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Resumo
O principal objetivo desta dissertação é o estudo de implementaçõesde algoritmos
paralelosusando estruturas de dados que sejam teoricamenteeficientespara o problema
da Floresta

Geradora

b/mínima.

Primeiro vimos os principais algoritmos sequenciaispara o problema, tanto determinísticos, quanto probabilísticos. No campo da computação paralela, descrevemos os
principais modelos de computação existentes e fizemos uma breve discussão acerca da necessidade da construção de um modelo único. Dentro de cada modelo, buscamos descrever
os algoritmos para o Problema da Floresta Geradora Mínima mais eficientes encontrados
na literatura. Fizemos, ainda, um estudo de alguns artigos sobre implementaçõespara o
problema em máquinas paralelas.

Por fim, implementamosna máquina paralela Parsytec PowerXplorer uma adaptação

do Algoritmo de Das, Deo e Prasad. Em seguida, descrevemos um novo algoritmo
assíncrono baseado na estratégia de eliminação de arestas, que obteve desempenho me-

lhor que o algoritmode Das et a/. Clom a implementaçãodeste algoritmoalcançámos
com 8

um speedupentre 1,70 e 2,65 com 4 processadores, e um speedupentre 1,06 e 5,23
processadores para gratos com número de vértices entre 200 e 1500e densidade entre 10%

e 60%

Abstract
The main goal of this dissertation is to study parallel algorithms' implementation using
data structures which are theoretically efHcient for the minimum spanning forest problem.
First, we describe sequential deterministic and randomized algorithms. Next, we dis
cuss the main models for parallel computing and the attempt to establish an unique model

for parallel computing. For each modem,we report the most eMcient algorithm for minimum spanning forest problem found in literature. We algo make a description of some
articles about implementations in parallel machines.

Finally, we implementan adaptationof the Algorithmof Das, Deo and Prosad in

Parsitec's PowerXplorer parallel machine. Next, we report a new asynchronous algorithm
based in an edge eliminationstrategy. This algorithm has better performance than the
Algorithm of Das, Deo and Prosad. With this implementationwe obtain speedup ranking
from 1.70 to 2.65 with 4 processors and from 1.06 to 5.23 with 8 processors in graphs with
number of vertices between 200 and 1500 and density between 10% and 60%.
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Capítulo l
Introdução
1.1

Introdução

Esta dissertação, em seus dois primeiros capítulos, é semelhanteàquelas feitas por
Tarjan ITar831,Ahuja et aZ IAM0931 e Cormen et aZ ICLR901. Vamos estudar um dos
problemas mais conhecidos de otimização em gratos, o problema da Floresta Geradora
Mínima
FGM. A sua história data de 1926, quando Borüvka IBor26j escreveuo
primeiro algoritmo para o problema. O mesmo algoritmo foi mais tarde desenvolvido,
independentemente, por Choquet ICho381, Lukasziewics ef al ILFP+Sll

e Sollin IBGH63j.

O segundo algoritmo clássico mais recentementedesenvolvido é conhecido como Algoritmo de Kruskal IKru561. O terceiro algoritmo foi, inicialmente, descrito em linha gerais
por Jarník IJar301 e, posteriormente, escrito com mais detalhes por Prim IPri571e Dijkstra IDij591 sendo conhecido como Algoritmo de Prim. Para maiores detalhes veja Graham
e Hell IGH8õl, que escreveram um excelente artigo sobre a história do problema da FGXI.

Estes algoritmosclássicospodemser implementadosem tempoO(m Ioga) para um

grato com n vértices e m arestas usando estruturas de dados elementares e, algumas vezes,
melhorados usando estruturas mais elaboradas. Além disso, o Algoritmo de Prim pode ser
executado em tempo O(n2) quanto o grato é representado por sua matriz de adjacência.

Quanto aos algoritmos paralelos para o problema, encontramos variantes dos algoritmos clássicos descritos para os diversos modelos de computação paralela. No modelo
PRAZ/l o problema foi resolvido em tempo O(logo n) usando n2/ log' n processadores com
CREW ICiLC821ou n2 processadorescom ERE\V INh/i821,e em tempo O(Ioga) usan-

do maxtm,n} processadorescom CIRCW-Prioritário IAS871. N'taisrecentemente
Johnson e Nletaxas IJÀ/195)descreveram um algoritmo que roda em tempo O(logo/2n) usando

maxlm, n} processadorescom EREW e Cole et aZICKT94) fornecemum algoritmoprobabilístico paralelo de trabalho linear. Nesta dissertação apresentamos os algoritmos de

l

Awerbuch e Shiloach IAS871 e o de Cole et aJ.
No modelo de redes, encontramos vários algoritmos nos diversos tipos interconexão:
Vedor Linear, Grade jadH89, AK841, Arvore INR/IB831, Hipercubo IDDP901, etc. Todos
estes algoritmos exploram propriedades da topologia na busca de soluções paralelas ótimas
para o problema, o que muitas vezes dificulta a implementação em outras topologias.
Alguns destes algoritmos são apresentados no Capítulo 3 deste Trabalho.
O problema FGh'l freqüentementeocorre como subproblema na solução de outros problemas. Por exemplo, algoritmos para FGM são usados em várias soluções para o Problema do Caixeiro Viajante, Problema de Fluxos em Redes, Problema de Emparelhamento,
etc IHu61, HK71, Rei791. Um algoritmo para FGb/l também implica na existência de
um algoritmo para o Problema da Conexidade em Grifos com a mesma complexidade

do primeiro, e soluçõespara problemasrelacionadosao último (Decomposiçãoem Orelhas IRei93, Cap. 71,Biconexidade ITV8SI, etc).

A generalização deste problema é estudada em Teoria de Matróides ILaw761. Em geral
os problemas de otimização associados a esta teoria são resolvidos pelo Método Guloso, e
é através deste método que apresentaremos as primeiras soluções para o nosso problema.

Para resolver o problema da FGÀ/l usando esta técnica incremental, construímos a
floresta, aresta por aresta, da seguinte forma: a cada momento incluímos a aresta mais

leve na FGM, quando possível, e/ou excluímos aquela mais pesada do grato original.
Repetimos esta operação até encontrarmos a FGM.

1.2

Estrutura e Objetivos da Dissertação

Esta Dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro trará uma introdução,

onde vamos descrever formalmente o problema da Floresta

Geradora

Mínima e alguns

conceitos preliminares. O capítulo conterá ainda um breve histórico sobre o problema
bem como um resumo dos principais algoritmos, tanto na computação paralela, quanto
na seqüencial. O Capítulo 2 tratará, mais detalhadamente,a descriçãodos algoritmos
seqüenciais clássicos e terá também uma discussão sobre as estruturas de dados que im
plementam esses algoritmos

O Capítulo 3 terá, na primeira parte, a descrição dos modelosde computaçãoparalela
e a descrição de alguns algoritmos para estes modelos. Em sua segunda parte, tratará da
descriçãode algumas implementaçõesparalelas para o problema da Floresta Geradora

Mínima.

O Capítulo 4 será o núcleo central da dissertação, tratará da nossa implementaçãodo

Algoritmode Das et aZ IDDP901na máquinaParsytec PowerX.plorer, discutindoos

problemas práticos encontrados nas implementações. Neste Capítulo descrevemose im2

plementamos, também, um novo algoritmo paralelo assíncrono para memória distribuída
e fazemos uma comparação desta com a implementação que fizemos do Algoritmo de Das
et aZ. Por fim, no Capítulo 5 vamos descrever nossas conclusões sobre o Trabalho.
De um ponto de vista mais geral, esta Dissertação tem como objetivo o estudo de impleCom isso
mentações paralelas de algoritmos e estruturas de dados teoricamente eficientes.
pretendemos que o nosso estudo sirva de paradigma para aplicações em outros problemas

::=il;=1;;:;;.'

Saia«t;m.;, t.mbém,-" *: «'-«'«--; d. d,d« «:-d« « p''b""lt d?

Floresta Geradora À/mínima
têm ampla utilização em outros problemas, o que, por si se, Ja
justifica seu estudo detalhado.

1.3

Notação e Preliminares

As definições relacionadas a Teoria dos Grafos omitidas nesta Seção podem ser encon-

trdas em Bondy e Murty IBM76). Seja G = (y..E) um grato, onde y é o conjuntode
vértices e E é o conjunto de arestas. Para evitei ambiguidades, em algumas situações representaremos o conjunto de vértices de um grato G por.I''ÇG) e.o s.eu conjunto de arestas

por .E(G). Neste texto denotaremosuma aresta por.({,j).l,onde { e .j C y. Dado um
subarafo .H de G o subgrafo .H é dito gerador se y(H)

- }''(G)-

Seja w : E -->R+ uma função peso. Abusando da notação denotaremos o peso de (z,.7)
por w(i,.j). Consideraremos, ainda, que n será sempre o número de vértices do grato e m
o seu número de arestas, exceto quando explicitado o contrário. Chamaremos um grato
de denso se m/n é grande e esparso caso contrário. Uma noção mais excitadeste conceito
depende do contexto.
Dados um grafo G = (1'',.E) e uma função peso to como acima, queremos encontrar um

subgrafoacíclicomaximal F' de G, tal que :l,..E(r').zo(e) seja mínima. Este pmblema
é chamado ProóZema da Floresta Geradora ]l/{lzíma. Note que, decorrente da definição, a
FGM cobre todos os vértices do grafo G e, se (? for conexo, F* também será. Neste caso,
F*

é chamada

.Arvore

Geradora

]14z'mama.

Dado um grifo G = (y. E), seja y' um subconjuntonão vazio de y. O subgrafode G,
cujo conjuntode vértices é y' e cujo conjunto de arestas é formado por aquelasarestas
de G que têm ambas as pontas em V', é chamado de subira/o de G aduz do por y' sendo
denotado por alv'l. Dizemos que CIV'l é um subira/o induzido de G

Seja, agora, .E' um subconjuntonão vazio de .E. O subgrafode G. cujo conjuntode
vértices é formado pelas pontas das arestas em E' e cujo conjunto de arestas é .E', é
chamado subira/o de G nduzido por E' sendo denotado por CIZ'l.
subgrafo aresta-induzido de G.

O grato CI.E'l é um

Sejam G = (y. .E) um grafo conexo e T uma árvore geradora de G. Os conceitosa
3

seguir nos fornecerão dois resultados que terão um papel fundamental nos algoritmos para

a FGNI, conformevamosverificarno decorrerdesteTrabalho.

.4 «moção de q«Zq«, «e.t« ({,j)
' T ánd« «m« p«tição dos «é,t{«. de G. 'l;
componentesS e'g de T-- (á, j) de$nem, ccLdauma, um conjunto desta partição. As arestas
de G, cujas pontas estão em conjuntos diferentes, constituem um corte. Chamaremos este

conedeind«id. peZ.«m.çã. d« "est. (i,J) deT ' . de-t«.mos po, IS,SI.

Para toda aresta b,j) de G que não está em T existe um único caminho em T ligando
ie j. A aresta (i,j) junto com este caminho de$ne um ciclo em G.
S

(a)

(b)

Figura 1.1: A figura (a) ilustra a definiçãode corte e (b) de ciclo
Neste texto a notação "log" representará o logaritmo na base dois. Assumiremos,
ainda, que o conjunto de vértices de um grato é dado por V = {1, 2, . . . , n}.

1.4

Condições de Otimalidade

Antes de detalharmos os algoritmos, vamos discutir as Condições de atina/idade, uma
vez que elas são um ponto central, tanto para o desenvolvimentodos algoritmos, quanto
para se estabelecera sua validade. Há duas formas equivalentesde enunciar estas condições
para o problema FGh/l: a Condição de OtímaZádadede um Corte -- Teorema 1.4.1 -- e a
C'ondÍção de OtimaZidade de zzm Caminho

Teorema 1.4.2.

4

Teorema 1.4.1 t/ma árvore geradora T é míháma se, e somentese, e/a saías/az a seguinte
condição; para toda aresta ({,.j) c 7' temos m(i,.j) $ w(k, Z), para toda aresta (k, Z) contada
no corte induzido pela remoção da aresta ({,j) de T

Prova. E fácil de ver que toda árvore geradora mínima T deve satisfazer a condição. Se
w(á,J)

> w(k, Z) e a aresta (k, /) está contida

no corte formado

pela remoção

de (í,j)

de

T, então colocamos (k, Z) no lugar de ({, .j) e criando assim, uma árvore geradora com peso
menor que T, contradizendo a minimalidade de T
Agora, vamos mostrar que se alguma árvore 7' satisfaz a condição, ela deve ser mínima.

Seja 7'o uma árvore geradora mínima, tal que, T # 7'o. Então T contém uma aresta
({,.j) (iue não está em 7''. A remoção da aresta (á,j) de T cria um corte IS,SI. Note
que se adicionarmos ({,.j) a T', nós criamos um ciclo que deve conter uma aresta (k,Z)
diferente de (i,.j), com k € S e Z C lg. Como 7' é mínima, u'(i,.j) ? w(k,Z), caso
contrário poderíamos melhorar o seu peso trocando (k, Z) por ({, .j), e além disso 7' satisfaz
a condição, m({,.j) $ w(k,J), temos, portanto, w(á,.j) = w(k,Z). Agora, se colocarmos
(k, J) em T no lugar de ({, .j), produzimos uma outra árvore geradora com mesmo peso que

T e com uma aresta a mais em comum com To. Repetindo este argumento, no máximo
n -- l vezes, transformamos T na árvore geradora mínima 7'o. Esta construção mostra que
T também é mínima.
D

Este teorema implica que toda aresta em uma FGb/l é uma aresta de peso mínimo
que cruza o corte definido pela sua remoção do grato. O teorema implica, também, que
qualquer aresta de peso mínimo de um corte está contida em alguma FGM.

Teorema 1.4.2 Uma árt;oregeradoraT de um gra/oG é mÍhàmase, e somentese,

ela satisfaz Q seguinte condição: para toda aresta (.k,l) de G, tat que (.k,l) ( T temos
-«({,.j) $ '«(k, Z), p«' t.d« «est« ({,.j) confia" n. c«mánAode r zág-do « nó. k e Z.

Prova. E fácil mostrar a necessidadeda condição. Suponhamosque T é uma árvore
geradora mínima satisfazendo a condição de que uma aresta (i, J) está contida no caminho

ã. T c.nectando
osnósk e/. Se«,(á,.j) > w(k, Z),colocamos
(k,Z)emT nolugarde({,J) e
criando assim, uma árvore geradora com peso menor que T, contradizendo a minimalidade

deT

Para estabelecer que a condição é suficiente, vamos usar a suÊciência da Clondiçãode

Otimalídadede um Corte. Vamos mostrar que se uma árvore T satisfaz a Condição de
Otimalidade de um Caminho ela deve satisfazer a Condição de Otimalidade de um Corte.
Seja ({,.j) uma aresta qualquer de T e seja IS,igl um corte produzidopela remoçãode
({,.j) de T. Suponha que { € S e .j € 1g. Considere uma aresta qualquer (k,Z) de IS,SI.
5

Como T contém um único caminho ligando k a Z e como a aresta ({, .j) é a única aresta de
T ligando S a S, a aresta ({,.j) deve pertencer a este caminho. A condição implica que,
w({, .j) $ w(k, Z); como esta condição vale para toda aresta (k, Z) fora da árvore e no corte
[S, S] formado pela remoção de qualquer aresta ({, .j) em T, a árvore 7' satisfaz a Condição
de Otimalidade de um Clone. E pelo Teorema 1.4.1 temos que 7' é mínima.
D

A Condição de Otimalidade de um Corte -- Teorema 1.4.1
nos fornece uma caracterização externa de uma FGM, no sentido de que considera o relacionamento de uma aresta
na floresta com várias arestas fora desta floresta. Já a Condição de Otimalidade de um
Caminho -- Teorema 1.4.2 -- nos fornece uma caracterização interna no sentido de que
considera o relacionamentoentre uma aresta fora da floresta e várias arestas da floresta,
isto é, a relação entre esta aresta e aquelas no circuito formado quando ela é adicionada à
FGNI

Capítulo

2

Algoritmos Seqüenciais
Vamos tratar aqui das descrições dos algoritmos clássicos para o problemada FGNI

de uma forma genérica, com o objetivo de englobar assim as diferentes implementações
desses algoritmos. Após estas descrições estudaremos técnicas e estruturas de dados que

tornam suas implementaçõeseficientes.

Nestes algoritmosassumimosque os pesos das arestas são distintos. Caso isto não

ocorra, o desempate pode ser dado pelos índices dos vértices das arestas. Nestas condições,
a Floresta Geradora

2.1

h/mínimaé única.

Algoritmo de Borüvka

O Algoritmo de Borüvka inicia com uma floresta com n árvores, cada uma com um
vértice de V, e nenhumaaresta. O algoritmo trabalha em estágiose em cada um deles

encontra, para cada árvore 7: da floresta, a aresta ei de peso mínimo ligando esta árvore a
alguma outra árvore 7l;. A seguir, 71.e TJ são substituídas por uma nova árvore contendo

7}, TJ e a arestae{. Estes estágiossão repetidosaté encontrara FGM.

Considere as k componentes conexas de G e seja nk o número de vértices da maior
delas. Observe que, para cada componente, enquanto o algoritmo não encontra a árvore

geradora, a quantidadede árvores na floresta correspondentea uma tal componentese
reduz a cada estágio, pelo menos, à metade. Portanto, em no máximo logra; estágios
teremos a FGR/l, que é dada pelo conjunto destas arestas de peso mínimo, tomadas sobre
todos os estágios. Devido às suas características, este é o algoritmo mais adequadopara
ser paralelizado, conforme observou Tarjan ITar831.

A corretude deste algoritmo é decorrente da condição de otimalidade de um corte dada
pelo Teorema 1.4.1. Podemos ver que, em cada estágio, cada aresta inserida na floresta
geradora obedeceesta condição e, portanto, a floresta gerada desta forma é mínima.
7
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Figura 2.1: Ilustração da execuçãodo Algoritmo de Borüvka

2.1.1

Implementação com Estruturas de Dados Elementares

Uma das qualidadesdo Algoritmo de Borüvka é que ele pode ser implementadode

forma eficienteusando estruturas de dados elementares. Abaixo fazemos uma descrição do
algoritmo com estas características, e em seguida apresentamos dois procedimentos que são
usados por ele para realizar, respectivamente, as operações À/enoryãzÍnho e Componentes.

Algoritmo MSF
Entrada:

Grato G = (y. .E) e a função peso w

Saída: Conjunto de arestas F* da FGÀ/l de G.

Passo l Inicialize n árvores Tk, l $ k $ n, cada Tk contendo o vértice k e nenhuma
aresta. Faça -F* = 0.

Passo 2 Para cada árvore Tk encontre o .A/enoryãzÍnho(Tk)

Passo 3 Para cada árvore Tk, faça F'*

F'* U {(ik, .jk)}

Passo 4 Encontre as componentesde r'*, Componente(GIF'l), e coloquecada compo
nente em uma lista duplamente ligada.

Passo 5 Caso alguma operação de união foi executada no Passo 3, volte ao Passo 2
Caso contrário retorne F*
]WenoryizínAo(TA): Esta operação toma como entrada uma árvore geradora Tt e determina a aresta de peso mínimo (u, u) dentre todas as arestas com uma ponta em Tk e
outra fora.
8

C'imponente(G): Esta operação toma como entrada um grafo G e determina um rótulo
para cada vértice de G, tal que dois nós possuem o mesmo rótulo se, e somente se, estão
na mesma componentede G.

Vamos descreveruma possívelestrutura de dados a ser usada na implementaçãodo

algoritmo. Podemos usar uma lista circular duplamente ligada para cada árvore da floresta,
um vetor para os rótulos dos nós do grafo e uma fila ou pilha de dados para o procedimento
C'omponenfe.

Desta forma, podemos verificar se dois nós estão na mesma árvore em tempo constante.
Isto implica que o procedimento À/enoryizÍrzAo gasta tempo total O(>1:a. IZ(r) l) = O(m),

em cada estágio.

O procedimento (7omponenle(G) pode ser implementado usando as técnicas de busca
em largura ou profundidade ICLR90, Cap. 23j. Este procedimento tem tempo de execução
O(lr*l) = O(n), em cada estágio. Com estas estruturas de dados temos o teorema abaixo.
Teorema

2.1.1

Usando o .4Zgoótmo de .Borduka,

[e«.po O(m ]og n).

2.1.2

uma F'G.A4 pode ser encontrada

em
D

Implementação com Heap Esquerdista e Fusão Preguiçosa

O desempenhodo Algoritmo de Borüvka pode ser melhorado. Para isto, usamos um
heap esquerdista com fusão preguiçosa descrito por Tarjan ITar831. Com esta estrutura de
dados obtemos um método que, para grafos esparsos, é mais rápido que a implementação
descrita anteriormente. Esta implementaçãoroda em tempo O(m loglogn). O primeiro
algoritmo de tempo O(mloglogn) foi desenvolvido por Yao IYao751,mas ele necessita
de um algoritmo de seleção de tempo linear ICLR90, Clip. 101,o que pode torna-lo não
muito eficientena prática. Já, com as estruturas de dados descritaspor Tarjan, temos
um algoritmo similar com mesma complexidade assintótica, porém com uma constante
pequena, o que o torna mais eficiente.
Para a implementaçãodeste algoritmo, precisamos de duas estruturas de dados para
cada árvore da floresta. Primeiro, para representar as arestas com pelo menosuma ponta
nas árvores que são candidatas, usamos o Àeap esquerdista com /usão preguiçosae remoção
preguiçosa. Neste contexto, uma aresta é considerada "delegada" se suas pontas estão em
uma mesma árvore. Segundo, para representar o conjunto de vértices usamos a estrutura
de dados "Uniam-/'Índ". No Capítulo 2 de Tarjan ITar831 temos as descrições destas
operações, onde as operações À/akeSet e LãnkSet podem ser executadas em tempo O(1),

e a operaçãoF'indSet,para m operaçõescom n elementos,podeser executadacom um
tempo amortizado de O(ma(m,n)), onde cl(m,n) é a inversa da função de Ackerman.
Para {,.j 2 1, definimos a função de Ackerman por
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.4(1,.j) = 21, .j 2 1
Á(i, 1) - Á({

1,2),

Í2 2

.4({,j) = .4({ - 1,.A(j,.j - i)), {,.j ?2
Definimos a função inversa a(m, n) para m 2. n ? l por
«(«,

«)

minÍi

2 il.4(í,

jm/nJ)

> logn}

A principal característica da função de Ackerman é o seu crescimentoexplosivo. Observe que .4(2,.j)

= 22

, onde .j ? l indica

a altura da pilha de potências.

Para { > 2a

função tem um crescimento mais rápido ainda. A função c!(m, n) não é a inversa da função
de Ackerman no sentido matemático exato, mas ela reflete o inverso de seu crescimento.
Para um n fixo, a(m,n) decresce quando m/n cresce. Observe que a(m,n) $ 3, para

n < 2tõ. Assim, para propósitospráticos, cv(m,n) é um fator constantenão maior que
quatro.

