas,colunas) #/
void broadcast2(int linhas,int colunas, int cx, int cy)
{

toro t;
int i.,j,k,passo,inx,iny,aux,quantidade;
int cont;
struct {int c,

1; } templ2#MaxXJ;
inicializa(t,linhas,colunas);
tEcx] [cyl=99; /# o originados começa com a ''marca'' 99 'p/

quantidade:l ; /'k Variável que indica quantos
vertices contem a mensagem +/

/# 0 lago conta.nua enquanto existem vertices nao informados 'B/
for(passo=0;(quant idade<linhas'Pcolunas) ; passo++)

{

cont=0; /# Conta o numero de vertices a serem informados
neste passo 'k/
for (i=0;i<linhas;i++) /+ Percorre a matriz buscando 'p/

for(j=0;j<colunas;j++)/'K candidatos a transnissao 'p/

if (tEi] [j]) /# se e' candidato a trasnmissao 'k/

{

{

templcont] . c=(j+hor(passo, i,j)+colunas)%colunas ;
tempEcont] .l=(i+ver(passo, i,j)+linhas)%linhas ;
/# ca].gula a directo da transmi.ssao +/

if(!(t]tempEcont] .l]]tempEcont].c]))
cont++; /# se' i.ncrementa se este vertice ainda

nao recebeu o conjunto +/

}

}

/+ Atualiza os novos vertices informados I'/
:for(aux=O;aux<cont;aux++)

{
{

tltempEaux]. l]]tempEaux]. cl=passo ;
quantidade++;

}

}

imprime(t,linhas,colunas);
}
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}

A.2 Programa principal

Existem duas opções pa.ra a utilização do programa, podemos ver como se propaga a
di.fusão, segundo a esquema dado (exl.seçào A.3) e também a diferença. entre o diâmetro,
e o tempo de difusão para toros de tamanho até 300 x 100 (ex: seção A.4).

/'k Programa Principal $'/
maino

int l,c,i.t;
int opcao
int xinicial,yinicial,cx,cy;
clrscro;
printf('' 0PCOES \n'');
printf('' 1) Diferença entre o numero de ci.elos para completar o '')
printf(''di.fusão e o diâmetro.\n'') ;
printf('' 2) Comportamento da difusão em uma determinada grade.\n'');
scanf(''%d'',&opcao);
if (opcao=:1)

{

{

printf(''Entre com o numero de linhas inicial '');
scanf(''%d'',&xi.nicial);
printf(''Entre com o numero de colunas inici.al '')
scanf(''%d'',&yi.nicial);
clrscro ;

arq=fopen(''saida2 .txt'' , ''w'-) ;

for(l=xi.nici.al ;l<MaxX;1=1+4)
for (c=yinicial;c<MaxY;c=c+4)

if (].>=c)
{i.t=broadcast(l,c);
printf(''grade (%3d,%3d)

j

diam=%3d - b(G)='%.3d di.f='%2d\n''
,].,c,(l+c)/2,it,it-(l+c)/2);

fprintf(arq,''grade ('Z3d,%3d) - diam=%3d - b(G)=%3d di.f='Z.2d\n''
,].,c, (l+c)/2,it,j.t-(l+c)/2)

}

fclose(arq) ;
}

else
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{

pri.ntf(''Entre com o numero de ].ilhas '') ;
scanf(''%d'',&xinicial);
printf(''Entre com o numero de colunas '');
scanf(''%d'',&yi.nicial);
printf('' Coordenada x do ponto inicial '')
scanf(''%d'',&cx);
printf('' Coordenada y do ponto inicial '')
scanf(''%d'',&cy);
broadcast2(xinicial ,yinicial, cx, cy) ;

}

}

A.3 Propagação do conjunto

Abaixo temos a reprodução do arquivo saída.tzt para o toro com 20 x 24, com ponto
inicial de difusão (1,1). Os números indicam em que ciclo o vértice recebe o conjunto, no
primeiro ciclo apenas o difusor está informado.

6 13 12 15 141716 19 1821 2021 18 19 16 1714 15 12 1310 ll 8 9
7 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 22 17 20 15 18 13 16 ll 14 9 12
8 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 23 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11
9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 24 19 22 17 20 15 18 13 16 ll 14

lO 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 25 22 23 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 21 24 19 22 17 20 15 18 13 16
12 15 18 21 20 23 22 25 24 27 26 27 24 25 22 23 20 21 18 19 16 17 14 15
13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 26 23 24 21 22 19 20 17 18 15 16
14 13 20 19 22 21 24 23 26 25 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
15 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 25 22 23 20 21 18 19 16 17 14
14 ll 18 17 20 19 22 21 24 23 26 25 26 23 24 21 22 19 20 17 18 15 16 13
15 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 25 20 23 18 21 16 19 14 17 12
12 9 16 15 18 17 20 19 22 21 24 23 24 21 22 19 20 17 18 15 16 13 14 11
13 8 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 23 18 21 16 19 14 17 12 15 10
10 7 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 22 19 20 17 18 15 16 13 14 ll 12
11 6 9 10 ll 1213141516 17 18 19 1821 1619 141712 15 10 13

5 12 ll 14 13 16 15 18 17 20 19 20 17 18 15 16 13 14 ll 12 9 10
4 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 16 19 14 17 12 15 10 13 8 11

IN IO 13 12 15 14 17 16 17 16 15 14 13 12 ll 10 9 8
8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 17 20 15 18 13 16 ll 14 9 12 7 10

9
8
79
68

7 6 5 4 3
79

108



A.4 Diferença entre diâmetro e tempo de difusão

Abaixo temos a. reproduçã.o do arquivo sa. da .t l para. toros de tamanho 4 x 4 à tamanho
3Z X 3Z.
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