Necessitamos,também, de uma forma de selecionaras árvores que aplicaremosestas
operações. Para isto, usamos uma fila contendo todas as árvores. Para realizarmos um
passo, removemosa primeira árvore, digamos Z, do início da fila e fazemosa remoção
da aresta mínima de seu Aeap. A aresta e obtida pela remoção é adicionada a FGM. Em
seguida, removemosda fila a outra árvore, digamos 7l;, incidentea e. Então, atualizamos
o conjunto de vértices e arestas refletindo a combinação de 7: e Tj, e adicionamos ao final
da fila uma nova árvore resultante desta combinação.

Abaixo, mostramos o algoritmo com estas estruturas de dados. Durante toda a execução do algoritmo, toda aresta (u, w) no heap { satisfaz F'anãs'et(u)= i.

Algoritmo MST
Entrada:
Grato G = (y, E) e a função peso w
Saída: Conjunto de arestas -F* da FGM de G.

Passo l Crie rl conjuntos, cada um contendo um nó de y
Passo 2 Para cada nó de y, crie um Àeap com as arestas incidentes a ele e coloque este
heap na fila.

Passo 3 3.1 Remova a aresta mínima e = (u, w) do heapque se encontra no início da fila.
3.2 Adicione a aresta e à FGN1. 3.3 Retire da fila os dois Aeapsque tenham a aresta
e incidente. 3.4 Faça a união do conjunto contendou com o conjunto contendow.
3.5 Combine os dois Aeaps e insira o Aeap resultante no final da fila.

Passo 4 Repitao Passo3 atérestar apenasum heapna fila
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Vamos agora, fazer uma discussão mais detalhada acerca da estrutuda de dados Aeap
esquerdista bem como das implementaçõesde suas principais operações.
Um Àeap é uma estrutura de dados abstrata consistindo de uma coleção de itens, cada
um com um valor cÀaueassociado, tal que qualquer item do heap tem chave menor ou
igual as chaves de seus filhos.
Um heap, geralmente, suporta as seguintes operações:
/nsertrá,h): Insere um item { no /zeaph que não contém o item {.

Z)elite.A4{nÍÀJ:Removee retorna o item de chavemínima do heap/z.
F'inda/{nÍb): Retorna o item de chave mínima do Aeap A sem removê-lo.
Z)eleÉe0,h,): Remove o item ã do heap h.

À/e/dÍhi, h2.,l: Retorna o Àeap formado pela combinação dos Aeaps disjuntos ht e A2.
Esta operação elimina Ai e hu

À/ake#eaprS): Constrói e retorna um novo Aeapcujos itens são os elementosde um

conjunto S

Seja z um nó de uma árvore binária, definimos o Rankrz9 como sendoo comprimento
do menor caminho de z a alguma folha da árvore. Ou seja, RankrzJ=0, se z é uma folhas
R-krr9

= 1 + minlRank(esq(aç)),

Rank(dir(z))},

se z é um nó interno da árvore, isto é

{z C T z não é folha }, onde esqéz) e dárrz9 denotam os filhos esquerdo e direito de z
respectivamente.

Uma árvore binária é esquerdistase Rankresqrz9) 2 Rankrdir(z9), para todo nó interno
z. Um /tear esquerdista é uma árvore esquerdista contendo um item por nó interno, com
os itens arranjados em forma de Aeap. Neste /zeapas folhas não contêminformações.
3

©
2

©

©
Figura 2.2: Um Aeapesquerdista: Os Ramasestão indicadosà esquerdade cada nó e as
folhas são omitidos.
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A operação fundamentalno /tear esquerdista é o À/eZd. Para combinar dois Aeaps,
encontramos, em cada árvore, um caminho de comprimento mínimo da raiz até uma folha.
Note que este caminho é sempre o mais à direita no Aeap esquerdista. A seguir, fazemos
a intercalação destes dois caminhos em um único caminho, no qual os nós são ordenados
pela chave; ligamos as subárvores restantes de cada árvore original aos nós apropriados

no caminho combinado,e trocamos os filhos esquerdoe direito (se necessário)ao longo
deste caminho, de forma a manter esta nova árvore esquerdista. Para implementaresta
operação, cada nó deve armazenar quatro parâmetros: (1) seu valor chave, (2) um ponteiro

para seu filho direito, (3) um ponteiro para seu filho esquerdoe (4) o Rank do nó. Pelo
fato de que uma árvore binária esquerdista com mi nós tem o caminho mais à direita com
no máximo log m{ nós, o tempo requerido para a operação .ll/Cidra,.j)é O(logmi + log mj).

Figura 2.3: Os heapsa) e b) combinadosresultamno heapc)
Para inserir um item em um Aeap esquerdista com mi itens, fazemosum heapesquerdista com este único item e combinamoscom o heap existente. Para removerum
item mínimo do Aeap, remos'emosa raiz e combinamos suas subárvores esquerda e direita.
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Ambas as operações tomam tempo O(logm{)

Procedimento Meld(ht,h2)
Entrada

: Dois heaps hi e h2 não nulos.

Saída : Um ponteiropara a raiz do heapresultantede hi e h2
Passo l Caso chave(hi)>chave(h2) troque hi com h2

Passo 2 Casodir(Ai)=Nulo façadir(ht)= h2.
Caso contrário faça dir(hi)=Me/drdirÍhi),

à2).

Passo 3 Caso Rank(esq(hi))<Rank(dir(hi)) tro(lueesq(At)comdir(hi)
Passo 4 Faça Rank(/zt)=Rank(dir(ht))+l e retornehi
Para rea]izar a operação ]Wake#eap, tratamos a entrada como uma fila onde cada item
é um Aeap unitário. Repetimos o seguinte passo até que permaneça somente um heap na
fila: Remova os dois primeiros Aeapsda fila, combine-ose adicione o novo heap no final
da hla.

Para analisar o tempo de execuçãodesta operação, vamos considerar o processo de
combinação dos /zeaps.Seja k o número de Àeaps na fila e m o número total de itens que
eles contêm. Depois de [k/21 operações de MeZd, cada Aeap foi combinado com algum
outro, deixando, no máximo, it/2J heaps. O tempo tota] para estas operações ]l/eZdé
/'Fk/21

\

\ {=1

/

o l E i.g(«:+n l
ondení é o númerode itens do ã-ésimoheap. Estes /zeapssão combinadosaos pares, e o
processo continua até restar apenas um heap. Seja ó = jlogkJ. Segue, que o tempo total
é dado por

O 11>1:m«{>:
\.j=o

{=i

log(«: + 1)}

Como temos a restrição de que >1:?::tjni 5; m, ni ? 0, para todo {, o somatório tem
valor máximo quando todos os seus termos são iguais. Assim, o tempo total para o
MakeHeap ê

. l!:''-«u *ol-

.''-.:'«,'
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Isto significa que podemosconstruir um Aeap esquerdista em tempo linear, uma vez que
Em algumas situações pode ser mais adequado usar estas operaçõescom pequenas
alteraçõescom o intuito de melhorar o desempenho de algumas delas. O Zazg/.A/eZd
-fusão proguiçosa -- é um artifício com este propósito. Nesta técnica, cada item do heap

possuium parâmetroextra que representauma arestaou um nó fictício. Com isto,
para combinarmos

dois àeaps, criamos um novo nó fictício com chave de valor menos

infinito; fazemos as raízes dos heaps se tornarem os filhos esquerdo e direito do novo heap
e marcamos o novo nó como sendo a raiz deste Aeap. Esta operação, claramente, toma
tempo O(1).

A.qui, as operações /nsed e JWaAeHeapnão sofrem alteraçõessubstanciais, de forma
que suas complexidades permanecem inalteradas. No entanto, é importante salientar que,
estas operações

continuam

usando

a versão

origina]

do ]WeZd.

Vamos descrever a operação DeZeteJWÍnri,).Suponha que há d nós fictícios no Aeapí.
Primeiro. realizamosuma busca em pré-ordem no Aeap fazendo uma lista L dos nós do
heap, que correspondam a arestas conectando duas diferentes árvores na floresta. Isto é,
localizamos o conjunto de nós não-fictícios { u l u C , u representa uma aresta conectando árvores diferentes e nenhum ancestral de u representa uma aresta desta forma }.
Descartamos todos os ancestrais de tal elemento mínimo. Note que estes nós descartados,
ou são nós fictícios, ou representam arestas "deletadas". O número de nós descarnados é
d + Z -- 1, onde Z é o número total de arestas que foram removidas.

Agora, a lista L tem, no máximo, d + l elementos, onde cada elemento representa um
heap esquerdista cuja raiz de cada um é um elemento do conjunto L. Colocamos estes
heapsem uma fila e, como no procedimento ]WakeHeap,removemos e combinamos os dois
primeiros heaps da â[a usando o ]]/eZde inserimos o heap esquerdista resultante no final da
fila. Repetimos este passo até restar apenas um Aeap na fila. A raiz deste heap esquerdista
é o nó de chave mínima desejado. Retomamos este elemento e transformamos esta raiz
em um nó fictício de chave menos infinito. O procedimento Fina.A/án é realizado de forma

similar, a menosda transformaçãoda raiz em nó fictício.

A operação Z)eletell/intem o efeito de descartar do heap todos os nós, âctícios ou não,
que são ancestrais de um nó de valor mínimo que conecteduas árvores diferentes,e gerar
um único Aeap esquerdista a partir da combinação dos nós restantes do Aeap original.
Este Aeap possui um único nó fictício chamado de raiz. A complexidade de tempo desta
operação, como « operação MaX;e#eap,é O((d + l) log(m{/(d + J)))
Já estamos prontos para analisar o tempo de execução do Algoritmo MST. O tempo
de execução é O(m) não contados os tempos das operações sobre conjunto e das operações

de /tear. O tempo de todas as operações.A/akeSete Z;ãnkSeté O(n). Podemosassumir
que o tempo por FízzdSet é O(1) e então as operações de heap dominam o tempo, como
veremos a seguir
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Para efeito de análise, vamos dividir o algoritmo em n -- l passos. No algoritmo
notamos que em cada passo uma aresta da FGM é escolhida. Para í = 1, . . . , n definimos
Ti como sendo a árvore selecionada durante o {-ésimo passo do algoritmo, m{ como sendo
o número de arestas no Aeap associado a T. quando Ti é selecionado, e ki como sendo o
número de arestas eliminadas deste Aeap durante a {-ésima operação l)elite.A4ín. Com esta
definição, Tn é a FGh/l construída pelo algoritmo. Dividimos a execução do algoritmo em
estágios como segue. O estágio zero consiste da seleção e processamento das árvores que
se encontram na fila no inicio do algoritmo. Para .j > 0, o estágio .j consiste da seleção e
processamento daquelas árvores adicionadas à fila no estágio .j -- l.
Lema

2.1.2

Z)tirante

o estágio .j, cada árvore

da ./i/a contém,

pelo menos,

21 uértàces

Assim, após, no marina, jlognJ estágioshá uma Únicaárvore e o aZgorÍtmotermina.

Prova. Imediatamente por indução em .j, uma vez que para .j > 0 uma árvore da fila
durante o j-ésimo estágio consiste da combinação de duas ou mais árvores da fila no estágio

J

l

n

Lema 2.1.3
n l

>l:
m: $ (2m.
{-1

1)11ognJ

Prova. Qualquer duas árvores selecionadas e processadas durante um mesmo estágio são
disjuntas nos vértices, pois elas estão na fila simultaneamente. Assim, o tamanho total de
todos os Aeaps processados durante um único estágio é, no máximo, 2m+ n -- 1, pois cada
arestas ocorre em, no máximo, dois ãeaps e há, no máximo, n -- l itens fictícios no Aeap
correspondentes as operações .LazyÀ/eZd. Isto posto, o lema segue do lema anterior.
D

Teorema 2.1.4 0 .4Zgoritmo de BortZuka, usando heap esquerdista com /usão preguiçosa
pode encozztrar uma -FGM em tempo O(m loglogn).
Prova. O tempo do MakeHeap é O(m). O tempo para cada À/eld é O(1), totalizando
O(n). O tempo para o ã-ésimo Z)e/eteMin é O(kí logml/(k{ + 1)). Para estimar o tempo

total das operações Z)eZeÍelt/án,
dividimo-nas em dois tipos: O {-ésimo Z)eZeteÀ/{n
é dito
pequeno

se kí 5; mi/(!ogn)2

pequeno e

-- l e grande

caso contrário.
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O tempo

total para o Z)eZeteÀ/án

0

n l

n l

E

- alem:/i.K«l - O(m

m:/(log n)' log m:

{:1

pelo Lema 2.1.3. O tempo total pala o Z)e/ete.114in
grande é

0

0

n

l

kiloglog n

0(m log log n) ,

uma vez que 1:1:3ik $ 2m + n -- l incluindo os n -- l nós fictícios criados pelas operações À/eZd.Isto significa que há O(mlog Ioga) operaçõesF'ind, as quais tomam tempo
O(mloglogn)a(mloglogn,

n)) que é igual a O(mloglogn).

.

Para gratos esparsos, o algoritmo acima é assintoticamente mais rápido que o algoritmo

anterior. Como objeto de interesse teórico, este algoritmo pode ter seu tempo melhorado
para O(m loglOg(2+m/n)n). Para isto, fazemos a "condensação" do grifo em intervalos
apropriados, descartando do Aeap toda aresta com ambas as pontas em uma mesma arvore

e toda, exceto aquela de menor peso, entre cada par de árvores diferentes. Com esta
condensação,este algoritmo é assintoticamentemais rápido que os demais algoritmos
descritos neste tabalho, para gratos de qualquer densidade.

2.2

Algoritmo Prim

Este algoritmo é uma espécie de "busca pelo menor peso" onde, a partir de um vértice
inicial qualquer, o qual forma uma floresta F', o Algoritmo de Prim vai construir a FGNt
da seguinteforma: escolhea aresta de menor peso pertencenteao corte lr', PI. A seguir,

a aresta escolhidae o vértice que está em IF associadoa esta aresta são adicionadosa
floresta F. Este passo é repetido até que se tenha n vértices em F

Como no Algoritmo de Borüvka, a corretude do Algoritmo de Prim está baseada na
condição de otimalidade de um corte, pois a cada passo tomamos o corte lr, r'l e a aresta
de menor peso deste corte é adicionada a floresta geradora.

2.2.1

Implementação para Gratos Densos

Esta implementação, original de Prim IPri571, pode ser vista como uma conseqüência

direta da Condição de Otimalidade de um Corte -- Teorema 1.4.1. Como vemos abaixo,
este teorema nos leva a um algoritmo simples e eficiente.
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Figura 2.4: Ilustração da execução do Algoritmo de Prim

Algoritmo DPrim
Entrada

: Grafo G = (V. E) e a função

peso 10 em uma matriz n x n

Saída : Conjunto de arestas T* da FGM de G.

Passo l Seja T = (t/, .A), onde Á = ü e U = {1}.

Passo 2 Para cadanó u c V -- U faça ]WaisleueÍu;=
l
Passo 3 Faça M/N = oo;
3.1 Para cada u € y -- U faça
Se ««(«,M.á./e«(«)) < M.rN 'ntã'
MIN -- uQu.MaisleueQu»\ MENOR = 'u.
{Encontra o nó em V -- U cuja aresta é a mais leve em l7', 7'l}

3.2 U = U'ulÀ/EN'0Rl;
.4
{(À/EIVOR,M«i.Ze«(À/.E.NOR))}
3.3 Se ««(u,Maãsleue(t,)) > «-(u, ME.NOR)
Maisl.eue
{Atua[iza

(u)= h/TENOR.

então

o vedor ]WaàsZeue}.

Passo 4 Caso C/ # y volte ao Passo 3. Claso contrário, retorne 7'

No sentido de facilitama tarefa de encontrar a aresta de peso mínimo saindo de U,
mantemos o vetor .A/aÍsZeue.Para cada vértice de u € V -- U, ]WaÍsZeueru)é igual ao
vértice de U que tem a aresta mais leve ligada a t;. Assim, para encontrar a aresta de
peso mínimo deixando U, precisamos apenas encontrar a aresta mais leve dentre aquelas
do tipo (u,JI/aisZeueru)), para u « U. Naturalmente, À/aís/euedeve ser atualizado cada vez
que um nó é adicionado a U. Isto é feito pelo algoritmo no Passo 3.3.
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Teorema

0(n').

2.2.1

Usarzdo o .A/goritmo de PT'im, uma F'G]W pode ser encontrada em tempo

O algorimo acima não pode ser melhorado se a entrada for uma matrizexaminar
de adjacência
cada

w de dimensão n x n.

A razão é que para encontrar a FGM

devemos

entrada w(i,.j) da matriz pelo menos uma vez. Caso contrário, se a entrada loG,.j) nao
for consultada pelo algoritmo, não podemos garantir se a aresta em questão deva ser ou
nao excluída da FGh/l Por exemplo, poderíamos desconsiderar a aresta mais leve em to e
conseqüentemente não teríamos a FGM. Portanto, o algoritmo é assintoticamente ótimo

para gratosdensos.

Implementação para Gratos Esparsos

2.2.2

Para gratos esparsos, a principal dificuldade encontrada na implementação .do...Algo-

mo de Prim é a identificação(ie uma aresta de peso mínimo no corte lr', rl. No algoritmo abaixo mantemos dois vetores indexados pelos nós em IF: (1) a distância ó(j),

utiliza d({) como chave para cada vértice {.
Clomestas estruturas de dados podemos facilmenteencontrar o peso mínimo de uma
aresta no corte.

Simplesmente computamos

minÍd(J)

: .j c 7}-

Se o nó { produz tal

mínimo, (Pred(á), á) é a aresta de peso mínimo no corte.
Na descrição do Algoritmo de Prim a seguir, inicialmente, assumimos que d(.j) - oo e
pred(.j) = 0 para l $ .j 5; n

Algoritmo EPrim
Entrada:

Grifo

G = (y. -E) e a função peso w

Saída: Clonjuntode arestas .F* da FGÀ/l de G.

Passo l Construa um heap .fi com os vértices de G. Faça F* - 0
\ \. 'z ' ''" \."./ ) '/ J
Passo 2 Extraía o mínimo de H. Seja { tal nó. Faça r'* - F* U {(Pred(á),{)}-

Passo 3 Para cada nó .j c H adjacenteao nó á do Passo 2, se d(.j) > w(á,j) faça as
seguintes operações:

(1) d(j)

= w({, .j), (2) Pred(j)

- ie (3) decremente a chave de

.j em H para a(.j).

Passo 4 Caso .fr # 0 volte ao Passo 2. Caso contrário, retorne F
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Para a complexidade assintótica deste algoritmo o Aeap de f'ábonacci ICLK90, Cap.
211é uma das melhoresestrutura de dados conhecidas. Usando esta estrutura, o Passo l
sta tempo O(n), cada operaçãoextrai mínimo do Passo 2 toma tempo O(Ioga) e, como
é executado n vezes, gasta tempo total O(nlogn). O Passo 3 é executado um vez para
cada aresta e o tempo amortizado para cada operaçãode decrementoé O(1), totalizando,
assim, este passo O(m). Portanto, com o heap de f'ÍZ)onaccítemos o teoremaabaixo.
Teorema 2.2.2 0 .AZgorãtmode Pràm pode ser executado em tempo O(m + nlogn)

n

Como a constante desta complexidadadepode ser muito grande, na prática pode ser
mais adequadousar outras estuturas de dados nas quais temos os tempos descritosna
tabela abaixo.
Referência
IAMUUS, Apendii;e AJ
IAiN/IU93, ApendicqAJ

/zeap -- bán

d-- heap

heap -- FiboTtacci

2.3

Algoritmo de Kruskal

O Algoritmo de Kruskal é a aplicação mais direta do Método Guloso. Ele verifica
em ordem não decrescente de peso se uma dada aresta forma ciclo quando adicionada às
anteriores. Se negativo, esta aresta é adiciona a F*. Caso contrário, ela é descartada.
A forma mais eficientede implementar a verificaçãode ciclo encontrada na literatura
é usando operaçõessobre conjuntos disjuntor. O Algoritmo de Kruskal usando estas
operações é dado abaixo.

Algoritmo Kruskal
Entrada

Saída

: Grifo G = (y. .8) e a função peso w
: Conjunto de arestas F* da FGM de G.

Passo l Ordene .8 e faça F* inicialmente vazio

Passo 2 Cárien conjuntosdisjuntor,cada um contendoum nó de y
Passo 3 Percorrao conjuntoE ordenadamente
verificandopala cadaaresta(u, u) € E

se os nós u e u pertencem a conjuntos disjuntos. Caso afirmativo, faça a união do
conjunto que contém u com o conjunto (lue contém u, e adicione (u, t;) a F
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Figura 2.5: Execução do Algoritmo de Kruskal
A corretude do Algoritmo de Kruskal segue do fato que nós descartamosuma aresta
(u,u) quando ela forma ciclo com as arestas já selecionadas. Porém, o peso desta aresta
(u,u) é maior ou igual a qualqueroutra aresta daqueleciclo, uma vez que as arestassão
examinadas em ordem não decrescente de peso- Logo, pelo Teorema 1.2, todas as arestas
selecionadas pertencem a FGM.

Teorema 2.3.1 0 .AZgoótmo de XruskaZ pode ser executado em tempo O(mlogn)
Prova. A ordenação poder ser feita em tempo O(mlogm). O Passo 2 gasta O(n), pois
são n operações de JWaÊeSet.Verificar a formação de ciclo, no Passo 3, pode ser executado
usando a operação t/dão, em tempo O(ma(m, n)).
n
Note ainda que se a lista de arestas já se encontra ordenada, o Algoritmo de Kruskal
tem complexidade de tempo O(mct(m, n)),

dentre todos os algoritmos anteriores.

2.4

apresentando, assim, o melhor desempenho

Algoritmo Probabilístico

Nesta seção, apresentamos um algoritmo probabilísticopara encontrar a FGN'l. Este
algoritmo foi descrito por Kargei et aZ IKKT9SI. Ele roda em tempo O(m) com alta
20

probabilidade. Este algoritmo é uma modificação daquele proposto por Karger IKar931, o
qual obteve um limite de tempo de O(n log n + m).

Antes da descriçãodo algoritmo,vamosver algumasdefiniçõesnecessárias
para a

compreensãodo mesmo. Seja G = (y. E) um grato e w uma função peso- Se f' é uma
floresta de G, denotamos por .F(z, 3/) o caminho (se o mesmo existe) conectando z a Z/em
F, e por wp(z, Z/) o maior peso de uma aresta em F(z, y), sendo wp(z, y) = oo se z e y não
estão conectados em F. Dizemos que uma aresta (z,y) é F'-pesada se m(z, y) > wp(z,z/)
e F-leve caso contrário. Como conseqüência da Condição de Otimalidade de um Caminho
Teorema 1.4.2
temos que as arestas em uma FGh/l de G são todas .F-leves.
O algoritmo

intercala passos do algoritmo

de Borüvka,

chamado Passo de l?ortZkoa,

com passos de amostragens aleatórias. Cada Passo de Borüvka reduz o número de vértices

a um favor de pelo menosdois, e cada passo de amostragemaleatóriadescartaarestas,
reduzindo a densidadedo grato a um fator fixo com alta probabilidade. Este Passo de
Borüvka é ligeiramentediferente daquelevisto na Seção 2.1. Aqui ele é dado da seguinte
forma:

Passo de Borüvka : Para cada vértice, selecione a aresta de peso mínimo incidentea ele.
Contraía, sucessivamente, todas as arestas selecionadas removendo todos os vértices

isolados e laços que, porventura, resultaremda contrição. Para cada conjuntode
arestas múltiplas de um mesmo par de nós, remova todas, exceto a de menor peso-

Note que cada vértice do grato resultante acima, representa uma componente do grato
original. O algoritmo é dado da seguinte forma:

Algoritmo de Karger
Entrada:

Grato G = (y. E) e a função peso w

Saída: Conjunto de arestas F* da FGÀ/l de G.
Passo l Aplique dois Passos de Borüvka sucessivamente

Passo 2 No grato contraído escolha um subgrafo H, selecionandocada aresta independentemente com probabilidade 1/2. Aplique o algoritmo recursivamente para ]7
produzindouma florestageradora mínima F de //. Encontre todas as arestas F'pesadas em relação ao grato contraído (estando ou não em H) e remova-as do grato
contraído.

Passo

3 Aplique o algoritmo recursivamente

ao grato resultante para computar uma

floresta geradora /'*. Retorne as arestas de F* junto com as arestas contraídas no
Passo l.
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Vamos provar a corretude do algoritmo usando indução. Pela Condição de Otimalidade
de um Corte -- Teorema 1.4.1 toda aresta contraída no Passo l está na FGM. Assim, as
arestas restantes da FGNI do grato original formam uma FGÀ/l do grato contraído. Restanos mostrar que a chamada recursiva do Passo 3 encontra a FGM do grato contraído.

Pelo Teorema 1.4.2, as arestas removidas no Passo 2 não pertencem a FGh/l. Pela
hipótese da indução, a FGM do grato resultante é determinada corretamente na chamada
recursiva do Passo 3.
No Passo 2, encontrar as arestas .F-pesadas de G pode ser computado em tempo linear
no número de arestas usando uma adaptação do algoritmo de verificação de Dixon IDT93j
ou de King IKin951. O limite de tempo linear do Algoritmo de Karger está fortemente
baseado no lema sobre amostragem abaixo.
l,ema 2.4.1 Seja H um subgrafo obtido de G pela inclusão de cada aresta independententente com probabilidade p e seja F a FGM de H. O número esperado de arestas F-!elles

em G é, no málilito, n,ll).

Prova. Seja G um grato. Vamos descrever simultaneamente
a construção do subgrafo
amostra[ .1] de G e sua FGM F. A computação é uma variante do Algoritmo de Kruskal.
Comece com .Er e F vazios. Processe as arestas em ordem crescente de peso. Para processar

uma aresta e, primeiro teste se as duas pontas de e estão na mesma componente de /'
Caso afirmativo, a aresta e é .F-pesada, pois toda aresta em F é mais leve que e. A seguir,
jogue uma moeda que tem probabilidade p de ocorrer cara. Inclua a aresta e em .17se, e
somentese, a moeda der cara. Finalmente, se e está em H e é F-leve, adicione e à floresta

F

A floresta F produzida desta forma é a floresta que seria produzida pelo Algoritmo
de Kruskal aplicado às arestas do grifo H. Portanto, ela é exatamentea FGh/l de /7
Como apenas adicionamos arestas à F, uma aresta que é F-pesada quando é processada,
permanece F-pesada até o final da computação. Da mesma forma, uma aresta .F-leve
permanece F-!eve, pois somente arestas mais pesadas que e são adicionadas a F após o
processamento de e.

Vamos mostrar que o númerode arestas F-leves é provavelmente
pequeno. Quando
processamos uma aresta e, sabemos se e é F-pesada antes de jogar a moeda. Para efeito
de análise. vamos desconsiderar se uma aresta .F-pesada é, ou não, incluída em .H. Desta
forma, consideremossomentequando a aresta for F'-leve. Pala tais arestas, se a moeda
der cara ela é colocada em F. O tamanho de F é, no máximo, n -- 1. Assim, no máximo,
n -- l moedas darão cara até o final da computação.

Agora, suponha que continuamosjogando moedas para arestas F-leves até que tenha

ocorrido n caras e seja y o número total de jogadas. Então, y é o limite superior do número

de arestas F-leves. .A expectativade uma variável aleatória que tem uma distribuição
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binomial

negativa

com

parâmetros

arestas F-leves é no máximo n/p.

n e p é n/p

IFe1681

Segue que o número esperado de
D

Vamos fazei a análise do algoritmo. Considere uma única chamada do algoritmo. O
número de
tempo total dos Passos l a 3, excluindo as chamadas recursivas, é linear no

arestas: o Passo l é simplesmentedois Passos de Borüvka, o qual toma tempo linear;
e o Passo 2 toma tempo linear usando uma modificação do algoritmo de Dixon IDT93j.
arestas

O tempo total é assim limitado por um fator constante vezes o número total de
no pmblemaoriginal mais o número de arestas em todas as chamadas recursivas. Nosso
objetivo é estimar este número total de arestas.

Apliquemos o algoritmo a um grato. Como o grato não contém vértices isolados,
m ? n/2. Cada chamada do algoritmo gera, no máximo, dois subproblemas. Considere a
arvore binária de execução. A raiz é o grifo original. Consideramos o filho esquerdode
um problema pai a chamada recursiva do Passo 2 e o alho direito a chamada recursiva do
Passo 3. Na profundidade d, a árvore de execução tem, no máximo, 2a nós, cada qual com
um grato de, no máximo, n/4a vértices. Assim a profundidade da árvore é, no máximo,
log4n

Os dois teoremasseguintesmostram, respectivamente,o tempo de pior caso e o tempo
esperado do algoritmo.

Teorema 2.4.2 0 tempode execuçãodo pior casodo aZgorÍtmoé O(minln:, mlogn})
Prova. Estimamos o número de arestas do pior caso de duas formas diferentes. Primeiro,
como não há arestas múltiplas, um subproblema na profundidade d contém, no máximo,
(n/4a)2/2 arestas. Somando sobre todos os subproblemas teremos um limitante superior
no númerode arestas dados por:
oo

oo

}'
2ó(n/4a)2/2 - }, 2n2/23a
d-od-o

0(n:)

Suponha
Agora, considere os filhos esquerdo e direito de um mesmo problema pai:
que o pmblema pai tem um grato de u vértices. Cada aresta no problema pai acaba em

exatamenteum dos filhos, com exceçãodas arestas na FGÀ'l F' do grato amostral .H, as

quais acabam em ambos os subproblemas, e daquelas removidas no Passo 1, as quais não
acabam em nenhum subproblema. Se u' é o número de vértices no grato apos o Passo l,
então F contém u' -- l $ u/4 arestas. Uma vez que, pelo menos, u/2 arestas são removidas
no Passo 1, o número total de arestas nos dois subproblemas é, no máximo, o número de
arestas do problema pai.
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Segue que, o número total de arestas em todos os subproblemas de qualquer profundidade d é no máximo m. Como a altura da árvore é O(logo), o número total de arestas
em todos os subproblemas é O(m log n).

n

Teorema 2.4.3 0 aZgohtmo é executado em tempo Orm) com probabilidade 1 -- e'n(")
Prova. Primeiro, vamos mostrar que o tempo esperado é O(m). Considere uma partição
da árvore de recursão em caminhos esquerdos. Cada caminho consiste da raiz da árvore ou
de um filho direito e todos os nós acessíveis a partir deste nó através de um filho esquerdo.
Clonsidere, também, um problema pai com um grato de X arestas e sela y o número de
arestas de seu filho esquerdo. Uma vez que, cada aresta no problema pai ou é removida no
Passo 1, ou tem probabilidade 1/2 de ser selecionada no Passo 2, zlrlxl $ X/2. Segue,
pela linearidade da esperança, que o número de arestas esperado em um subproblema
esquerdo é, no máximo, metade do número de arestas esperado em seu pai. Segue que,
se o número de arestas esperado de um subproblema é k, então a soma dos números
esperados de arestas em cada subproblema ao longo do caminho esquerdo descendente
deste problema é, no máximo, >1:1=ok/2i = 2k.

Assim, o número total de arestas esperado é limitado por 2m mais o número total de

arestas esperado em todos os subproblemas à direita. Pelo Lema 2.4.1, o número de arestas
esperado de um subproblema à direita é, no máximo, duas vezes o número de vértices do
problema pai. Uma vez que o número total de vértices de todos os subproblemasà direita
é, no máximo,

:l:Z;i

n2a'i/4a

= }1,a.i

n/2a+i

= n/2,

o número

esperado

problema original mais em todos os subproblemas é, no máximo, 2m + n.

de arestas no

Agora, vamos mostrar que o algoritmo roda em tempo linear com alta probabilidade.

Para isto, inicialmentelimitamoso númerototal de arestas em todos os subproblemasà
l
direita

Estas arestas são exatamente aquelas arestas F-leves encontradas no Passo 2 do proble-

ma pai. Lembrando da prova do Lema 2.4.1, vamos considerar os lançamentosde moedas
correspondentes a estas arestas. Cada jogada que ocorrer cara corresponde a uma aresta
da floresta geradora no subproblema à direita. O número total de arestas em todas estas
florestas geradoras de todos os subproblemas à direita é, no máximo, o número de vértices

destes subproblemas,o qual, por sua vez, é no máximo n/2, conformevisto acima. Assim,
n/2 é um limite superior no número total de ocorrências de cara nestes lançamentos. A
probabilidade de que haja mais que 3m arestas F-leves é, no máximo, a probabilidade que
haja menos que n/2 ocorrências de cara em uma seqüência de 3m jogadas. Pelo limite de

Chernoff IAS92j, esta probabilidadeé e'ç2("), pois m ? n/2.
A seguir, consideramos as arestas nos subproblemas à esquerda. As arestas de um
subproblema à esquerda são obtidas por amostragem. Isto é, uma moeda é lançada pa-

ra cada aresta no problemapai não removida no Passo 1, e a aresta é copiada para o
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subpioblemase ocorrer cara e não é copiadase ocorrercoroa. X/amosolhar por outro
lado. t;ma aresta na raiz ou em um subproblema à direita dá origem a uma seqüênciade
cópias nos subproblemas à esquerda, cada cópia resultando de uma ocorrência de cara. .A
seqüência termina quando uma jogada der coroa. O número de ocorrências de coroa é, no
máximo, o número de seqüências, a qual, por sua vez, é, no máximo, o número de arestas
m' no problema raiz e em todos os subproblemas à direita. O número total de ocorrências
de cara é, por sua vez, no máximo, o número total de jogadas. .Assim, a probabilidade
que este número exceda 3m' é a probabilidade que, no máximo m' coroas ocorra em uma
seqüência de mais de 3m' jogadas. Como nr&'2 m, esta probabilidade é e'çl("), pelo limite
de Chernoff. Portanto, o número total de arestas é O(m) com probabilidade 1 -- e'n(")
D
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Capítulo

3

Algoritmos Paralelos
Após a descrição dos principais modelos de computação paralela, vamos apresentar neste capítulo alguns algoritmos paralelos para encontrar a FGNI. Procuraremos aqui mostrar
aqueles algoritmos que apresentam os melhores desempenhosdentro de seus respectivos
modelos.
Como muitos modelos são fundamentalmente teóricos, a implementação se torna de
suma importância na computação paralela, pois é esta quem vai identificar as deficiências
de cada modelo e estabelecer novas perspectivas de pesquisa. Em virtude disto, em seguida
estudaremos algumas implementações para o nosso problema.

3.1

Computação Paralela

A computação paralela tem como objetivo usar simultaneamenteum conjunto de processadores interligados, de modo a resolvemum problema conjuntamente mais rápido que
a computação seqüencial usando somente um processador. .Xs principais motivações da
computação paralela são a busca de soluções cada vez mais rápidas e a necessidade de se
resolver problemas com grande quantidade de informação, que aparecem em várias áreas
tais como: previsão de tempo, processamento de imagens, inteligência artificial, modelagem e simulação de grandes sistemas, etc.

O modelo RABI é um modelo conceitual sólido que incorpora as principais características da computação sequencial. O modelo RABI consiste de uma unidade central de
processamento e uma unidade de controle conectadas a uma memória de acesso aleatório.
A grande vantagem deste modelo é sua capacidade de assimilar os impactos da tecnologia

para computadoresdo tipo von Neumann.
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Na computação paralela, diferentementeda computação seqüencial, não temos um
modelo de computação único amplamente aceito. Isto faz com que cada algoritmo só faça
sentido ser analisado, em termos de complexidade de tempo e uso de recursos, dentro de
seu modelo.
Devido ao desgaste maior de esforço para se resolver um problema causado por esta
heterogeneidade,há algumastentativasde se criar um modeloque sirva de paradigma

único para toda a área, como veremosadiante. Estas tentativas,chamadas Hoje/os
reaZúÊlcos,têm como principal objetivo produzir resultados universalmente eficientes. Ou

seja, modelosimples em que o mapeamentode linguagensde alto nível para máquinas
reais em uma grande variedade de contextos tenham pequena perda de eficiência. Este
modelo buscaria dar suporte a projetos de máquinas de propósitos gerais, bem como a
se.Piares portáteis.

3.1.1

Noções de Otimalidade

Traça/Aoé a quantidade total de operações realizadaspor um dado algoritmo. O trabalho mede o esforço efetivamente realizado pelo algoritmo para resolver um problema.
Um algoritmo paralelo é considerado óÍimo, se o trabalho realizado por ele for assintoticamente equivalente ao tempo de pior caso do melhor algoritmo seqüencial conhecido para
este problema. Se, além disso, um algoritmo paralelo ótimo possui o melhor desempenho

de tempo dentre todos os possíveis algoritmos paralelos ótimos para o problema, então
este algoritmo é álamo no sentido /arie.

Dado um problema qualquer, seja T*(n) o tempo do melhor algoritmo seqüencialpara
este problema, onde n é o tamanho da entrada do problema. Seja TP(n) o tempo de um
algoritmo paralelo para o problema usando p processadores. O Speedup ou CaRÃo SP(n)
de um algoritmo paralelo é definido pela seguinte fórmula:

O Speedup mede o fator de ganho obtido pelo algoritmo paralelo quando comparado
ao melhor algoritmo seqüencial pala o problema. Como SP(n) $ p, gostaríamos de obter
um algoiitmo paralelo que produzisse SP(n) = O(p). Dizemos, neste caso, que o algoritmo
produz um Speedup OÍãmo (.Sb(n) = O(p)) sempre que p - 0(7'*(n)/%(n)).
No modelo PRAZ'l, que veremos em detalhes adiante, podemos definir uma classe de
complexidadeque nos permite estudar o potencial de paralelismo de um dado problema.
Isto é, uma classe de problemas que são "satisfatoriamente" resolvidos por computadores
paralelos.
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A classe de complexidadeNC consiste de todos os problemas que podem ser solucionados por um algoritmo em tempo polilogarítmico no modelo PR.ANI utilizando um
número polinomial de processadores. Esta classe de complexidade captura a nossa noção
de problemas que possuem soluções paralelas satisfatórias.

Assim como a classe P, classe de complexidade que consiste de todos os problemas que
podem ser resolvidos em tempo polinomial por uma RAM, correspondeaos problemas
cujas soluções são aceitáveis na computação seqüencial, a classe NC corresponde aos
problemas cujas soluções paralelas são aceitáveis. Os algoritmos paralelos que descrevemos
adiante demonstram que o Problema da FGM pertence a classe NC.
GrarzuZaridade é a medida da quantidade de computação realizada entre dois pontos de
comunicação ou sincronização. Esta medida não está diretamente envolvida com a otimização de algoritmo paralelos, porém as tendências anuais de máquinas paralelas incentivam
o uso de algoritmos com granularidade grossa, com o intuito de minimizar comunicação e
aumentar a eficiência.

3.2

Modelos de Computação Paralela

Apresentamos nesta seção uma visão geral dos modelos de computaçãoparalela. As
duas primeiras subseçõessão baseadasnos livros de Jájá IJáj921e de Reif IRei931e a terceira é baseada em N'laggsef aZ IMMT95j. Começamos com aqueles modelos mais intrinsecamente ligados às arquiteturas físicas da máquina, e por fim descrevemos brevemente
os modelos mais voltados à descrição de algoritmos, buscando uma maior independência

da máquina.

Um computador para/e/o é uma coleção de processadores interligados com o objetivo
de permitir a coordenação de suas atividades e a troca de informação entre si. Os processadores, localizados em uma mesma máquina, são usados para resolver conjuntamente um

dado problema.

Os computadores paralelos podem ser classificados de acordo com suas características
de arquitetuia e modos de operação. Estes critérios incluem interconexãoentre processadores e seus respectivosesquemasde comunicação, controlee sincronismodas operações,
entre outros.
Um computador paralelo é síhcrono se, a cada passo, todos os processadores executam

uma instrução (não necessariamenteidêntica) sob controlede um relógiocomum. Caso
isto não ocorra, eleé assÍhcrono.
No modo de operaçãoassíncronoé responsabilidadedo programadora inclusão cle
pontos de sincronização,quando necessários. Pala isto, existemos mecanismosde sincro28

nização que permitem estabelecer certos pontos de sincronismo entre os processadores. .X
barreira é um tipo de sincronismo que não inclui a troca de dados. O uso de cAaues de fraz;amerztoe troca de me zsagementre processadores são outros mecanismos de sincronização
geralmente usados
Um computador

paralelo é SIÀID

Simples

Instrução

em N'lúltiplos Dados

se

todos os processadoresexecutam sincronamente a mesma instrução usando, possivelmente
diferentes informações nesta instrução. Uma variação deste modelo é o SPÀ'ID
Mesmo
Programa em Nlúltiplo Dados. O SPNID é um tipo de paralelismo assíncrono que permite
a execução de diferentes instruções em uma mesma unidade de tempo. O SIÀ/ID possui
apenas um contador de instruções enquanto o SPh'ID possui vários.

O NllNID
Xlúltiplas Instruções em Múltiplos Dados
é um computador paralelo onde os processadorespodem executar diferentesprogramas simultaneamente. Cada
processador armazena em sua memória local o seu próprio programa. Os computadores
N/llÀ'IDpodem operar de forma síncrona ou assíncrona

Os processadores podem se comunicar via uma memória global compartilhada onde
todos os processadores têm acesso ou via uma rede de interconexão fixa. Os primeiros

tipos são mais conhecidoscomo modelode 7nemóMacompartiZAada
e o segundocomo
modelo de 'm,elnóücl distribuída.

3.2.1

Modelo de Memória Compartilhada

O modelo de memória compartilhada é uma extensão natural do modelo seqüencial.
N/taisprecisamente, este modelo consiste de um número de processadores, cada um com
uma memória local que pode executar seu próprio programa local, e toda comunicaçãoé
feita pela troca de informações através da memória global. Cada processador /'., l 5; ã 5; n,
é unicamente identiâcado pelo seu índice.

O modeloPRAZ/l À'máquina
ParalelacomÀ'lemória
dc AcessoAleatório é uma

coleção de processadores síncronos executando em paralelo e se comunicando via memória

compartilhada. Como cada processadorpode executarseu próprio programa, o modelo
PRAZ'l é do tipo À/llÀ/ID,isto é, cada processadorpode executar uma instruçãodistinta
daquela executada por qualquer outro processador, em uma mesma unidade de tempo.
Para um dado algoritmo, a quantidade de informação transferida entre a memória local de
cada processador e a memória global é a quantidade de comunicação usada pelo algoritmo.
Há algumas variações no modelo PRANI baseadas na forma como a manipulação de
acesso concorrente é efetuado em uma mesma posição da memória global. O PR.\NlEREW
PRANI de Leitura e Escrita Exclusivas
não permite qualquer acesso con-

correntea uma mesmaposiçãode memória. O PRANl-CRE\V
29

PRANI de Leitura

Concorrente e Escrita Exclusiva
permite o acesso concorrentea uma mesma posição
de memória, mas não permite a alteração concorrente. O acessopala leitura e escrita concorrentesé permitida no modeloPRANl-CRCW
PRAZ/l com Leitura e Escrita
Concorrentes.
Neste último caso há a necessidadese estabelecer critérios para resolver o problema de
escrita concorrente. Várias políticas podem ser adotadas para decidir qual dos processadores efetivainenteefetuará a escrita. Numa destas políticas temos o PRAZ/l-CRCW Comum
que permite a escrita concorrente somente quando todos os processadores tentarem escrever o mesmo valor. O modelo PRANl-CRCW Arbitrário permite que algum processador

arbitrário tenha sucessona escrita. O modeloPRANl-CRCW Prioritário estabeleceuma

prioridade entre os processadores e aquele que tiver a maior prioridade é que terá sucesso
na escrita.
O poder computacional

do modelo PRAM-CRCW

Prioritário

é nitidamente maior que

o dos demais e o modelo PRAZ/l-ERE\V é, poi sua vez, o mais fraco dentre todos. Apesar
disso, não há uma diferença substancial entre estes modelos como podemos ver pelos
teoremas abaixo.

Teorema 3.2.1 t/ma instrução de /Calara ou escrita concorrente da PR.4.A/-(.;RC'W Frio
etária. com p processadorespodeser implementada em nula,PIAM-EREW com p proces
dadores em tempo O(logo).
D

Teorema

3.2.2

Qua/quer aZgorátmosendo executado em uma PR.4À/-ORC'Pr PrÍorátáría

com p processa.doresem tempoT podeser simulado elll uma PRAM-CRCW
O(p logo) processadores em tempo O(T).

Comuxncom
n

O fato do modelo PRAM ignorar os custos associados à exploração do paralelismo
incentiva o desenvolvimento de algoritmos paralelos, uma vez que pode-se extrair o máximo
possível de paralelismo de um problema. Desta forma, o modelo fornece uma medida da
complexidade de tempo paralelo ideal

Os críticos do modelonão compartilhamdeste ponto de vista IMan791.Para eles,

sem associar um custo prático e razoável para o uso de um recurso, o modeloacaba por
incentivar o uso excessivo deste recurso. Desta forma os aspectos de computação práticos
escondidos distorcem o processo de desenvolvimento. Abaixo apresentamos amostras das
variações do modelo PRAM com a tentativa de aproxima-lo das características de máquinas
práticas.
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O acesso concorrente a memória com custo unitário é talvez o aspecto mais difícil de se
atingir no modelo PR.ANI. N'luitasvariantes tentam restringir este acesso. O MPC INIV841
é uma variante do PRAZ'l que divide a memória global em d módulos. Somente um acesso
à memória pode ocorrer em cada módulo em uma unidade de tempo. O LPRAÀ/l IACS901
propõe adicionar ao PRAM-CREW uma memória local ilimitada para cada processador.
O PRAM-QRQW IGN,IR941fornece uma fila para gerenciar o acesso à memória, onde o
custo de acesso é função do tamanho desta fila. Todos estes modelos tentam penalizar o
uso abusivo de acesso concorrente.

Apesar do modeloPRAM assumir o modo síncrono,algumasde suas variantes permitem a execução assíncrona.

O modelo APRANI

PRAM

Assíncrona

estabelece

um modo assíncrono com pontos de sincronização ICZ891. Uma sincronização periódica
entre intervalos assíncronos é também incorporada no XPRAÀ'l IVa190bl. Apesar de não
alterar explicitamenteo custo de comunicação, este modelospermitem reduzir o impacto
da comunicação, uma vez que o processador não pára sua execução para esperar outro
processador a cada passo.
Como se tornou claro que o custo de acesso à memória não-local tem um forte impacto
no desempenho de computadores paralelos, vários modelos surgiram com a intenção de
remediar estes problemas. O modelo LPRAh/l acima sugere que cada acesso à memória
global teria um custo de J unidades de tempo. Semelhantemente,o BPRAN,l IACS89j
atribui / unidades de tempo para o primeiro acesso e um custo variante b para cada acesso
adicional a um bloco contíguo.

Uma outra variante, a qual assume duas classes de memória e inclui um custo nãounitário ao acesso remoto, é o DPRAM ILh'1881.Este modelo elimina a memória global e
introduz uma memória distribuída em uma topologiaqualquer. Este modelo propõe uma
função custo de acesso à memória não-local que é baseada no congestionamento máximo
posssível para uma dada porção de dados e seqüência de execução. Este modelo incentiva
o respeito ao acesso à memória não-local.

3.2.2

Modelo de Memória Distribuída

O modelo de memória distribuída, também chamado modelode redes, é um conjunto de
processadores onde a memória está distribuída entre os processadores e nenhuma memória
global está disponível. Este modelo pode ser visto como um grifo G = (y. E) onde cada
i C I'' representa tim processador e cada (ã,.j) € E representa uma linha de comunicação

de mão dupla entre os processadoresà e .j. Como no caso dos modelos de memória
compartilhada, o modelo cle memória distribuída pode operar nos modos síncronos ou
assincronos .
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No modelo de memória distribuída a comunicação é feita via troca de mensagem. .A

comunicaçãodeve ser feita explicitamentequando necessária. Note que, neste caso, a

troca de mensagem não é necessariamenteentre processadores adjacentes. O processo de
entrega de mensagem da origem para o destino é chamado roleamento.
A topologia de interconexão é incorporada pelo próprio modelo. Entre os vários

parâmetros para analisar uma tipologia podemos citar o diâmetro,que é a distância
máxima entre quaisquer dois processadores, e o grau magana de qualquer nó em G.

Devido à inviabilidadede acesso em tempo constante a uma memória global, muitas

topologias têm sido extensivamente estudadas pela sua utilidade na computação paralela.
Vamos descrever resumidamente as principais topologias usadas no modelo de memória

distribuída: VetouLinear e Anel, À/lalha,Arvore Binária e Hipercubo.

Vedor Linear e Anel
A topologia em Uetor Linear consiste de p processadores Pi, P2, . - - , PP conectados em

uma lista linear, ou seja, cada processador /', está conectado aos processadores P:-i e
Pi+l sempre que estes existirem. O diâmeti'o do Vetor Linear é p -- l e seu grau máximo
é dois
Um .4ne/é um Vedor Linear onde os processadores PI e PP estão ligados diretamente

Malha
A topologia em À4a/Aaé uma versão bidimensional do Vetou Linear. Ela consiste de
p = /2 processadores

conectados em uma grade Z x Z, tal que, cada processador
ligado aos processadores .f)zül,j e .f:l.,jüi quando estes existirem.

.f:l:,j está

O diâmetro de uma N'falha com p = Z2 processadores é 2(V/P -- l). Os principais
atrativos desta topologia são: simplicidade, regularidade e extensibilidade. Entretanto,
muitas computações não-triviais necessitam de ç2(v®) passos paralelos na malha, devido
ao seu diâmetro.

Arvore Binária
Uma topologia em 4ruore Binária consiste cle p = 2a -- l processadores onde cada
P. está conectado aos processadoresP2i e P2i+i chamados filhos de .r'. e ao processador

Pli/2J chamado pai de Pt, sempreque estes existem. O diâmetrode uma .ArvoreBinária
é 2( jlogpJ -- 1) e seu grau máximo é três.
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Hipercubo
Uma topologia em Hàpercuóoconsiste de p = 2'í processadores interligados em um cubo
d-dimensional definido como segue. Seja ãa-i, {a 2, . . . , ão a representação binária de um

inteiro i, onde 0 $ á $ p -- 1. Então o processador /% está conectadoaos processadores

PzO), onde í(j) = {.Z l, . - - ,zj, . . . ,io e zj = 1 -- {j para 0 < .7 < d -- 1. Em outras palavras,
dois processadores estão conectados se, e somente se, seus índices diferem em apenas um

O Hipercubo possui uma estrutura recursiva. Podemos estenderum cubo d-dimensional

para um cubo (d + l)-dimensionaratravés de uma conexãoapropriadade dois cubos d-

dimensionais. Um dos cubos terá o bít mais significativo igual a um e o outro terá este bãt
igual a zero. Uma nova conexão será efetivada enfie os processadores correspondentes.
O diâmetro bem como o grau máximo de cada vértice de um hipercubo d-dimensional é
d = logo. O hipercubo é interessante por seu pequeno diâmetro, sua regularidade, dentre
outras propriedades.
Os modelos de redes reíletem as primeiras máquinas paralelas desenvolvidas. Estas
máquinas tendiam a ter granularidade âna, composta por um número relativamentegrande
de pequemosprocessadores. O custo de acesso remoto é uma função da topologia e do
roteamento. A função tende a ser variável e sem um custo inicial fixo para a comunicação.
A comunicação entre vizinhos e a execução de uma instrução requerem custo unitário.

Com respeito aos atributos práticos, estes modelos introduzem uma importante discussão acerca do acesso a processadores não-adjacentes e sobre as funções de roteamento.
Estes modelos atribuem ao programador a responsabilidade pela otimização da solução de
um problemadentro da topologia. Ou seja, o programador faz uso das características da
topologiacom o intuito de otimizar a solução de um problema.

3.2.3

Modelos Realísticos

O modelo PRAZ,l
extensão natural do modelo RAA/l
que poderia ser um padrão único para a computação paralela, não conseguecapturar com exatidão a noção de
paralelismo. As características não incorporadas ao modelo, tais como custo adicional
para referência a memória não-local e latência, têm um grande impacto no desempenho
dos algoritmos. Os modelos de redes, poi sua vez, são felizes iia solução da inviabilidade
de acesso em tempo constante a uma memória global. N'lasos algoritmos, por um lado,
tendem a ser específicos para uma determinada topologia, perdendo assim generalidade.
Por outro, a comunicação em tempo constante entre vizinhos não reflete a realidade dos
computadores paralelos.
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Na computação seqüencial, o modelo RAÀ'l e as medidas através de análises assintóticas
refletem o desempenho dos algoritmos seqüenciais e servem de referência para as implementações. Na computação paralela, entretanto, esta relação do desempenho dos algoritmos com o desempenhodas respectivas implementaçõesnão encontrou ainda um modelo
adequado

A busca de um modelo adequado, ou modelos, necessita da compreensão e da incorporação em tal modelo de características intrínsecas à computação paralela, bem como de
ignorar aquelascaracterísticas secundárias superáveis através da tecnologia. Este modelo, embora difícil de ser atingido em um ambiente de aceleradas inovações tecnológicas,
poderia ser alcançado através de um poderoso modelo de máquina abstrato. Este modelo
precisaria, de certa forma, balancear simplicidade com precisão e abstração com praticidade. h'laggs et aZ INIXIT051fornecem um bom panorama do estado da arte da computação
paralela e sugerem algumas direções.
Apresentamos em seguida alguns modelos que btlscam estabelecer padrões amplamente
aceitos que refiitam as dificuldades inerentes do próprio paralelismo. Estes modelos são
denominados Rea/ÚÉÍcos.

Modelo BSP
O modelo BSP (Bu/k Sg/ncÀronous Para/Ze/)

Nlodelo Paralelo Síncrono Volumoso

proposto por Valiant IVa190al,é um dos principais modelos realísticos. Foi um dos primeiros modelos a considerar os custos de comunicação como característica de um modelo
de computaçãoparalela. O objetivo principal deste modeloé servir de made/oponteentre
o desenvolvimentode algoritmos e o mundo do /hardware.Segundo Valiant, este requisito
é fundamental para um modelo que deseja desempenhar o mesmo papel do modelo RAÀ,l
na computação seqüencial.
Uma máquina BSP consiste de p processadores com memória local. Os processadores
se comunicam através de algum meio de interconexão, gerenciados por um goleador e com
facilidade de sincronização periódica global. O modelo possui os seguintes parâmetros:
e Z,: periodicidade é o tempo máximo de um superpasso

e g: descrevea taxa de eficiência de computação e comunicação, isto é, a razão entre
o tempo de computação local e o tempo de transmissão ou recebimentode uma
mensagem.

Um algoiitmo BSP consiste de uma seqüência de superpassos. Em cada superpasso os
processadores operam independentemente realizando computações locais e comunicações
globais através de operações de envio e recebimento. Uma mensagem enviada é recebida no
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próximo superpasso. No final de um superpasso uma barreira de sincronização é realizada.
O \dor de -L pode ser controlado pelo algoritmo, ou mesmo em tempo de execução.
Claramente o hardware forneceo limite inferior de L e a graliularidade de paralelismodo
algoritmo forneceo seu limite superior.
O mecanismo de sincronização pode ser desativado de um subconjunto qualquer de
processadores de modo que estes processadores não necessitamatrasamsua computação
em função de outros. Contudo, eles continuam a poder trocar mensagenscom qualquer
outro processador.
Valiant discute ainda a simulação de algoritmos PRANI no modeloBSP. Esta simulação

pode ser feita de forma ótima considerandouma folga suficientenos processadorese o
parâmetro g como sendo constante. Porém, t\ simulação não é recomendadaquando g é
grande. Infelizmente, esta é a maioria eloscasos das máquinas paralelas anuais.

Uma extensão do modelo BSP, chamado BSP* , foi proposto por Bãumker et aZJBDadH93
Eles adicionaram aos paiâmeros p, É e g um parâmetro B, que é o tamanho mínimo que

uma mensagempode ter, de modo a explorar completamentea largura de banda do roteador. As mensagens menores que B são tratadas como sendo de tamanho -B. Assim, o
modelo gratifica a comunicação em bloco

Isto se deve ao fato que o envio de grande mensagens são geralmentesuportadas pelas
máquinas atuais, e que o tempo de inicialização de uma mensagemgeralmentecontribui
em grande parte para o custo de comunicação.

Modelo CGM
O modelo CGi\]

( Ooarse Grarzü/aràtg/ ]WuZtlcomputer)

Nlulticomputador

com Gra-

nularidade Grossa
foi proposto por Dehne et aZ IDFRC931. Um CGNI(s,p) consistede
p processadores Pt, P2, ' - - , PP' onde cada processador tem O(s/p) memória local. Os processadores podem ser conectados através de um meio de intercomunicação qualquer, fede
de interconexão ou memória compartilhada. A memória local é consideravelmentemaior
que O(1), ex. s/p ? p. Um algoritmo CGNI consiste de computação local alternada com
rodadas de comunicaçãoglobal. Em uma rodada de comunicaçãouma única h-relaçãoé
rodeada (h = O(n/p)). Isto é, cada processador envia e recebe O(n/p) dados. O tempo de
um algoritmo CGNI é a soma dos tempos para rodadas de comunicação e de computação.
Comparado ao modelo BSP, uma rodada de comunicação/computação no modeloCGNI

é equivalentea um superpassono modelo BSP com Ã = g.n/p, mas incluindotambém
a exigência de empacotamentoe gianulaiidade grossa (aqui definida como memória local
consideravelmentemaior que O(1)).
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Modelo

Logre)

O modelo LogP ICI'(S+931 busca incorporar mais exatamente os atributos das máquinas

existentes. Ele é resultadodo esforçode diversosgrupos de pesquisadoresem áreas
teóricas, de so#ware e de hardware no sentido de se produzir um modelo único de computação paralela.
Os parâmetros do modelo são dados por:
e Z,: limite superior da /atêncía, espera necessária para a comunicação de uma men
sarem ir de sua origem ao seu destino.
e o: Quer/zead,tempo que o processador fica comprometido na transmisssão e recepção
de cada mensagem. Durante este tempo o processador permanece parado.
e g: gap, inter't'alo de tempo mínimo entre a transmissão ou recepção de mensagens

consecutivas em um processador.

e p: O númerode processadorese módulosde memória. O tempo é unitário para
operações locais que é chamado de cÍc/o.

O modeloassumeque a rede tem capacidade limitada, tal que, no máximo, ].L/g]

mensagens possam estar em transição entre quaisquer dois processadores ao mesmo tempo.
Se um processador tenta enviar uma mensagem que extrapole este limite, ele pára e espera
até que a mensagempossa ser enviada

Este modelo é semelhanteao BSP divergindo do mesmo em dois aspectos. O primeiro
é a execução assíncrona. O parâmetro 1, é usado como medida de latência das mensagens.
O segundo é a introdução de um novo parâmetro o, que captura o tempo gasto por um
processador para colocar ou receber uma mensagemda rede. Este parâmetro mede o tempo

desperdiçadopelo processadorque não pode ser medido através de técnica de latência
escondida. Devido às variações na latência, as mensagens enviadas por um processador
podem não chegar a um mesmo destino na mesma ordem que foram enviadas.

A escolha dos parâmetros representam um compromisso de capturar as características
de máquinas reais e fornecer uma ferramenta razoável para projeto e análise de algoritmos.
Os parâmetros não são igualmentes importantes em todas as situações. Em alguns casos
é possível ignorar um ou mais parâmetros.
Em algoritmos que trocam poucos dados, por exemplo, pode-se ignorar a largura de
banda e os limites de capacidade. Por outro lado, em algoritmos que enviam mensagens
muito longas, estas mensagens podem ser quebradas em blocos pela rede, tal que o tempo
de transmissão da mensagem é dominado pelos gaps inter-mensagens e a latência pode
ser desconsiderada. Em algumas máquinas o ouerAeaddoiliintto gap, assim g pode ser
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descartado. .Apesar do avanço das arquiteturas paralelas, a possibilidade da eliminação

do parâmetro o parece ainda prematuro.

O modelo encoraja o escalonamentocuidadoso de computação e a sobreposiçãode computação e comunicação de acordo com os limites da capacidade da rede. Embora o modelo
esteja descrito em termos de máquinas de memória distribuída, os algoritmos não necessitam explicitar operações de troca de mensagens. Algoritmos para memória compartilhada
podem ser implementados no modelo através de troca implícita de mensagem.

Tanto o modelo LogP quanto o BSP discutem a possibilidade de introduzir nos algoritmos /o/gas para/elas. Ou seja, um algoritmo seria descrito para u processadores virtuais
e rodada em p processadoresfísicos, onde u é maior que p. Esta folga permitiria ao
compilador e ao hardwareexplorar eficientementea computação.

Exemplificando, cada processador poderia ter mais cleuma tarefa em execução. Caso
uma tarefa fosse interrompida por uma espera de dados remotos, o processador seria usado

por outra de suas tarefas. Esta técnica, no entanto, é limitada pela largura de banda
(congestionamento de comunicação) e pela espeta envolvida na mudança de contexto, que
onerada demasiadamenteo Sistema Operacional.

3.3

Algoritmo Paralelo para PRAM

Nesta seção vamos descrever o algoritmo paralelo desenvolvido por Awerbuch e Shiloa-

ch l.XS871para o Problema da FGh/l. O mesmo roda no modelo PRAZ/l CRC\V-Prioritário
em tempo O(log n) usando max(m, n) processadores. Este algoritmo é uma modificação do
algoritmo para componentesconexas dos mesmos autores apresentados em IRei93, Cap.21.
Ele usa as técnicas bem conhecidas de /zookinge sAorícuttàng.

Uma árvore com raiz é uma árvore dirigida com um de seus vértices chamado raiz,
que pode ser alcançadode qualquer outro vértice através de um caminho dirigido. Uma
esZre/aé uma árvore com raiz de altura 1, onde altura é o número máximo de arestas em
um caminho de um vértice até a raiz. Cada vértice í C }' mantém a função p(ã), a qual
indica o vértice que é o pai de { na árvore com raiz. A raiz de uma tal árvore tem p({) = ã
Neste algoritmo, cada processador P:,j é associado a uma aresta ({,.j) e o peso desta
aresta é quem determina a prioridade de escrita. Quanto menor o peso da aresta maior a
prioridade de escrita do processador. -\ forma da entrada não é crucial pala o desempenho
do algoritmo. Caso a entrada seja uma matriz de adjacência, tecemos n2 processadores

lendoa matriz e aquelesque possuírem\dor zero não trabalharão. Outros formatosde
entrada também são aceitáveis
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O algoritmo para encontrar a FGÀI desta seção é baseado na idéia do Algoritmo de

Borüvka, que usa a característica local (te uma FGi\'l de que, para qualquer subconjunto

de vértices, a aresta mais leve do corte induzido por este subconjuntode vértices pertence

a FG Ã,l

Teorema1.4.1.

Um conjunto de arestas F é mantido pelo algoiitmo. Tal conjunto é sempre uma
subfloresta da FGNI. Durante a execução a floresta F crescerá até tornar-se ela própria
a FGNI. Uma floresta dirigida .Zh é usada como uma estrutura de dados auxiliar, onde
para cada 't'értice{ C y temos p(á) indicando o pai do vértice {. .À identidade de p(e) pode
mudar no transcorrer do algoritmo. Esta relação pai-filhoforma a florestadirigida -Pb
Em qualquer iteração do algoritmo, as componentes da floresta dirigida são idênticas
às componentesde -F, isto é, para cada árvore com raiz de .f'c existe uma árvore na floresta
F', gelando exatamente o mesmo conjunto de vértices.
O algoritmo ateia sobre três passos. O Passo l é aplicação da técnica de Aookáng. Todos
os processadores que correspondam a arestas deixando uma estrela tentam se enganchar

a alguma outra árvore com raiz. Entretanto, pelo modelode computação usado, no caso
de escrita concorrente, a maior prioridade é do processador que tiver a aresta de menor
peso, portanto, vencerá apenas aquele processador que tiver esta aresta. Uma vez que
esta aresta pertencea FGM, ela é adicionada à floresta F'
Como resultado deste passo, podem ser formados ciclos dirigidos no grifo Ec. Isto
acontecese existir uma aresta com duas extremidades pertencentesa duas diferentesestrelas e ela é a mais leve saindo de ambas. Abaixo, mostraremos que estes ciclos têm
comprimentodois. No Passo 2, eles são removidos pela retirada da aresta que tiver com
sentido do menor para o maior vértice. Assim, o grato .rh é novamente uma floresta no
início do Passo 3.
O Passo 3 faz a redução da altura das árvores de Fc usando a técnica de shortcutláng

também conhecida como poánfer .jumpíng. Na descrição do algoritmo abaixo usamos: (1)

um vedorlógico F'(í,.j) para dizer se a aresta (í,.j) está, ou não na FGM, (2) O vetou

p(í) como a função respectiva definida acima e (3) um vetou de ponteiros }'ENC'Eri) que
aponta para a aresta vencedora da escrita concorrente entre os processadoresda estrela
com raiz z

Algoritmo FGM
Entrada

: Grifo

G = (V, E) e a função peso w-

Saída : Conjunto de arestas da FGNI de G iio vetouF
Passo 0 F({,.j) = 0; P(ã)
}'ENC'E(Í)
--lo;
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Passo l Se á pertence a uma estrela e p({) # p(.j) então
p(p({))

vza'c'z(p(í))

Se rENdE(p(á))

= (i,.j)

Passo 2 Se ã < p(!) e á

= (í, .j);

e«tão F(ã,.j)

= 1;

p(p(í)) e«tão p(á)

&

Passo 3 Se { não pertencea uma estrela então p(à)

p(p(í)) senãoPARE

Passo 4 Enquanto houver processador ativo execute os Passos 1-3

Para fazer a verificação se um vértice pertence ou não a uma estrela, nos Passos l
e 3, obser't'amosque um vértice não pertence a uma estrela se, e somentese, ele tem
um avõ não-trivial, ou ele tem um neto não-trivial, ou seu pai tem um neto não-trivial.
Aqui, característica não-trivial é aquela que se mantém quando desconsideramos o laço
existente na raiz da árvore. O procedimento é dado abaixo e claramente é executado em
tempo constante. Este procedimento deve ser executado por todos os processadores antes
de cada teste ser realmente efetivado.

Procedimento Estrela
Passo l St«(t,)
Passo

= True

2 Se p(u) # p(p(u))

então

St«(«) = False; St«(p(p(«)))

False
False

Passo 3 Se Não Star(p(u)) e«tão Star(u)

As provas da corretude do algoritmo bem como de sua complexidade de tempo estão
baseadas no seguite lema.
Lema

3.3.1

.Em cada passo

i) A $oresta F

do aZgorátmo

é um subcon:junto da. FGM.
ii) As conto'Rentes de Fc são sempre idêntica,sàs compoTtel\tes
de F
iii) Fc é uma $oresta. dirigida. co'm,e=ceção do ciclo de compram,ente
2 existentesomente
eT\tre os Pa,sãos l e 2.

Prova
i) Inicialmente f'(á,.j) = 0 para toda ({, .j) C E. Sempre que F({,.j) é alterado para l,
a aresta ({,.j) é a mais leve saindo do conjunto de 'ç'érticesdeterminado pela estrela cuja
raiz é p(í). .assim a atesta ({,.j) pertence a FG},l.
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íi) Pode ser provado usando indução, pois sempre que duas componentesde .IÜ são
conectadas, as componentes correspondentes em F também são.
ááã)A expressão é válida inicialmente. A única forma de se produzir algum ciclo em
.rk é pelo fechamento de um ciclo entre as raízes das estrelas durante o Passo l.
Pelo item íí), as componentes de rC e r' são idênticas durante todo o algoritmo, e as
componentes de r' correspondentes àquelas estrelas de .Z;b, também são fechadas em ciclos
pelas arestas de F respectivas. Se o ciclo tem comprimento 2, então este ciclo consiste de
uma única aresta de /' e ele é aberto no Passo 2. No caso do ciclo ter comprimento maior,
no entanto, ele correspondea um ciclo na floresta -F. Uma contradição com o item {).
D

Teorema 3.3.2 Quando o atgorãtmotermina, a $oresta F é uma FGM do grato G

Prova. E fácil de ver que no final do algoiitmo as componentesde G correspondemas
componentesde .f?c. Assim, pelo item í{) acima, a floresta F' gera as componentesdo
grafo e pelo item {) ela é uma FGÀ.l.

D

Cada passo do algoritmo é executado em tempo constante no modelo PRAZ'l-CRCW-

Prioritário, assim o número de iterações do laço determina o tempo de execução. Os lemas
a seguir nos ajudarão a mostrar a complexidade de tempo do algoritmo.

Lema 3.3.3 Seja /z a a/fura de uma árvore não-estro/aantes do Passo 3. .4pós o Passo
3, suü altura

é no máximo

'ZhlS.

Prova. De fato a altura é reduzida à metade após o Passo 3. Podemos provar por indução
que se A for par a altura se reduz exatamente à metade, e se h for ímpar, a altura após o
Passo 3 será (h + 1)/2. O pior caso ocorre quando h = 3. Neste caso a nova altura será
2, a qualé 2A/3.
D

Lema 3.3.4 Seja C' uma componentede G. .Então a soma das a/ízzrasdas ardoresem /b
que consiste'm, de vértices de C decresce por um jator de T)elo lne'rios 'Zl3 a, cada i,geração,

até estas ardores formarem uma estrela.

Prova. Considere C uma componentequalquer de G. Seja /zc(t) a soma das alturas de
todas as árvores de C no final da t-ésima iteração. Considere, agora, o que aconteceàs
ár't'oresde C durante a t-ésima iteração. Uma vez que uma árvore nunca é enganchada a
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uma folha na iteração, a altura da árvore resultante da operação hooking é, no máximo.
a soma das árvores que foram enganchadas. Pelo Lema 3.3.3, depois do Passo 3 a altura

é, no máximo, 2/3 da anterior. Assim, a soma das alturas é, no máximo,2/3 da soma
anterior.Ou seja. hc(f) $ 2hc(t -- 1)/3, para í ? l.
D
Teorema

3.3.5

0 aZgorálmo acima tem como/ezídade de tempo de O(Ioga)

PR,4M-GRAU' P,{o,átá,i. «-d.

max(m, n) p«ce««d«

no made/o

Prova. Pelo Lema 3.3.4 temos

1) ? :À'(t)
lterando esta recorrência temos

hc(0) ? (3/2yhc(t)

Comohá n vérticesemG, Ac(t) < n para todoC e t, assimhc(0) < n. SejaT

o número de iterações após os quais os vértices de C estão em uma estrela. Segue que
hc(7') = 1. Assim

n > c(0) 2 (3/2)'hc(7')

(3/2)',

ou sela,

n>

(3/2)'

Portanto T < logo/2 n

Com apenas m processadoresatribuímos a cada processador duas arestas. Cada passo de AooÀ;Íngé executado duas vezes por cada processador, uma vez para cada aresta.
OI)viamentecada passo permanececom tempo constante.
D
Johnson e Nletaxas IJh'1051fornecem um algoritmo deteiminístico no modelo PRAXE
EREW com tempo O(loas/2 n) usando rrz+ n processadores. Este algoritmo é baseado no
algoritmo de componentes conexas descrito em IJK/1911.A descrição do algoritmo é feita
usando rotinas conhecidas como ordenação e /ást rarzking.
A maior inovação deste algoritmo está na forma de extrair informações sobre as componentes. .Ao invés de, explicitamente,encolher as componentes, como a maioria dos
algoritmos paralelos para a FGNI, o algoritmo mantém um subconjunto de arestas (lue
contém todas as arestas que devem ser consideradas em alguma das fases do algoritmo.
Este subconjunto controla o número clearestas candidatas a serem testadas promovendo,
com isto, o bom desempenhodo algoritmo.
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3.4

Algoritmo Paralelo para a Malha

.Atallahe Kosaraju desenvolvemem l.àK841um algoritmopara encontrar a FGM de um
grafo com n vértices baseado no Algoritmo de Borüvka
Seção 2.1 , que roda em O(n)
passos, em um modelo de computação com memória distribuída em uma malha n x n. No
modeloconsideradohá um único fluxo de instrução: em uma unidade de tempo a mesma
instrução é espalhada por todos os processadores que, por sua vez, a executa e espera a
proxima instrução. Sob este modelo, receber ou enviar uma palavra a um processador
vizinho consiste em uma simples instrução da mesma forma que uma operação aritmética

Apesar de muitos problemas em grifos serem resolvidos em O(n) passos em uma
malha n x n, os problemas em grafos em que a solução seqüencial usa a técnica de busca

em larguraou busca em profundidade,como é o caso do Algoritmo de Borüvka, não
resultam diretamente em algoritmos paralelos de tempo O(n).
nova abordagem para o nosso problema.

Assim, é necessário uma

Descrevemos abaixo os procedimento de movimentos de dados que serão usados na
abordagem apresendada em seguida.
Rotação Horizontal: Cada processador cria uma cópia de seu conteúdo. Em seguida
todas as cópias sofrem os seguintes movimentos: Cada linha move-se para o vizinho da
esquerda (o elemento mais a esquerda salta para o vizinho da direita), a partir de então a
cada novo salto, os dados que saltaram para a direita saltarão novamentepara a direita.

Este movimentoé repetidoaté que o conteúdoque está no processador.r).,tcheguea

.f2,,.. Neste ponto, eles saltam de volta à esquerda até voltarem a sua posição inicial.
Com este movimentoem O(n) passos todos os dados de P.,.j, e,.j 5; n, visitam todos os
processadores da linha í.

Rotação Vertical: E similar à Rotação Horizontal,desta vez, os dadosem cada

P.,j, {,.j $ n, visitam todos os processadoresda colunaJ em O(n) passos
Escrita

com Acesso

Aleatório:

.Alguns processadores

P,,j contêm o endereço (á', .j')

de outro processador.f?.,.j'. Esta operação envia o conteúdo de cada um destes processadores /R:,jpara os seus correspondentes /':,.f' assumindo que quaisquer dois processadores
não enviarão dados para o mesmo processador destino. Em INS791 temos a implementação
desta operação em O(n) passos

Escrita com Acesso Aleatório e com Conflito: Comoa operaçãoanterior,mas

com a possibilidade dos processadores enviarem dados para o mesmo destino. Neste caso,
somenteo processadorcom maior prioridade é que terá sucessona escrita. Esta operação,
como a anterior, pode ser realizada em O(n) passos INS791

Esta abordagem, baseada no .Algoritmo de Borüvka, é combinada em estágios. Observe
que depois de cada estágio t podemos descartar as arestas de G cujas pontas estão em lama
mesma componentede F', e se houver mais de uma aresta de G ligando duas componentes
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de F, precisamosmanter somenteaquela de menor peso. Podemoscontrair em G cada
componentede -F em um único vértice. Esta contraçãocria laços e arestas múltiplas.
Criamos um novo grifo Gt a partir da contrição de G, da remoçãode todos os laços
gerados e da remoção dos conjuntos de arestas múltiplas, mantendo apenas a de menor
peso. Devemos lembrar em cada contrição (luar aresta (í',.j') de G cada aresta (á,.j) de
Gt representa. Podemos formular o algoritmo da seguinteforma:

Algoritmo Malha
Entrada:

Saída

Gtafo G = (y. ,E) e a função peso w
: Conjunto de arestas da FGN'l de G.

Passo l Para cada u € Gt.i escolhaa aresta mais leve (u,z) que é incidentea ele em
G..i. Seja Ht o conjuntode arestas escolhidas.

Passo 2 Adicione a F as arestas de G representadas pelas arestas de .17t
Passo 3 Transforme Gt.i em Ge da seguinte forma: Contraía todos os vértices de Gt-t
que estão em uma mesma componente de .f/t no menor vértice da componente. Remova todos os laços e mantenha apenas a arestas de menor peso para cada conjunto
de arestas múltiplas. Chame o grato resultante de Gt.
Passo 4 Repita os Passos 1-3enquanto houver aresta em Gt
Como no início do estágio t o número de vértices Gt-i é igual ao número de componentes de .F, se cada componente de Gt tem Zi vértices, então / $ n/2t'i, onde / = }1: Zi.
Podemos encolher a matriz de adjacência de Gt-t em uma submatriz J' x !' de processadores
onde /' $ Z/2. Se pudermos realizar o t-ésimo estágio em O(/) passos, o algoritmo rodará
em >1:1=i"O(n/2''') = O(n) passos Portanto, é suficiente mostrar (lue cada estágio pode
ser feito em O(Z) passos.

No começode estágiot, a matriz de adjacência de Gt-i está nos / x Zprocessadoresdo
canto superior esquerdo da malha. Se Gt-i({,.j) = 1, então a,.Í contém a aresta (ã',.j') de
G que a aresta (í,.j) de Gt-i representa, bem como o peso w(í,J) = w(í',.j'). Além disso,
as arestas de F escolhidas antes do estágio t estão em pares especiais (z, 3/) fora da malha
/ x Z. Quando o estágio t termina, a matriz de adjacência deve estar nos J' x Z', Z$ Z'/2,
processadores do canto superior esquerdo da malha e os pares especiais são armazenados
fora da malha Z' x Z' e dentro da malha / x /. l)epois do último estágio a FGNI pode ser
obtida com duas Escritas com Acessos Aleatórios, em cada um dos quais .f'.,Í contendoo
par especial (z, 3/) envia a informação

para P=,,.

O estágio t é iniciado com uma Rotação Horizontal aplicada aos / x / processadoresdo
canto superior esquerdo. Nesta rotação P.,i(í $ /) escolhea menor aresta (i,z) de Gt-i.

Com outra Rotação Horizontalseguidade uma Rotaçãovertical .f?.,ienvia a .P.,, e a Pz,i
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que -Ht(i,z) = 1 e Ht(z,i) = 1 respectivamente. .\ seguir cada /3,.j com nl(í,.j) = 1 cria
o par especial (!',.j') e retira-os da malha de Z/2 x //2 processadores. Isto pode ser feito
em //2 passos movendo o par do processador

P,,P para o processador

Pz+1/2,g

.A matriz de adjacência de Gt é criada da seguinte forma: compete o fecho transitivo
de Ht em O(n) passos usando o algoritmo de ISco801. Em seguida, com uma Rotação
Horizontal cada P.,i calcula C'({) = menor vértice da componente -Ht que contém o vértice
!. Então, cada P.,i envia C'({) para todos os processadores da linha ã e da coluna { através
de uma Rotação Horizontal e outra Vertical. .Agora cada -R,j, i,.j $ Z, que contém C'(ã)
e C'(.j) e no qual Gt-i(i,J) = 1 e C'({) :# C'(.j), envia uma mensagempara Pc({),o(j) que

Gt(C(ã),C'(.j))

= 1 e que (a(i),C'(.j))

representa a aresta (í',.j') de peso «,({',.j'). Em

seguida .f':,.Í remove todas as informações sobre Gt-i. Como muitos processadores podem

enviei mensagenspara o mesmodestino, a Escrita de Acesso Aleatório com Conflito
permite que apenas o processadorque enviar a menor tripla (w(ã',.j'), i',j') terá sucesso
na escrita. Depois desta operaçãoa matriz de adjacência de Gt está armazenadanos / x /
processadores do canto superior esquerdo.
Mas Gt tem /' $ 1/2 vértices e devemos então comprimir sua matriz de adjacência ]la
malha /' x Z'. Isto é feito da seguinteforma:
ríJ Com uma Rotação Horizontal cada /).,i para o qual C'({)
vértice

{ em G..

Isto é r({) = llklC'(k)

í determinao Rank do

= k e k $ {}

riiJ Com uma Rotação Horizontal e uma Rotação Vertical P.,i com C({)
para toda a linha i e toda a coluna i.

í enviar(í)

rá iJ Cada P.,j para o qual G.({, .j) = 1 envia com Escrita de Acesso Aleatório a mensagem
para P-(i),,(j) que Gt(r({),r(.j))
= 1 e que (r(i),r(.j))
representa a aresta (á',.j') de

peso w(ã', .j') removendotodas as informações de Gt sobre (í,j).

Assim, Gt está localizada nos Z'x Z'processadores do canto superior esquerdo da malha
após estas operações. Como cada estágio pode ser implementadoem O(Z) passos como
descrevemos, pelos argumentos anteriores temos que o algortimo roda em O(n) passos.
Heide jadH891descreve os limitantes inferior e superior do problema da FGM em uma
malha / x Z, v/a $ / $ n. Neste modelo é calculado apenas as rodadas de comunicação,

pois, segundoos autores,isto parececapturar o paralelismoinerenteà computaçãodo
problema.

São apresentadas duas formas de entradas pala as quais a computação necessita número
de rodadas de computação diferentes. Na convenção .A, a malha / x Z é particionada em n

malhas /' x /', Z' = //vii, cada uma das quais guarda uma lista de adjacência de vértice
Na convençãoB, a matriz de adjacênciaé particionadacm /2 submatrizesde tamanho
n// x n/Z. Cada processador é associado a submatriz respectiva.
44

A convenção B mostra-se mais rápida que a convenção A. Os limites inferiores para

nq dll nç=í'nn\rpnrõn

cãn

e O número de rodadas necessárias por uma malha J x Z, v7i $ / 5; n, para computar
a FGi\'l de uma grato de n nós dado pela convenção B é ç2(/). Isto é justo, a menos
de um fatos logarítmico.
. Para a convenção A, o número de rodadas é Q(n3/2// + Z). Isto é justo, a menos de
Um fntnr Inanrít«lipn
t)ub

& UAAXAvv

B

Para a convençãoA devemos notar que o número de rodadas de comunicaçãoé ç2(n),
para / -

V''ã e / = n, e tem seu mínimo

Q(n3/4),

para / - n3/4

3.5

Algoritmo Probabilístico Paralelo

Este algoritmo, descrito por Cole et a/ ICKT94j, é baseado no algoritmo probabilístico
seqüencial de tempo linear que foi desenvolvido por l<arger et aJ, apresentado na Seção 2.4.
O modelo de computação considerado aqui é o PRAZ'l-CRC\V Arbitrário.

A principal dificuldade de se obter um algoritmo paralelo rápido, partindo do algoritmo seqüencial de Karger, está na amostragem probabilística associada a cada nível da

recursão. A saída da primeira chamadaé usada como entrada para a segundachamada
recursiva. Esta dependênciade dados impõe uma característica seqüencialno processo.
Para reduzirmos a profundidade da árvore de recursão, temos que garantir que a soma
dos tamanhos de todos os gratos (na iecursão) decresça muito mais que geometricamente.
Ao invés de executarmos um Passo de Borüvka, vamos aqui executar um número de passos
de contração, reduzindo o número de vértices por um fator bem maior. O número de passos
de contrição vai depender da profundidade da recursão. Quanto maior a profundidade
maior será o número de passos.
O procedimento C'ontract(G, k) vai contrair arestas da FGN-l ein quantidade suficiente,
de modo que o grafo resultante tenha o número de vértices não-isolados, no máximo, l/k

vezes o número de vértices de G. Este procedimento tem tempo de execução esperado
O(logm) e trabalho O(mlogk). O passo de eliminar as arestas F-pesadas pode ser executado usando o Algoritmo de Dixon e et a/ IDT931que roda em tempo O(Ioga) com
(m + n)/ log n processadores.

Vamos definir algumas recorrências, que serão usadas pelo algoritmo, expressando

os parâmetros
em termosda profundidade
d da recursão.O primeiro,r(d), refietea

probabilidade da amostragem, o segundo, s(d), refiete a soma dos tamanhos de todos os
grifos na profundidade d, e finalmente, w(d), controla a quantidade de trabalho feito pelo
procedimento C'ontract.
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r(0) = 22,

r(d+

1) = 2'(a)

.(0)

;(d+ l)

.,(d)/4

w(d) = 32s(d)2 '

Denotaremos por Ga um grafo da profundidade d, e por md o seu número de arestas.
Assim, o grafo de entrada do algoritmoé denotado por Go e a primeira chamadaé feita
por .A/S.F(Go, 0). .A constante c é relacionada com a profundidade esperada da árvore de
recursão. O algoritmo assumeque Go não tem vértices isolados.

Algoritmo CKT(G,d)
Entrada: GratoG e suaprofundidade
d.
Saída: Conjuntodearestasda FGM de Go
Passo l Se lz(a)

< cmo/logmologlogmo então Chame C'ontract(G, n) e retorne as

arestas contraídas. Caso contrário continue.

Passo

2 Seja G' o resultado de (;ontract(G,

2"(Ú))

Passo 3 Seja H um grato obtido de G por amostragem de arestas com probabilidade
p = 1/r(d) e então removaos vértices isolados.

Passo 4 Recursivamente chame MSF(.17, d + 1), obtendo uma floresta F
Passo 5 Seja G" o grafo obtido de G' por descartar as arestas F-pesadas e então remova
os vértices isolados.

Passo 6 Recursivamente
chameÀdSF(G", d + l)
Passo 7 Retorne as arestas da árvore encontrada pela chamada recursiva no Passo 6
junto com as arestascontraídasno Passo 2.
A corretude do algoritmo segue da corretude do procedimento C'ontract e do fato que
as arestas F-pesadas não pertencem a FGNI.
Vamos computar o tempo esperado do algoritmo. O tempo por chamada (não incluindo
as chamadas recursivas) é dominado pelos Passos 1, 2 e 5. O Passo 5 pode ser executado
em tempo O(Ioga) usando o algoritmo de trabalho linear de Dixon e Tarjan IDT031. O
tempo esperado do procedimentoC'ontract é, no máximo, logarítmico no tamanho do
grato. Podemos garantir que, com probabilidade l c'ç2(«Mo)há, no máximo, 2l'g' "
chamadas ICKT94j. Portanto, o tempo total do algoritmo é 0(2l'g' " logm).

O trabalho esperado do algoiitmo será analisado em duas etapas. Primeiro, limitaremos o trabalho realizado no Passo l para chamadas com valores de ma pequenos. Como
no Passo l o procedimentoC'orztractsó é chamado se ma $ m/ lograloglogm, podemos
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limitaro trabalhopor O(m/ loglogm). para cada chamada.Com alta probabilidadehá,

no máximo, 2i'g'" chamadas ICKT941. .\ssim o trabalho total realizado pelo Passo l é

O(m)
2

Para chamadas com grandes valoresde m.í, considerea chamadade ivSF'(G,d) na
profundidade d. Para cada passo não recursivo do algoritmo, exceto no Passo 2, o algoritmoé linear em m. O trabalho no Passo 2 é O(maw(d)). Somandosobre todas as
chamadas temos que )ll:. mdw(d) $ >11:.
32md2'a = O(m).

O procedimento Contract
O procedimento de contrição é realizado em fases. Em cada fase para alguns vértices
aleatórios, as arestas mais leves saindo das componentes representadas por este vértices são
determinadas probabilisticamente. Para realizar a contrição em cada fase representamos
as componentesque vão sendo formadas através da estrutura de dados de árvore com raiz

como na Senão3.3 -- Algoritmo para PRAZ'l.

Cada processadoré associadoa uma aresta ou a um vértice. Diferentedo Algoritmo
da Seção 3.3. Este procedimento mantém a invariante que, no início de cada fase, cada
árvore é uma estrela. Uma estro/a ace fát;eZé aquela que contém um nó com uma aresta
incidentecuja outra extremidade pertence a outra estrela. Depois da última fase, cada

estrelaé contraída em um único vértice através da contrição de aresta. O númerode
nós não-isoladosdepois da contração é o número de estrelas aceitáveis. Desta forma, o
procedimentoibera até que o número de estrelas aceitáveis seja no máximo l/k vezes o
número de vértices de G.

Procedimento Contract(G,k)
Entrada: O grifo G e o valor de deduçãok.
Saída: O grafo contraído pelo menos n/k vezes

Passo l Para Cada u C }' faça p(u)=t'
Passo

2 Repita log. k vezes

2.1 Para cada estrela sorteie aleatoriamentecara ou coroa
2.2 Para algumas estrelas S
2.2.1 Escolha a atesta mais leve (u, u) ligando o nó u C S ao nó u g S
2.2.2 Caso S seja cara e a outra estrela coroa, faça p(p(u))
(u, t,) como aresta contraída.

2.3 Para cada nó u faça p(p(u))

P(«)
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= p(u), e guarde

Passo 3 Se o número de estrelas aceitáveis for maior que n/k volte ao Passo 2. Caso
contrário contraía cada estrela em um único \értice e pane.
O Passo 2.2.1 seleciona a aresta mais leve incidentea uma estrela aceitável baseado em
um método probabilístico. Este método selecionaa aresta mais leve para uma proporção
suficientementegrande de estrelas aceitáveis, como garante o Lema 3.5.1. Com este lema
e o limite de Cheinoff é possível demonstrar usando indução no número de iterações, que
o algoritmo mantém a seguinte invariante:

Depois de ã,iteraÇÕes,o nÚTT\ero
de arestas aceitáveisé, no máximo, Rica com proba-

bilidade 1.-- e'nÇ"/''), onde c é uma constaTtte determinada pela análise.

O número de iterações igual a log. k garante que no fim da primeira fase, o número
de estrelas aceitáveis restante é, no máximo, n/É com probabilidade 1 -- e çl(i). Como a
probabilidade de sucesso é l e-n(i), o número esperado de fases é constante.

O método de seleção de arestas
Pela invariante temos que, depois de { iterações o número de estrelas aceitáveis é, no
máximo, n/c{. Seja s = n/cí e seja m o número de arestas na iteração seguinte a iteração
á. O procedimento é descrito abaixo.
Passo l Algumas estrelas são alocadas em, no máximo, czs blocos de memória de tamanho clm/s da seguinte forma: Atribua inteiros distintos entre l e c2s para as estrelas
e aloque um vetor auxiliar de tamanho c2s. Cada estrela, aleatoriamente,escolhe

um destes inteiros e tenta escrevero númerodo vértice de sua raiz nesta posição

do vetor.

Em seguida, cada estrela lê a mesma posição e verifica se teve sucesso

na escrita. Cada estrela que teve sucesso tem um inteiro que representa um índice

de um bloco de memória. Por fim, todas as posiçõesdos blocos são inicializadas
com valor infinito. As estrelas que não tiveram sucesso ficam inativas no restante
do procedimento.
Passo 2 Para cada estrela alocada em um bloco de memória, cada uma das arestas
incidentes a ela tenta escrever seu custo em uma posição aleatória daquele bloco.
Passo

3 Compute

a aresta de custo mínimo

de cada bloco usando o algoritmo de h/leggido

IMeg821.

Passo 4 Para cada estrela, as arestas incidentes verificam se o mínimo computado é de
fato a arestas de custo mínimo daquela estiola. Se negativo ela é marcada como
inválida.
O primeiro passo pode ser executado em tempo constante usando um processador por
estrela. O segundo e o quarto têm tempo de execução constante com um processador
48

por aresta. O Algoritmo de N,leggidotem tempo esperado contante. Podemos escolher
esta contante de tempo para garantir que ele termine com sucesso com probabilidade

de uma constante c3, pelo menos. .X.ssim,podemos executar o terceiro passo com clm
processadores por blocos e portanto com um número total de O(m) processadores.

Lema 3.5.1 Suponhaqueo númerode arestasaceãtáueãs
é, no mázímo,s. .Balão,com

proóaóálãdade, pe/o miCRos, 1 -- e n(') Aá, no mázÍmo, (4/5)s esfre/as aceifáueàs cÜa aresta

incidente mínima não é determinada.

3.6

D

Implementações Paralelas

Barr et a/ IBHK891 fazem implementações para testar empiricamente algoritmos paralelos para encontrar a FGÀ/l. A máquina usada foi a Symmetry S81 de memória compa.itilhada da Sequent Computer Systems que contém doze processadores. Estas implementações são feitas a partir de três versõesseqüenciais do Algoritmo de Prim, uma versão
do Algoritmo de Kruskal e uma versão de Algoritmo de Borüvka.
Os testes das implementações seqüenciais foram realizados em gratos gerados aleatoriamente com o número de vértices variando entre 200 e 1200e densidade entre 0,5 e 100%.
Estes testes apontaram o Algortimo de Prim como o de melhor de desempenhopara grafos completos. Pala gratos de baixa densidade (densidade entre 0,5 e 2%) o Algoritmo de
Borüvka apresentouo melhor desempenho. O Algoritmo de Kruskal apresentoua maior
robustez dentre todos, obteve a melhor performance nos grafos intermediários (densidade
entre 5 e 80%). Nenhum dos códigos foi sensível a variação de pesos das arestas.

A implementaçãodo Algoritmo de Kruskal usou uma modificaçãodo Algoritmo Quicksoit. .\pesar da robustez do Algoritmo de Kruskal, o Quicksort é difícil de paralelizar.
Desta forma, os códigos paralelizados falam o Algoritmo de Prím para gratos densos e
o Algoritmo de Boro'rka para grafos esparsos. Aqui, o número de processadoresvariou
entre l e 10 e o speedupfoi sempre crescente como número de processadores.
Já os testes das implementações paralelas para gratos densos contou com dois grafos
aleatórios com IVI = 900 e l-EI = 404000. Para o primeiro grafo o Algorimo de Prim teve
o melhor speedzzpde 2, 79 alcançado com 10 processadores e para o segundo grafo o melhor
speedzzp
foi de 4, 79 também com 10 processadores. Para testamo Algoritmo de Borüvka
foram usados dois grafos esparsos em forma de grade com dimensõesde 350 x 350 sendo
IVI = 122500e l.EI = 244300. Com o primeiro grato o algoritmo obteve um speedupde
5, 89 e no segundo de 6, 81, ambos com 10 processadores.
Chung e Condon ICiC061estudam a implementação da FGXI, baseada no Algoritmo de
Boiüvka, para um modelo de computação com memória distribuída, onde a comunicação
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entre os processadores é feita usando troca de mensagens. Os parâmetros do modelousado

por elessão: p, o númerode processadores,
com p << n, t,, o tempopara inicializara

transmissão de unia mensageme t., o tempo de transmissão por palavra. Geralmente,

ts podeser bem maiorque t.. Por exemplo,o sistemade comunicação
da Ch'1-5,ts ::
8 -- 300ps e t. = 1 -- 3ps.

Esta implementação foi realizada na máquina CN1-5 da Thinking À'lachines e o número

de processadoresvariou de l a 64. Vários tipos de grifos esparsosforam testados.

Além dos custos de comunicação,dois outros favoresdegradaramo desempenhodo
algoritmo. O primeiro foi o desbalanceamentona distribuição dos dados entre os processadores no decorrer da execução. Os testes mostraram que o desbalanceamento cresce com
o número de processadores. Entretanto, mesmo com 64 processadores, o desbalaiicemento
é moderado até próximo das últimas iterações e a partir daí cresce rapidamente. Apesar de
não ter sido implementado, o rebalanceamento dificilmente sutiiia efeito para os intervalos

considerados, pois exigiria muitas trocas de mensagense, além disso, encontrar a melhor
distribuição de arestas entre os procesadores é NP-difícil.
O segundo fator é o uso de poánterJumpàng ao invés da técnica seqüencialde busca em
largura que é mais eficiente, porém difícil de paralelizar. Para resolver este problema os
autores desenvolveram um novo algoritmo de pointerlump ng probabilístico mais eficiente
que os algoritmos conhecidos. Além do novo algoritmo, o empacotamentode mensagens
se mostrou como um dos principais fatores de redução dos custos de comunicação. Com
empacotamento, cada processador envia, no máximo, p l pacotes grandes ao invés de
O(n/p) mensagens pequenas quando o empacotamento não é usado. Considerando p << n
o empacotamento é mais eficiente, mas se p for grande a vantagem pode ser perdida.
Como resultado o artigo mostrou que a implementação roda assintoticamenteem tempo

O((t, + t«)(mlogn/p)). O queemprincípioum speedtzp
p podeser alcançado,
masa

constantet, + t. pode ser muito grande. Nos testeso speedup,a partir de 4 processadores,
foi sempre maior que um e crescente até 32 processadores. Entre 4 e 32 processadoresum
speedup médio de 4 foi alcançado.

Para 64 processadores os speedups's são semelhantes

aos alcançados com 32 processadores.
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Capítulo 4
Implementações Paralelas na
Parsytec
Neste capítulo tratamos de nossas implementações na máquina Parsytec PowerXplorer
de algoritmos paralelos para memória distribuída para encontrar a FGM. Realizamos três
implementaçõesde algoritmos paralelos. As duas primeiras implementações são baseadas
no algoritmo descrito por Das et a/ IDDP901, onde o modelo considerado é de memória

distribuída na topologiade hipercubo. A terceira está baseada em um novo algoritmo
assíncrono que desenvolvemos e descrevemos neste Capítulo.

Dos algoritmos encontrados na literatura poucos são de granularidade grossa, e dentre

eles, o algoritmode Das ef a/ é o que mais se adequaàs característicasda Parsytec
PowerXplorer. Este fato aliado a seu bom desempenho nos levaram a sua implementação.
Dois algoritmos são apresentados no artigo. Nossas implementaçõessão baseadas naquele
mais adequado para grifos esparsos, muito embora com algumas alterações este algoritmo
possa ser adaptado para gratos densos.

A primeira seção trata das características da máquina Parsytec PowerXplorer. Esta
seção está baseada no Manual de Referêncial da máquina IPar951. A Seção 4.2 trata
da descriçãoe análise do Algoritmo de Das et a/. Na Seção 4.3 descrevemosum novo
algoritmo assíncrono para memória distribuída e sua respectiva complexidade. Por fim, a
Seção 4.4 descreve as implementações e seus resultados.

4.1

Características da Máquina

.X máquina paralela Parsytec PowerXplorer, sob a qual foi realizada a experiência,
contém 16 processadores Power PC 601, cada um com uma memória de 16 Nlbytes. Cada
nó tem uma unidade de execução, a sua memória local e uma unidade de comunicação com
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conexão para os processadores vizinhos. Na arquitetura física da máquina a interconexão
dos processadores é baseada na topologia de grade bidimensional, muito embota ela possa
simular outras topologias,como veremos mais adiante
O PARIX é uma.extensão paralela para o sistema operacional UNIX usado pela Parsytec PowerXplorer. Trata-se de um ambiente operacional, onde o usuário tem acesso a todo
o suporte do UNIX, bem como das ferramentas de apoio ao desenvolvimento de aplicações
paralelas (compilador, assembler, etc.) fornecidas pelo PARIA. O desenvovimento é feito
em um ambiente híbrido, onde as ferramentas rodam em um Aosf e o código produzido
roda na Parsytec PowerXplorer.

Sob o PARIX, o mesmocódigoé executadopor todos os processadorese cada um

trabalha com uma cópia do programa até o fim da execução. O comportamentode cada
cópia depende do código do programa, que poderá ser estabelecidode acordo com a posição
do processador, e dependetambém da porção de dados de entrada de cada processador.
Não há memória global onde os dados possam ser compartilhados. As informaçõesentre
processadores devem ser distribuídas via troca de mensagem quando necessário.
Cada processador pertence a uma partição e sua alocução é feita através de partições

de quatro processadores,aqui chamadas A, B, C e D. E possível, assim, a alocuçãode

quatro, oito ou dezesseis processadores para uma mesma aplicação. Uma vez alocada uma
partição, seus processadoresnão são compartilhados por outras aplicações. As partições
não utilizadas ficam liberadas para outras aplicações.
A comunicação no PARIX está baseada no conceito de /{nX;svirtuais, que fornecem
conexõesponto-a-pontoentre nós arbitrários da grade. Uma combinaçãode /{nks virtuais
pode ser feita com o intuito de se estabelecer uma Topo/agia }''írtua/. Isto é, algoritmos de
imersõessão usados para fazer o mapeamento ponto-a-pontoda topologiavirtual para a
topologia física da grade. Uma biblioteca básica fornece suporte às principais topologias:

Anel, Arvore, Clique, Hipercubo,etc

A criação de Jinks virtuais pode ser feita diretamenteentre dois processadores. Para
facilitama manipulação de grandes quantidades de !ànks virtuais por processadores, os
Zirzkspodem ser organizados em tipologias virtuais. Neste caso. as conexões são realizadas
através das orientações relativas dentro de uma topologia, ao invés da manipulação direta

dos Zànks.Desta forma, podemosassociar nomes simbólicosaos lImAs.Em uma topologia

de Arvore, por exemplo,podemoster os /{rzks"pai" ou "filho
A quantidade de tipologias

definidas em um processador é ilimitada.

Um grande

número de topologias podem co-existir em um mesmo processador, sem que uma interfira
na outra. Além disso, a construção de uma topologia virtual otimiza o mapeamentodos
/iRAsvirtuais para a estrutura física de comunicação.
Quanto aos modos de comunicação há quatro tipos disponí'ç'eis:
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e Link Virtual Síncrono E a forma nau'L'ade comunicaçãoda Parsystec. Os dois
processadores que vão estabelecer comunicação são conectados e sincronizados. .X
transferência de dados ocorre quando ambos os processadores estão prontos para
a comunicação.

Um processador

pode esperar

comunicação

de um ou mais /ánks

simultaneamente. Contudo o uso de tais recursos, que são baseados em RPC entre
os processadores e post, degradam significativamente o desempenho da comunicação.

e Comunicação Randõmica Síncrona Não requera definiçãode /ànksvirtuais,
embora,para mensagensgrandes, o sistemainternamenteusa o /ánkvirtual por
razões de performance.

B Link Virtual

Assíncrono

Pode ser realizado concomitantemente com a compu-

8 Comunicação

Randõmica

Assíncrona

tação. Esta conexãootimiza o uso dos processadores,pois o envio e recebimentode
dados fica rodando em Z)ackgroundenquanto o processador continua trabalhando.
E baseada em caixa de correio (À/aãZBo-

zes). Não há necessidade de um /ánX;para a comunicação entre dois processadores,
mas o tamanho da mensagem deve ser limitado. O processador receptor pode consultar a caixa de correio para receber uma mensagemenviada ou esperar pela chegada
de uma nova mensagem.

Com relação à eficiência, as comunicações baseadas em JÍnks virtuais fornecem melhores desempenhos, enquanto que as baseadas em caixa de correio são flexíveis apesar de
adicionarem um Quer/zead considerável.

4.2

O Algoritmo DDP

Nesta Seção descrevemos o algoritmo de Das et a/ IDDP901 para o modelo de rede na
topologia de hipercubo. .Apresentamos, a seguir, um teorema que nos servirá de base para

o desenvolvimentodo algoritmo

Seja um grafo G e seja F a FGNI de G. Seja .H = (y(H), .F(H)) um subgrafode G
e H' = (y(H'), .E(H')) a FGÀ'l de H. Claramente, podemos ver que y(H') = y(.H) e

E(n' ) ç E(n).

'teorema 4.2.1 E(F) n -E(H) Ç .E(H')
Prova. Considere uma aresta 9 c E(-F) n .E(H) e assuma, por absurdo, que z # .E(H')
Como z é uma atesta de .H mas não está em .f/', a adição de z cria um circuito em J7'
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Seja #, gl, ..., y{ as arestas deste circuito, tal que z é adjacente a yt e Z/ie sendo Z/jadjacente
a g/j+i para l $ .7 < {. Assim, qualquer caminho ligando as extremidades da aresta r,

exceto a própria aresta z, contém pelo menos cima aresta que não está em /', tal que
quando adicionada a F ela forma um circuito fundamentalcontendoz. Seja yi, ..., yí tal
caminho e, sem perda de generalidade, seja Z/juma aresta deste caminho que não está em
F. Assim, temos que z < 3/:j. Este resultado junto com o fato que a adição de z a .fí' cria
um circuito contendoyj implica que H' não é a FGÀ'] de ]7, uma contradição.
n

Clonsidereagora um grato G. Este teorema implica que as arestas de um subgrafo
arbitrário de G que não pertencem a FGM deste subgrafo, também não pertencem a FGÀ'l
do grafo G. Este fato nos leva a algoritmos paralelos baseados na estratégia de eliminação
de arestas. Isto é, podemos sucessivamenteremover arestas que não pertencema FGNI
do grafo de entrada até atingir a FGÃ/l deste grafo.
O algoritmo descrito abaixo, desenvolvido por Das et a/,
aqui chamado DDP
considera o modelo de memória distribuída com a interconexão entre os processadores
baseada na topologia de hipercubo. Apesar do algoritmo estar descrito em função de um
número p qualquer de processadores, é para p << m que ele apresenta melhor speedupe
é nestas condições que faremos a análise do algoritmo mais adiante.

Das ef aZ em seu algoritmo apresentam as arestas igualmente distribuídas entre os
p = 2a processadores. Todos eles aplicam o Algoritmo de l<ruskal para sua porção de
arestas. Então a segundafase consiste de d fases de intercalação. No .j-ésimopasso,
0 5; .j .É d -- 1, o processador Pk, que tem seus índices representados em binário, verifica
se o .j-ésimo bit de índice é 0 ou 1. Se o bit é 0, P# recebe a lista de seu vizinho que diverge
apenas no J-ésimo bit. Se o bit é 1, Pk envia a lista ao seu vizinho que diverge apenas no

.j -ésimo bit, sendo que Pk é desativado. A seguir, os processadoresativos intercalam a
lista recebida com sua própria e aplicam novamenteo Algoritmo de Kruskal, agora sobre
uma lista de aresta já ordenadas. .Após d passos o processador Po contém a FGM.

Algoritmo DDP
Entrada:

Grafo G em uma lista de arestas

Saída: As arestasda FGÀ/ldeG.

Passo l Distribuiras arestasigualmente
entreosp

2'í processadores do hipercubo

Passo 2 Cada processador Pk aplica o Algoritmo de l<ruskal para suas arestas
Passo 3 Para .j = 0,

, d -- l faça (4) e (5)

Passo 4 Cada Pt verifica se o j-ésimo bit de índice é 0 ou 1. Se o bit é 0, PA recebe a
lista de seu vizinho que diverge apenas no j-ésimo bit. Se o bit é 1, PA envia a lista
ao seu vizinho que diverge apenas no j-ésimo bit, sendo Pk desativado.
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Passo 5 Cada processador ativo intercala sua lista com a recebida e aplica novamenteo
Algoritmo de l<ruskal.
A corretude do algoritmo segue diretamente do Teorema 4.2.1 e do Algoritmo de l<ruskal, uma vez que todas as arestas removidas em cada iteração do algoritmo não pertencem
à FGÀ'l e, na última iteração, o processador Po recebetodas as arestas não eliminadase
aplica o Algoritmo de Kruskal a elas.

Complexidade de Tempo do Algoritmo
Para efeito de análise do algoritmo, vamos assumir que as operações básicas como

adição e comparaçãosão realizadasem uma unidadede tempo e que o tempo de trans-

missão de uma aresta entre processadores vizinhos é realizada em (:i unidades de tempo,
para alguma constante positiva Ci. Não consideraremos o tempo de leitura e distribuição
das arestas entre os processadoresque podem ser realizadosem tempo linear no número

de arestas. Assumimos que o tempo de ordenaçãode Z arestas é C'2ZlogZe que a intercalação de duas listas de /i e /2 arestas tem tempo de execuçãoCa(/i + /2). Lembramos
ainda da Seção 2.3 que, dadas Zarestas pré-ordenadaso Algoritmo de Kruskal tem tempo
de exec«çãoO(a(Z, n)/).

Teorema 4.2.2 0 dZgoMlmo
fem tempode alegaçãoO(-Í ]ogT + na(m, n) ]ogp))
Prova. O Passo 2 requer tempo máximo (ibfnl logrei para ser executado. Em seguida,
d = logo fases de intercalação serão realizadas nos Passos 3 5. No Passo 4 cada processador gastatempoC'i(n 1) para enviar ou receberas arestasde um processadorvizinho.
A intercalaçãono Passo5 é feita em, no máximo, C3(2n -- 2) passos. Como as arestasjá
se encontram ordenadas, o Algoritmo de l<ruskal no Passo 5 pode ser realizado em tempo
O(na(m, n)). Assim, o tempo de execução T(m, n) do algoritmo é dado por

r(m,")

o,ll P li.gl-;l
1
1 P l +l.KP(c'-("

+c;(2"

$ C'(e log e+
P
P

C = maxtC't, O2,C'3,C'4}

::> 7(«.,

rza(m,n) logo),
n)

P

2)+C'«(2"-2)"(m,"))

log P + «a(m, n) logo)

P

D

O Algoritmo de l<ruskal requer O(m logm) passos seqüenciaispara um grafo com m
arestas. Para gratos esparsos, o algoritmo acima produz um speedupSP(m) = p, o qual é

ótimo. Para gratosdensos, com m = n2, o t\lgoritmoroda em tempo O(na(m,n) Ioga)
usando n processadores. Abaixo, descrevemos pequenas alterações neste algoritmo de
forma a torna-lo eficientetambém para grafos densos.

Algoritmo Para Gratos Densos
O algoritmo para gratos densos difere do Algoritmo DDP somente nos passos l e
2. No Passo 1, este algoritmo difere na forma como as arestas são distribuídas entre os
processadores. Considere m, de dimensão n x rl, a matriz peso como sendo a representação
de um dado grato G. A matriz w é particionada em p submatrizes de dimensão fil»l x rVil.

Cada submatrizcontémum máximode 2t.$ãl vérticese 4r:%l2 arestas. Cada aresta
(í,.j), 0 $ {, .j $ v@ -- 1, é armazenada em um vedor do processador P.*~»+j.
No Passo 2 aplicamos o Algoritmo de Prim para grafos densos Seção 2.2.1
ao
invés do Algoritmo de Kruskal. Como o .Algoritmo de Prim pode não produzir uma lista
ordenada de arestas, elas devem ser ordenadas após a aplicação deste algoritmo. Os Passos
3 5 são idênticos ao algoritmo anterior.

Complexidade de Tempo do Algoritmo
Inicialmente, cada processador recebe, no máximo, 2f.%l vértices. O Algoritmo de
Prim requer tempo O(n2/p). O número máximo de arestas produzidas como resultado é
2r.1%-- ll , as quais gastam tempo O(:# log :1%) para serem ordenadas. Com isto temos o
teorema abaixo.

Teorema 4.2.3 0 ÁZgorãtmo [em tempo de execução O(-F + -@ ]og -@ + na(m, n) logo).

n

4.3

O Algoritmo Assíncrono

Observando o comportamentodo Algoritmo DDP, verificamosque, a cada fase, ele

desativa metade dos processadores. Isto faz com que os processadores alocados não sejam

utilizados efetivamentedurante toda a execução do algoritmo. Vemos também que o
algoritmo requer sincronismoentre cada uma das fases.

Haja vista o acima exposto, desenvolvemos um novo algoritmo chamado Assíncrono
-- que faz um uso mais efetivo dos processadores baseado na estratégia de eliminação de
arestas de IDDP001. Este algoritmo diverge do Algoritmo DDP em dois pontos essen-

ciais: 1) A interconexãoentre os processadoresé baseada na topologiade Arvore (isto
não é restritivo, pois o algoritmo pode ser adaptado para qualquer topologia); 2) Ao invés
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de um dado processadorconstruir sua FGÀ'l e em seguidaenvia-lapara um vizinho como no Algoritmo DDP, neste algoritmo cada processador P contém, no máximo, d filas,
onde a primeira fila contém a lista de arestas de entrada do algoritmo e as demais constituem as arestas que vão sendo recebidas dos processadores-filhosde P. Note que os

processadores-folhas possuem apenas a sua lista de aresta de entrada. O algoritmo, para
cada processador, extrai o mínimo dentre os topos das filas e selecionaa aresta que não
forma ciclo com as anteriores. As arestas selecionadasvão sendoenviadas, unitaiiamente
ou em pacotes, ao processador-pai de P (exceto a raiz que gera a própria FGNI de G).

Algoritmo Assíncrono

Entrada:
Grifo G em uma lista de arestas
Saída: As arestas da FGN-lde G.
Passo l Distribuir as arestas de G igualmente entre os p processadores

Passo 2 Cada processador Pt constrói um heap com sua porção de arestas usando o
peso como chave.
Passo 3 Cada processador-folha, simultaneamente, repete os passos seguintes enquanto
houver arestas no heap:

3.1 Extrai a aresta mínima de seu heap e reorganiza-o.
3.2 Verifica se esta aresta mínima forma ciclo com as anteriores.
3.3 Seleciona a aresta que não forma ciclo e a envia para o processador pa{(Pk)

Passo 4 Cada processador interno recebe as giestas enviadas por seus filhos em filas

próprias. Em seguida,repeteos passosabaixo,paralelamente
ao recebimento
de
arestas, enquanto houver arestas nas filas ou em seu Aeap:

4.1 Extrai a aresta mínima dentre os topos das filas (incluindo o seu Aeap e neste
caso reoigamza-o se necessário,l .

4.2 \'erifica se esta aresta mínima forma ciclo com as anteriores
4.3 Seleciona a aresta que não forma ciclo e a envia para o processador paí(PA).
Passo 5 A raiz recebe as arestas enviadas por seus filhos em filas próprias. Em seguida,

repete os passos abaixo, paralelamenteao recebimentode arestas, enquanto houver
arestas nas filas ou em seu Aeap:
5.1 Extrai

a aresta mínima dentre os topos das filas (incluindo o seu Àeap e neste

caso reorganiza-o se necessaiioJ.
5.2 Verifica se esta aresta mínima forma ciclo com as anteriores.

5.3 Seleciona a aresta que não forma ciclo e no final devolve a FGN'l
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Observe que o algoritmo possui uma grande flexibilidade quanto ao envio e recebimento
de arestas. Ou seja, a quantidade de arestas transferidas entre dois processadorespode
variar de l a n-- k, onde k é o número de componentes do grafo. A esta técnica de transferir
várias mensagens pequenas em uma única mensagem grande chamamos de empacotamenfo.
Devido ao assincronismo do algoritmo, devemos estabelecer um protocolo de comunicação entre os processadores, pois há a necessidadede um processador sabei quando se
dever encerrar o recebimento de arestas. Uma maneira possível é o estabelecimentode

um pedido para cada envio de arestas. Isto é, pala uma aresta (ou pacote de arestas)
ser enviada o processador-pai deve primeiramente solicita-la. Uma desvantagemdesse
protocolo é que ele onera ainda mais o custo de comunicação. Em nossa implementação,
descrita na próxima seção, estabelecemosum protocolo baseado em um sentáne/a. Ou seja,
um valor sentinela uniforme em todos os processadores é determinado para as arestas e o

recebimentoocorre até que uma aresta com este peso chegue ao processador-pai.

Assim como o Algoritmo DDP, o Algoritmo .Assíncronotem sua corretudebaseada no

Teorema 4.2.1 e no Algoritmo de Kiuskal. Observamos que cada processador constrói uma
FGh/l de subgrafo composto por sua porção de arestas de entrada, mais as arestas recebidas
de seus processadores-filho. Uma vez que a retirada do heap, bem como o recebimento de
arestas em ordem crescente garantem a verificação de ciclo de maneira ordenada, temos
que cada processador executa o Algoritmo de l<ruskal. Segue pelo Teorema 4.2.1 que no

final o processador-raizconstruirá a FGNI do grafo de entrada G.

Análise de Complexidade
Apesar de nosso algoritmo ter sido desenvolvidocom o pensamentovoltado para as

características dos modelos iealísticos, em sua análise não nos citemosa nenhum modelo

específico,pois isto demandada um conhecimentomais detalhadodo comportamentoda
máquina Parsytec em termos dos parâmetros deste modelo e este estudo estava fora do
escopo do nosso trabalho.

Vamos dividir a análise do algoriti:rloem duas partes. Na primeira medimoso tempo
de execuçãode uma folha, o que influenciaem parte no tempo de execuçãodos outros
nós. Em seguida, calculamos o tempo de execução dos outros nós, incluindo a raiz, esta
que por sua vez dará o tempo de execuçãototal do algoritmo.
Na análise de complexidade, além de n o número de vértices do grafo e m o seu número
de arestas, são acrescentados os seguintes parâmetros: p, o número de processadores

e P,'lC, o número de arestas ein um pacote. Para simplificar, esses parâmetrosserão
omitidos da notação nas análises que seguem.
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Folha
Seja T/ o tempo da folha /. Observando o algoritmo vemos que T/ é dado pela seguinte
expressão:

T/- Th+(Tm,+Zzal:l;ill

(4.1)

nnrlp'

Th: é o tempo de construção do /tear
T«P: é o tempo de montagem de um pacote
ZIP: é o tempo de transmissão de um pacote.
Na montagem de um pacote com P.4C' arestas se espera que seja rápido de se construir
o pacote no início e mais demorado a medida que a árvore está quase pronta, pois o número
de arestas verificadas para cada aresta escolhida tende a ser maior. Uma aproximação para
isto é se estimar que o número de arestas a serem consultadas para se montar um pacote
seja proporcional a P..4(.;. Queremos estimar o tempo de construção do primeiro pacote

pois isso influenciano tempo do pai da folha e por conseqüêncianos temposdo outros
nós internos e da raiz. Desta forma a Expressão 4.1 acima fica
T/ - Th + Tm,- + T-- + (Tm- + T,) lli;

(4.2)

- ll

nndp'

7;«Pi: é o tempo de montagemdo primeiro pacote
rtpi: é o tempo de transmissão do primeiro pacote.

O tempo de construçãodo /zeapé linear em m/p, o númerode arestas. O tempo de

montagem de um pacote é O(P.4C log(m/p)). O tempo de envio e recebimento de pacotes,
conforme testes executados veja Figura 4.1
pode ser assumido ser linear no tamanho
do pacote e, além disso, considerando a forma de comunicação assíncrona que usamos, a
constante no tempo de envio é menor que no tempo de recebimento devido a necessidade
de espera do último. Assim temos
heap

Pacotes Restantes
n -- l

.-#''b

.

rr $ c:e + (c2P.4C'
loge + caP.4C'+ c4)+ cs(e - P.4C')log2 + P.40 (c:P..'lC' + '«)
'
P .
P
P
P
Primeiro Pacote

Transmissão dos Pacotes

A expressão acima resulta em

r/ $ ..e +..Ui.
p

"
;-59

"
+''"+'-]F]E+'..

Inteiros Tsend l Trec\
l
5

10
20
50
100

200
1000

2000
10000

89
89
90
105
200
400
790
3800
7560
38030

121
130
150
200

390
545
935
4100
8030
39900

Figura 4.1: Tempo de comunicaçãosíncrona entre vizinhos medido em ps na partição
A. Os valores são resultados da média de 3 rodadas. Não houve diferenças significativas
quando variadas as partições.
A constante cõ resume todos os termos constantes que deveriam aparecer para cada operação.
No total para todos os pacotes, o tempo da construção da floresta geradora do subgrafo
da folha é O((m log n)/p).

NÓ interno
Sejam Ti o tempo do nó interno { e Ai a altura deste nó. O tempo 7} é dado por

Z 5; Th + 2Z, + (Tm, + Tí, + T,.) i;ili

onde:

(4.3)

Th: é o tempocleconstrução do heap

T.P: é o tempo de recebimento de um pacote
TtP: é o tempo de transmissão de um pacote.

Note que para um nó interno receberos 2 primeiros pacotes, estes deve estar prontos.
Isso inclui o tempo de construção e envio desses pacotes por seus ancestrais. Assim temos
que o tempo de um nó interno é dado por
heap

Z $ '- -= +.(c2P.'iC'logo+ c3P.AC'+ .l + 2(c,P.4C'+ c.))A:.+
Espera do Primeiro Pacote
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Pacotes Restantes

Transmissão dos Pacotes

-- "T '" --Giba:.!2--'ltllk,'.«'--..,:,
Recebimento dos Pacotes

z. $ .:T +(',p'ic'i.g « + .,p.'!c' + .:.)h:+ ''T -'g"+ '--"+ pi;n'-, + '-,.
O valor das constantesdevem ser diferentespara os vários níveis da árvore. O motivo
é que cada vez que árvores construídas em nós com altura menor tendem a ter mais arestas
da árvore geradora mínima. Com isso, o número de arestas tiradas do Aeap do nó diminui
e aumentao número de arestas retirada das listas dos filhos.
O tempo total do algoritmo é fornecido pela raiz da árvore. Observe que o tempo
da raiz é conseqüênciade todas as computações de seus ancestrais mais as suas próprias
computações. Note ainda que a análise acima vale também para a raiz, sendo este valor
um limitante superior para o tempo da raiz, uma vez que ele está majorado pelos envios
de mensagensque a raiz não realiza.
Tomando P.4C = m/ logo, assintoticamente o Algoritmo Assíncrono possui a mesma
complexidadeque o Algoritmo DDP (Observe que h{ = O(logo)). Porém, como os custos
de comunicação são elevados, nosso algoritmo, juntamente com o uso de empacotamento,
distribui o impacto da comunicaçãodurante o processamentoe, como veremosnos testes
a seguir, este algoritmo apresenta uma melhora significativa.

4.4

A Implementação

Os resultados mostrados nesta Seção foram obtidos a partir da média de três rodadas
para cada instância. Os códigos fontes citados a seguir estão no Apêndice A. As tabelas
correspondentes

aos gráficos

mostrados

alguma outras que fazemos referências.

4.4.1

aqui encontram-se

no .Apêndice B, bem como

Gratos Aleatórios

Os grafos de entrada do programa usados em nossos testes foram gerados de forma aleatória. Estes grafos foram gerados em uma lista de arestas, onde decidimos com
probabilidadep se uma aresta estaria no grifo gerado, e sorteamosaleatoriamentesuas

extremidades de forma a produzir um embaralhamento destas arestas. O peso das arestas
são inteiros positivos, aleatoriamente escolhidos em um dado intervalo. Denotamos tais
gratos da forma Gn.p, onde n é o número de vértices do grafo e p/lO é a probabilidade. Por
exemplo, G200.2 é um grafo com 200 vértices e cada aresta sorteada com probabilidade
de 20%
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Em nossos testes os grifos variaram o número de vértices entre 200 e 1300. O número

de arestas variou entre 20 e 60% pala grafos com até 600 vértices e entre 5 e 20% para
grifos com númerode vértices entre 1000e 1500.

4.4.2

Resultados dos Testes Realizados

Inicialmente, trabalhamos na implementação do Algoritmo de Das et aZ,tanto no sentido de otimizar o tempo de processamento, quanto na busca de diminuir o impacto do
tempo de comunicação no desempenho global do algoritmo. Na busca de diminuir o tem-

po de comunicaçãocriamosuma novasimulaçãodo hipercubona topologiade gradee
executamos o mesmo algoritmo . Houve com isso, uma melhora significativa no custo de
comunicação e, por conseqüência, no tempo de execução, conforme podemos verificar nas
Figuras 4.2 e 4.3. Quanto ao tempo processamento elaboramos o Algoritmo .Xssíncrono

descrito anteriormente e os resultados são discutidos nesta Seção.
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G200.2
G200.4
G200.6
G400.2
G400.4
G400.6
G600.2
G600.4
G600.6
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36

43
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78
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162
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330
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56

113
117

42
53
77
91

112

123

122

112

102

143

157
166
183

129

152
167
155

163
194

146
175

58
85

P16

NISF-A

'4 1p

71

14

75

16

81
103
122
118
151
163
174

13
25

WMI
60

WI
50

117
107
138

86
87
63

Figura 4.2: Tempo de execução do algoritmo medido em ms. MSF-S é a implementação

seqüencial,\'lSF-H usa a simulaçãodo Hipercubo, MSF-À/l usa a tipologia de Nlalhae
MSF-A é o novo Algoritmo Assíncrono.

Verificamos que a máquina apresenta uma boa robustez quanto ao tempo de processamento. O comportamento de todos os processadores para uma mesma instância são
muito similares em termos desta medida. Identificamos, por outro lado, que o custo de
comunicação comparado ao custo de processamento é muito elevado veja Figura 3.1 no
Apêndice B.
Na Figura 4.3 podemos observar o tempo de execução quando crescemos o número

de processadores. Note que os tempos do algorítiTioparalelo começam a ser menor que

o seqüencial,a partir de G400.4e, para os grafoscom mais de 1000vérticese pouca
densidade, o custo de comunicação é mais determinante que o processamento. Podemos
deduzir da tabela 3.1 do Apêndice B que aumentando a densidade dos grafos o desempenho

do algoritmoparalelotendea ser melhor,pois a comunicaçãodo algoritmoé fixa para
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Figura 4.3: Tempo do Algoritmo

À/ISF-À'l

grafos com a mesma quantidade de vértices.
O estudo do Algoritmo de Das et a/ nos levou a elaboração do .Àlgoritmo Assíncrono,
conforme descrito na seção anterior. O primeiro problemaque atacamos foi o tempo de
processamento, pois verificamos um desperdício no uso dos processadores pelo Algoritmo

DDP no decorrer da execução. O Algoritmo Assíncrono, que funcionasimilarmentea
técnica de pipo-Zune,
reduz ao mínimo este desperdício.

No tocante a comunicação testamos os vários modos de / nks existentes na máquina e
implementamoso modo assíncrono que se apresentou mais recomendadopara a aplicação
Usamos, ainda, a técnica de empacotamento de mensagem, que se mostrou de suma importância para reduzir os custos de comunicação. Nos testes realizados-- veja Figura 4.4
os tamanhos dos pacotes são relativamentegrandes. N/las,na medida em que os custos de comunicação forem reduzidos, esperamos que o Algoritmo Assíncrono melhore seu
desempenhocom pacotes pequenos e, conseqüentemente, amplie a vantagem sobre o algoritmo original. Além disso, comparando o tempo de execuçãovemos que nossoalgoritmo
tem melhor performance que o Algorimo DDP para todos os grafos testados tanto com
4 como com 8 processadores. A Figura 4.5 mostra o desempenhodo algoritmo quando
variado o número de processadores.
Apesar das vantagens do uso de pacotes, não podemos fazer uso deste recurso irrestitamente, pois aumentar o tamanho do pacote significa aumentar também o tempo de espera
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Figura 4.4: Tempo de execuçãodo Algoritmo Assíncrono, medido em ms, variandocom o
tamanho dos pacotes entre 25 e 400 arestas. Os melhores desempenhos estão destacados
em negrito.
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Figura 4.5: Tempo do Algoritmo Assíncrono
dos processadoresde níveis mais altos da árvore
Os speedup's obtidos foram muito bons para os grafos mais densos, principalmente,
se considerarmos a situação em que o custo de comunicação é muito elevadocomo a que

trabalhamos. Conforme Figura 4.6, podemos 'b'erque o speedupvariou entre 1,06e 5,23
com 8 processadores, e entre 1,70 e 2,65 com 4 processadores.
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Figura 4.6: Speedupdo Algoritmo Assíncrono

Cálculo de Constantes
Com o objetivo de testar empiricamente a complexidade de tempo do algoritmo, reali
zamos cálculos no sentido de determinar os valores das constantes envolvidas na equação
A Figura 4.7 mostra a curva esperada e os resultados obtidos.

600
500

+ T(PAC)
B G200.4

400
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K . . ..

300

G400.4
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-+.... G600.4

200

+

100

T(PAC)
G1500.1

0
PACI

PACK

PAC5

PAC10 PACK

PAOn PJ\C©

Figura 4.7: Tempo médio das folhas no Algoritmo Assíncrono com 4 processadoresvariando os pacotes. T(PACK) são as curvas dada pela função e Gn.p são os valoresobtidos
nos teste.

A realização do cálculo foi dividida no tempo de uma folha e no tempo de um nó
interno. O cálculo das constantes da folha foi realizados em três partes: a primeira mediu

o tempo de construção do heap, a segunda o tempo de verificaçãode ciclo e rearranjo
do Aeap e a terceira o tempo de comunicação para o envio das arestas. A partir destes
cálculos, que foram realizados para 3 grafos diferentes,calculamos um valor médio para
as constantes. .A equação de tempo para as folhas com as referidas constantes é dada por:
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T(m, n, p, p.4c') = 2, 2T + o, 33i log -; + 3, 35n + i2Sii;l;Õ + 30000.
A.s distorções intrínsecas da medida de tempo, devido a ausência de um temporizador
global, não possibilitaram um estudo efetivo do comportamento da comunicação do algoritmo nos diversos níveis da árvore. Uma diferença de relógiodificulta uma sincronização
excita para efetuar estas medidas de tempo. Mas a curva de tempo da raiz, conforme podemos obsevar na Figura 4.8, é semelhante à da folha, apesar dos valores das constantes
serem maiores.
100(DO
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G400.4
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(]600.4

F G15(D.l
100

10
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PACK PA(3 PAa.o PA(20 PAG40 PA(30

Figura 4.8: Tempo da raiz no Algoritmo Assíncrono com 8 processadoresvariando os
pacote.

No Apêndice B temos a figura 5.3 similar a Figura 4.7 que mede o tempo médio das
folhas quando usamos 8 processadores. Neste apêndice apresentamos também a Figura
5.4 correspondentea Figura 4.8 medindo o tempo da raiz usando 4 processadores.
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Capítulo

5

Considerações Finais
O Problema da FGM é um dos mais conhecidos problemas de otimização em gratos. A
sua ampla possibilidade de aplicações e suas interessantes características teóricas nos motivaram neste estudo. Inicialmente, estudamos nesta Dissertação os principais algoritmos
seqüenciais para o problema bem como suas diferentes implementações
Dentre estes algoritmos estudamos o Algoritmo de Borüvka que possibilita facilidades

de paralelização,o Algoritmo de Prim que apresenta o melhordesempenho..para
grifos
dendensos e o Algoritmo de Kruskal que apresenta boa robustez em gratos de diversas
usando
sidades. Quanto a complexidade, todos estes algoritmos têm tempo O.(mlogn)
estrutura de dados elementares. Particularmente, uma versão do Algoritmo de Prim tem
procomplexidadeO(n2), que para grafos densos não pode ser melhorada. O algoritmo
babilísticode Karger IKKT95j melhorao tempo para grifos esparsospara O(m) com alta
probabilidade
Buscamos abranger os diversos modelos de computação paralela. Dentro de cada
modelo descrevemos os algoritmos de melhor desempenho assintótico ou de melhor via-

bilidade de implementação,uma vez que algumasestruturas de dados muito rebuscadas tornam os algoritmos ineficientesna prática, apesar de bons resultados assintóticos.
Salientamos que os algoritmos paralelos descritos são sempre baseados nos algoritmos

seqüenciais clássicos. No modelo PRAZ'l vários artigos relatam algoritmos para.o problema INm.82, CLC82, AS87, JM95, CKT941. No modelo de rede descrevemos os a goritmos
que otimizam o número de comunicação para o modelo e minimizam o tempo de processamento jadH89, Al<84, NN'IB83, DDP901. Encontramos poucos estudos de implementação
na literatura.
Dentre os algoritmos estudados, implementamos na máquina paralela Parsytec PowerXplorer o Algoritmo de Das et al IDDP901 uma vez que, este algoritmo além da flexibilida67

de quanto a topologia, possui uma certa similaridade com as característicasdos modelos
realísticos e é baseado em uma interessante técnica de eliminação de arestas. A partir deste algoritmo produzimos um novo algoritmo paralelo assíncrono para memória distribuída
que obteve um desempelho melhor que a implementação do algoritmo original. Exploramos as características da máquina com a intenção de produzir a melhor implementação
possível deste algoritmo.

O assincronismoe a técnica de empacotamentose mostraram bastante úteis para
melhorar o desempenho do algoritmo. Os speedup's obtidos foram muito bons, principalmente. se considerarmos a situação em que o custo de comunicação é muito elevado como
a que trabalhamos. O speedupvariou entre 1,06 e 5,23 com 8 processadores, e entre 1,70 e
2,65 com 4 processadores. Uma obsevação importante é que os speedup's foram crescentes
com a densidade dos gratos.

Como o estudo dos algoritmos seqüenciais se releva como pré-requisitopara a construção de novos algoritmos paralelos para o problema, a busca de um algoritmo linear
determinístico é uma questão bastante motivadora para trabalhos futuros. Recentemente,
Chazelle apresenta em ICha971 um algoritmo determinístico para a construção da Arvore
Geradora Mínima que roda em tempo O(mcv(m, n) log c!(m, n)). Este é o menor limitante
assintótico para o problema encontrado atualmente. Na computação paralela, a construção
de algoritmos fundados nos modelos realísticos nos parece bastante promissora.
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.z\pêndice -ANeste apêndice listamos os códigos fontes como descritos no Capítulo 4 da Dissertação. Primeiramente descrevemos as funções que serviram de subrotinas aos algoritmos.
Em seguida listamos os programas principais que são, respectivamente, referentesàs implementaçõesdo Algoritmo DDP adaptado à topologiade malha, sua simulaçãoda topologia
de hipercubo feita pelo Parix e a implementação do Algoritmo Assíncrono.
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Progama
Objetivo

Autores

#include
#i.nclude
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defi.ne
#define
#defi.ne
#defi.ne

: msfp. c
: Floresta

Geradora

Mini.ma

: Marco Aurelio Stefanes - Jose Augusto R. Sobres

<stdj.o.h>

<stdlj.b.h>
<string.h>
<sys/time.h>
<sys/root.h>
<sys/li.nk.h>
<math.h>

<virt.top.h>

<sys/comm.h>

<sys/rrouter
<limits.h>
FALSE
TRUE
INF
PACOTE

h>

0

l

INT.MAX
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#define
#define
#define
#define

OESTE
LESTE
SUL
NORTE

0
l
2
3

/#++++definicao das estruturas globais
typedef struct
{ int

u;

int v;
int peso;
} aresta;

typedef struct

{ int pai;

int rank;

}no;

/+++++ Defina.cao das prototipagens das funcoes

aresta +heapsort(aresta +,int);
void
void

monta.heap(aresta
constroi.heap(aresta

+,i.nt,int)
+,int)

void troca(aresta +,int,int);

;
;

+/

/# troca o valor de 2 posicoes da lista

void makeset(int,no +);

/# Cria um conjunto uni.tardo contendo

void união(int,int,no

/# Faz a União de dois conj. que contem #/

void

linkset(int,int,no

int

findset(int

aresta

#ígm(aresta

aresta

emerge(aresta

,no

+);
#);
I')

;

+,int,int

+,aresta

/+ l elemento

i'/

inteiro

+/

/+ os dois elementosda entrada
/+ Liga dois conjuntospelo maior rank

+/
I'/

/# o i.ntei.ro e compra.me
o caminho

I'/

/+ Acha o representante do conj. contendo+/
I')

;

+,int

'p,int)

;

) ;

aresta +fgmerge(aresta 'K,aresta +,int +,i.nt,int

void des.li.nha(FILE 'K,unsi.gned
int) ;
aresta

centrada(FILE

aresta

+min3(aresta

+,int,int,i.nt

#,aresta

+,i.nt

+,aresta

+,int

+,int
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I')

+,int

;

'k,int

+,int

,int

,int

)

/+#+ Descai.cao das funcoes usadas pelos programas
aresta

#heapsort(aresta

+li.sta,i.nt

n)

{ int ultimo,fimaux;
aresta +listaux;
listaux=(aresta

+)malloc(sizeof(aresta)

fimaux=O;

+n)

constroi.heap(li.sta,n);
for(ultimo=n ; ultimo>=1 ; ult i.mo--)
{ [i.stauxEfimaux] = ]i.stal01;
lista[0]

fi.maux

= ]istaEu]timo-]]

;

++;

nonta.heap(lista,0,ultimo-l)
J

)

free(lista);
return(listaux)
}

void

{

}

constroi.heap(aresta

int

+li.sta,int

n)

i;

for(i= n/2; i.>=0; i--)
monta.heap(lista,i,n);

void monta.heap(aresta alista,int

i,int

n)

{ i.nt menor;

if ((2+i<n)

&& ]i.sta]2+i.]
nenor=2'K i ;

.peso < ]ista]i] .peso)

else
menor:i;

ií ((2+i.+]<n) && ]istaE2+i+]] .peso < listaEmenor] .peso)
nenor = 2+i+l )
ií

(menorl=

i)
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{ troca(lista,i,menor);

monta.heap(lista,menor,n)

}
}

Funcao

: Merge

Objetivo : intercala as listas ll e 12
Entrada : Ponteiros para as listas e para os respectvos finais
Saída
: li.sta laux contendo a intecalacao

aresta emerge(aresta +listal,aresta #lista2,int +:fimll,int fim12)
{

int i,j,k,m,fi.mlaux;
aresta +listaux;
k : O;
j : o;
fimlaux
= 0;
m
= (+fimll)+fi.m12
;
listaux=(aresta
#)malloc(sizeof(aresta)

for(i=0;i<m;i++)
{ if((listal]j]

'km)

.peso<]ista2Ek].peso

[i.stauxEfim]aux]

= ]i.sta]Ej]

&&j<('Kfimll))
;

}

else{

[istauxEfi.m]aux]

}

[i.sta2

[k] ;

)

fimlaux++;
J

)

free(listam);

+fimll=fimlaux;
return(listaux)
}
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l l k>=fin12){

Funcho

: FGM

Objetivo : Encontrar a floresta geradora mínima (Met. Kruskal)
Entrada : As arestas (em 11) e os vertices (em v) do grato
Saída
: As arestas (em 12) da Floresta
aresta

{

#fgm(aresta

alista,int

n,int

'pm)

i.nt i.,quant,mlocal,fimlaux;
aresta +listaux;
no +vts ;
].istaux=(aresta

vts=(no

+)ma]].oc(sizeoí(aresta)

+)malloc(sizeof(no)#n)

+('pm) )

;

constroi.heap(lista,'pm);
quant:n;
mlocal=#m;

fimlaux=0;

for(i=0;i<n;i++) nakeset(i,vts)
for(i=0;i.<(#m) && quant>1;i++)
{ if(findset(listaE0] .u,vts) l=findset(]ista]0] v,vts))
{

união(].ista]0]

.u,].ista]O]

quant--;
listauxlfimlauxl=listaE01;
fimlaux++

.v,vts)

}

mlocal--;
listaE0]

=]istaEm]oca]]

;

monta.heap(lista,0,mlocal)
}

)

íree(vts);

free(lista);

+m=fimlaux;

return(].istaux)
}
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;

Funcho

: MIN3

Objetivo : Encontrar a menor aresta de tres filas.
Entrada : As arestas (em 11,12 e 13) e suas extremidades
Saída
: A menor aresta
aresta +min3(aresta +ll,aresta #12,aresta +13,int +il,int
int

int x;
aresta

+i3,int

jl,int

j2,int

I'i2,

j3)

+menor;

x = 2;
menor

= NULL;

/+ Verifica a validade dos
ií(+it<jt){
ií(+i2<j2){
i:E (]] [+i]] . peso<12 [+i2] peso) C
menor = &]].[+i]];
(+il)

x=0;

++ ;

}

else{

menor = &12E+i21;

(+i2)++;

x=1;
}

}

else{

menor = &lll+ill;

(+il)++;

x=0;
}
}

else
if ('pi2<j2)'C
nenor = &12E+i2]
(+i2)++;
x=l
}

ií(+i3<j3){
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inda.ces

i e j +/

if(menorl=NULL){
if(131+i3].peso<menor >peso){
menor = &131+i31;

(+i3)++;
if(x==0) (+il)--;
else if(x==1) (+i2)

)

}

else

{

menor = &131+i31;
( +i3) ++ ;

\

}

return(menor)
}

Funcao

: FGMERGE

Objetivo : Encontrar a floresta geradora mini.ma(Met. Kruskal)
Entrada : As arestas (em listal e lista2) e os vertices (emv) do grato
Saída : As arestas (em12) da Floresta

aresta

{

'pfgmerge(aresta

+li.star,aresta

'klista2,int

int i,j,k,quant,fimlaux,m;
aresta amai.sleve,+listaux;
no I'vts;
quant

:n;

j
k

:o;
:O;

m

= 1'finll+fim12;

fi.mlaux=0;

li.staux=(aresta
+)malloc(sizeof(aresta)
vts=(no
+)malloc(sizeof(no)+n)
;

for(i=0;i<n;i.++)
for(i.=0;i<m

+m)

makeset(i,vts)

&& quant>1;i++)

{
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'Kfi.mll,int

fin12,int

n)

if(

(listalEj].peso

maisleve=listal''j )

< ]ista2Ek].peso

&&j<(#fimll))

ll k

>

fim12

){

}

else{
maisleve=lista2+k;
}
if(findset(maisleve->u,

vts)

união(nai.eleve->u

};

quant--;
[istauxEfi.m]aux]
fimlaux++;

l =findset(maisleve->v

,mai.sleve->v

,vts)

,vts))

{

;

=+maisleve;

}

+fimll=fi.mlaux;
free(vts);

free(listam);

return(listaux);
}

/#++

#

/++++++

1'4'+++++

PROGRAMA

Usamos

a

topologi.a

PRINCIPAL
de

malha

MSF-M
para

++'k+'+++++l'+++++#+#H'+++#+
simular

o

hipercubo

+/
'kl'$'+#+#

+/

int main (int argc, char +argv]])
{

int nProcs,
myID,
Topld,

/+ Numerode processadoresalojados
/'K Identi.ficacao do processador
/# Identificacao da topologia

Mx,My,

/+ Coordenadas

das di.mensoes

X e Y

'p/
+/
#/
I'/

xfinal,yfinal, /+ Controle das fronteiras das dimensoes'p/
Di.mx,Dimy; /+ Fronteiras das dimensoes
I'/
int
n,m, /+ numerode vertices e arestas
'k/
Dim,i,fi.mll,fim12,naxcom;/+
Variáveis auxiliares
unsigned

int

tmpE5]

,tempos,tempo2,tempoini,

tempoaux,tempocom,temposend;
Grid2DData.t +gri.dData;

aresta +pll,'pp12;
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/'k Medidas

de Tempo

+/
+/

FILE

+fP

myID : GET.R00To->ProcRoot->MYProcID
nProcs = GET.mOCITo ->ProcRoot->nProcs;
Dim : ilogb((double)nProcs);
Dimx= 2+DI.m -

(int)sqrt(nProcs)

;

Dimy: nProcs/Dimx;

fopen(argvEl],''r");

fP

pll

entrada(fp
,myID ,nProcs,&n
(aresta
+)malloc(sizeof(aresta)

p12

Make2DGrid (42 , Di.mx , Dimy,
MINSLICE, MAXSLICE, MINSLICE, MAXSLICE, MINSLICE, MAXSLICE)

Topld
if(

, &m, &maxcom) ;
+maxcom)

Topld < 0 )
{ printf(''Erro
return(
1 );
}

gridData:

('Z.d)

proces.

Get2DGrid.Data(Topld)

Mx=gridData->id.x;
My:gri.dData->id.y;

'Z.d\n'

Topld,

;

tempoaux : TimeNowo;
if (m>=n) {

pll:fgm(pll,n,&m);

}

else

{

pll:heapsort(pll,m)

J

}

tempoini;

TimeNowo -tempoaux

xfinal=ilogb((double)Dimx)-l
yfi.nal=ilogb((double)Dimy)-l
fiml].=m;

TineWait(2000000+(int)
tempos:TimeNowo
tempocom : 0 ;

sqrt((double)

maxcom) )

;
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myID)

for(i=Dim

; i>=1

if(i::4){

; i--)

{

if(My==3){tempo2:TimeNowo;
Send(Topld ,SUL,pll , sizeof(aresta) #fimll)
temposend:TimeNowo-tempo2;

if(My==0){

tempo2:TimeNowo

;

Send(Topld,NORTE ,pll, sizeof(aresta) 'Kfimll)
temposend:TineNowo -tempo2 ;
exit(0);

}

if(My==1){tempo2:TimeNowo;

fim12=Recv(Topld,SUL,p12
, sizeof(aresta)
I'maxcon) ;
tempocom+:TI.meNowo
-tempo2; tmpEil:TimeNowo
-tempo2 ; }

if(My==2){tempo2:TI.meNowo;

fim12=Recv(Topld,NORTE,p12
, sizeoí(aresta)
#maxcom) ;
tempocom+:TineNowo
-tenpo2; tmpEi] :TI.meNowo -tempo2 ; }

if(i::3){

if(Mx==3){tempo2:TimeNowo ; Send(Topld,OESTE,pll,sizeof(aresta)#fi.mll)
temposend:TineNowo-tempo2;
exit(0);

}

exit(0);

}

if(Mx==0){tempo2:TimeNowo ; Send(Topld,LESTE,pll ,sizeoí(aresta)+fimll)
temposend:TimeNowo-tempo2;
if(Mx==1) Ctempo2=TimeNowo;
fi.n12=Recv(
}

Topld,

tempocom+:TI.meNowo

OESTE , p12,

sizeof(aresta)'kmaxcom)

-tempo 2 ; tmp]i]

;TimeNowo

;

-tempo2 ;

if(Mx==2){tempo2:TimeNowo;
fim12=Recv( Topld,LESTE , p12, sizeof(aresta)+maxcom)
}

tempocom+:TimeNowo

-tempo2;

tmplil:TineNowo

-tempo2 ;

;

.

}

if(i::2){
if(My==yfinal+l){tempo2:TineNowo

.

Send( Topld, SUL, pll, sizeof(aresta)+fi.mll);
temposend:TineNowo-tempo2;
exit(0);

if(My==yfinal){
fim12=Recv(

}

tempo2:TimeNowo
;
Topld,NORTE
, p12, sizeof(aresta)+maxcom)
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;

tempocom+:TimeNowo

}

-tempo2;

tmp]i]

:TimeNowo

-tempo2 ;

}

if(i::l){
if(Mx==xfinal+l){

tempo2:TI.meNowo ; Send(Topld,OESTE,pll,sizeof(aresta)
temposend:TimeNowo-tempo2;

exit(0);
}
if(Mx==xfinal)

{tempo2:TI.meNowo

+fimll)

;

fim12=Recv( Topld, LESTE , p12, sizeof(aresta)+maxcon) ;
tempocom+:TimeNowo

-tempo 2 ; tmp [i] ;TimeNowo

-tempo2 ;

}

fim12=fim12/si.zeof(aresta);

if((fimll+fim12>=n) ll(i.==í))
pll=fgmerge(pll,p12

}
else

C

,&fimll,fim12

,n) ;

{

pll=merge(pll,p12

,&íimll,fim12)

;

}
})

free(p12);

tempo2=TimeNowo

-tempos-tempocom

printf(''Tempo Total
printf("Tempo
printf(''tempo
printí("tempo
printf(''tempos

sem comunic
comun
inicio

printf(" Total aresta =

;

= %u \n'',tempo2+tempocom+tempoini)
:
:
:
:

OZBu\n'',tempo2)
;
Zu \n'',tempocom)
;
'Z.u \n'',tempoini)
;
Zu \n",tempos)
;

'Z.d m =

'Z.d\n'',fimll,m);

if(Mx==xfinal)

for(i=Dim;i>0;i--)
pri.ntf('' i.=oZod com

Zu proc 'Z.d\n'',i,tmp]i]

fclose (fp) ;
free(pll)
;

Free2DGri.d(Topld);

return 0;

}
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,myID) ;

/+#+
/+++

++ PROGRAMA
PRINCIPAL
MSF-H+H'l''k
+#++Simulacrodo Hi.percubo
pelo Parix +l'l'++

++ +/
+#+++++
+/

int mai.n(i.nt argc, char +argv]])
{

int nProcs,
myID,

int

topID;

n.m.

/+ Numerode processadores alocados

+/

/# Identi.ficacao
/+ Identi.ficacao

+/
]'/

do processador
da topologia

/# numerode vertices e arestas

Di.m,i,fi.mll,fim12,maxcom;

unsigned int tempos,tempo2,

/+

Variáveis

/+

Medidas

'k/

auxili.ares
de Tempo

tempoini,tempoaux,tempocom;

aresta +pll,'Kp12;
FILE
HCubeData.t
myID

nProcs
Dim

topID

H'fP;
4'Hdata;

GET.mOCITo ->ProcRoot->MYProcID

GET.R00To->ProcRoot->nProcs;
ilogb((double)nProcs);

;

MakeHCube( 42, Dim,

MINSLICE, MAXSLICE,
MINSLICE, MAXSLICE,
MINSLICE, MAXSLICE );

Hdata = GetHCube.Data(topID);
if(

toPID

< 0 )

{ printf(''Erro
return(

1 );

('Z.d) Hipercubo: proces. 'Z.d\n'', topID, myID);

} )

fp
pll

p12

fopen(argv
[1] , ''r") ;
entrada(fp,myID
,nProcs, &n , &m, &maxcom) ;
(aresta
+)malloc(sizeof(aresta)
#maxcom) ;

tempoaux : TimeNowo;

if(m>=n){
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#/
I'/

pll:fgm(pll,n,&m);

}
else

{

pll=heapsort

(pll

,m) ;

}

tempoini.: TimeNowo-tempoaux;
f iml]. =m;
Ti.meWait(2000000+(int)

sqrt((double)maxcom))

;

tempol=TimeNowo;
tempocom :

0;

for(i=Dim;i>=1;i--)

{

if(Hdata->id>=(int)pow(2,i.-l) && Hdata->id<(int)pow(2,i)){
tempo2:TI.meNowo;

Send( topID,
i-l,pll,sizeof(aresta)'Kfimll)
temposend:TI.meNowo -tempo2 ;
FreeHCube(topID) )

;

exit(0)

}
if(Hdata->id<(int)pow(2,i-l))

tempo2:TI.meNowo;
fi.m12=Recv(

topID,i-l,

{
p12,si.zeof(aresta)+maxcom)

;

tempocom+:TimeNowo-tempo2;

fim12=fi.m12/si.zeof(aresta);
if((finll+fim12>=n) ll (i==1)){
pll=fgmerge(pll,p12

, &fi.mll,fi.m12

}
esse {
pll:merge(pll,p12,&fimll,fim12)

,n) ;

;

}
tempo2:TI.neNowo
-tempol-tempocon
;
printf("Tempo
Total
= %u \n'',tempo2+tempocom+tempoini.)
printf("Tempo
sem comunic
: 'Z.u \n'',tempo2)
;
printf(''tempo
comun
printf("tempo
inicio
printf(''tempos
printf("
Total
aresta

:
=
:
= %d m

%u \n",tempocom)
;
'Z.u \n'' ,tempoini)
;
'Z.u \n'',tempos)
;
: 'Z.d\n'',fimll,m)
;
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;

FreeHCube(topID);

return 0;

}

/+++

4'+++++ PROGRAMA PRINCIPAL Arvore.c #+l''k
++l'#/
/+#+++#+'k Implementacao do Algoritmo Assincrono I'l'l'+++++/

int main(int argc, char 'pargv]])
{

int nProcs,
my.[d,
topld;
n,m,
i,maxcom;
jl,j2,j3,il,i2,i3,nf,

+/
/+ Numero de processadores alojados
+/
/+ ]dentificacao do processador
+/
/'p Identifi.cacau da topologia
+/
/+ numero de vertices e arestas
/+ Variáveis auxiliares +/
/+ Controle de inibi.o e fim de listas +/

int

/'k Numero da topologia
/+ Contador
auxiliar

result;

reqld
:
cont=O,

O,

/+ Retono

acabou.lista2=FALSE,
acabou.li.sta3=FALSE;

unsigned

no +vts;
aresta

FILE

int

+pll,

tempoaux,tempoaux2
I'p12 , 1'p13 ,'plistaux,

I'fP;

TreeData.t

;

da comunicacao

assincrona

I'/
#/

/+ Teste de íim de recebimentos
/# Medidas de tempo

'Kmaisleve

I'/

#/

;

#treeData

myld : GET.R00To ->ProcRoot->MYProcID;
nProcs = GET.BOaTo ->ProcRoot->nProcs;
topld

if

: MakeTree

(top.[d

(reqld,

2,

1NFHEIGHT,

MINSLICE, MAXSLICE, MINSLICE, MAXSLICE, MINSLICE, MAXSLICE);

< 0){

printf(''Erro (%d) Arvore: proces. %d\n'', topld, myld);
return(1);

}
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fp = fopen(argv]]],''r");
pll: entrada(fp,nyld,nProcs,&n,&m,&maxcom)
fclose(fp);
TimeWai.t(10000000+500+ilogb((double)(2+nProcs))

#maxcom) ;

tempoaux : TineNowo;
p12
p13

li.staux
nf
jt

(aresta

+)malloc(sizeof(aresta)

+(n+PACOTE)

)

(aresta

+)malloc(sizeof(aresta)

+(n+PACOTE)

)

(aresta

+)malloc(sizeof(aresta)

#(n+PACOTE)

)

= 0;
= m;

j2 : j3 : il : i2 : i3:0;
vts=(no +)malloc(sizeof(no)+n)
for(i=0;i<n;i++)
makeset(i,vts);
for(i=0;i<n+PACOTE;i++){
p121i.].peso
p13]i].peso
}

: 0;
: 0;

[i.staux [i] . peso=]NF;

constroi.heap(pll,m);
tempoaux2 : TimeNowo-tempoaux;
/+ Alnit

(topld, -l,

Alnit(topld,n/PACOTE+6

-l) ;

+/

,(n+PACOTE)

+si.zeof(aresta)

treeData = GetTree.Data (topld);
if

(treeData->status

)

== 0) {

printf(''Nao deu certo??\n'')
return(0);

}
do'L

if(HasSon

(l,

treeData)){

if (i2==j2 ll nf+cont >= n-l)
if (lacabou.lista2){
ARecv(top[d,],&p12]j2]

/+ Folha nao executa este taco +/
/#
Recebimentodos fi.lhos exi.stentes +/
/

, sizeof(aresta)
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+PACOTE,&result)

;

for(

;p12]j2+PACOTE-]]

acabou.lista2:

.peso::0

;) ;

p12Ej2+PACOTE-]]

.peso

INF

j2+:PACCITE;
}

}
else

{

p12E1.2] .peso=lNF;
acabou.li.sta2

= TRUE;

}

if(HasSon (2, treeData)){
if (i3==j3 ll nf+cont >= n-l)
if

(lacabou.lista3)

{

ARecv (topld, 2, üP13tj3], si.zeof(aresta)+PACOTE &result)
for(;p13Ej3+PACOTE-]]
.peso::O;)
;
acabou.lista3
= p13Ej3+pACOTE-]] .peso
j3+:PACOTE;

}
else

INF;

{

p13Ei3].peso=lNF;
acabou.li.sta3

= TRUZ ;

}

#/

/+ Processamentodas arestas recebidas + das suas proprias
whi[e (((i.3<j3 &&p13]i3] .pesos:INF)

ll IHasSon (2, treeData) )

p12Ei2].pesos:lNF
&& i2 < j2 && nf+cont
/+ Calcula
uma aresta da FGM I'/
maisleve
= min3(pll,p12,p13,&il,&i2,&j.3,jl,i2,i3)

ií(mai.slevel=NULL)
if(findset(maisleve->u

união(mai.eleve->u

,vts)!
=findset(mai.sleve->v,vts))
, maisleve->v,
vts) ;

[istauxEnf+cont] =+maisleve;
if(IRoot(topld, treeData->id)) C

< n-l)

&&

{

;
{

cont++;
if(cont==PACOTE 1 1 nf+cont == n-l){
ASend (topld, 0, 1istaux+nf, sizeof(aresta)+PACOTE &result)
nf+=PACOTE

cont=0;
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}

else
nf++;
/+ Reorganiza o heap se necesario +/

if(il>O){

il:o;

pllEo]
j í--

pit[jt-t]

;

;

monta.heap(pl1,0,jl);

}

}
while

11 l acabou.lista3)

(lacabou.lista2

;

/+ Processamentode arestas apor o final dos recebimentos +/

while ((it<jt

]]

maisleve

p12Ei2].pesos:lNF ] ] p13E1.3].pesos:INF) && nf < n -l)

= min3(pll,p12,p13,&il,&i2,&i3,jl,i2,i3)

;

if(maislevel=NULL)

if(findset(maisleve->u,vts)!=fi.ndset(maisleve->v
união(maisleve->u,naisleve->v,
vts)
listaux[nf+cont]
=+maisleve
;

ií(!Root(topld,

,vts))

{

;

treeData->id)) C

cont++;
if(cont==PACOTE ll nf+cont == n-l){
ASend (topld, 0, listaux+nf, sizeof(aresta)'KPACOTE,&result)
nf+=PACOTE;
cont=O;

}
}

else
nf++;
}

if(j.l>o){

il:o;

pllEo]
j í--;
}

/+ Reorganiza o heap se necesario +/
p[í [jt-t]

;

monta.heap(pl1,0,jl);
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if (cont>0 11 ]istauxEnf-]].peso l: INF){
}

ASend

(topld,

O, listaux+nf,

sizeof(aresta)+PACOTE,&result)

;

i.f(Root(topld, treeData->id))
printf(''Proc

raiz

printf(''Proc

: 'Z.d Tempo : 'Z.u \n'',myld,TimeNowo-tempoaux)

else

: 'Z.d Tempo ; 'Z.u \n'',myld,TimeNowo-tempoaux)

AExit(topld);
FreeTree (topld);
return(0);
}
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;

;

Apêndice B
As figuras apresentadas neste Apêndice são ou aquelas que geraram os gráficos do
Capítulo 4 da nossa Dissertação, ou tabelas e gráficos complementaresque refletem os
testes realizados. A ordem de apresentação segue mesma seqüência do Capítulo 4.

Gratos
G200.2
G200.6
G400.2
G400.4
G400.6
G600.2
G600.4
G600.6

20 22
21 23
21 33
26 32
27 71
28 94
34 109
36 127
35 158

MSF-NI
MSF-H
P8
P8
54 16 480 12 21 20 38 15 60 11
55 23 508 17 21 21 38 17 59 15
55 22 477 22 22 30 38 19 59 22
62 50 571 38 25 51 45 39 68 35
63 54 795 47 26 64 46 66 67 55
63 58 704 64 26 85 46 56 66 51
70 87 633 82 31 98 52 99 76 76
71 95 742 112 32 114 53 114 74 88
72 111 719 116 32 143 53 102 67 107

Figura 5.1: Tempo de comunicação/processamento
do algoritmomedidoem ms. Os
respectivos valores em cada célula encontram-se separados por um espaço em branco.
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Figura 5.2 Tempo de execução do algoritmo de Das et aZmedido em ms. PI é o algoritmo
seqüencial P4 é a execução com quatro e P8 a execução com oito processadores.
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Figura 5.3: Tempo médio da raiz no .À.lgoritmoAssíncrono com 4 processadoresvariando
os pacotes.
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Figura 5.4: Tempo das folhas no Algoritmo Assíncrono com 8 processadoresvariando os
pacotes. T(PACK são as curvas dada pela função e Gn.p são os valores obtidos nos testes.

PI
Grafos
25
G200.2
36
G200.4
49
G200.6
75
G400.2
134
G400.4
151
G400.6
162
G600.2
260
G600.4
330
G600.6
G1000.0.5 174
241
G1000.1
G1000.2
l GISoo.0.5
G1500.1
G1500.2

334
530
800

P4
20
33
42
58

99
106
113
121

104

156

114

180

107
140
166

227
288
386

86

Figura 5.5: Tempo de execução do algoritmo Assíncrono medido em ms. PI é o algoritmo
seqüencial, P4 é a execuçãocom quatro e P8 a execuçãocom oito processadores.
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Figura 5.6: Tempo médiodas folhasdo Algoritmo .Assíncronoquandovariado o tamanho
do pacotes com 8 processadores.
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Figura 5.7: Tempode execuçãoda raiz no AlgoritmoAssíncronoquandovariadoso tamanho dos pacotescom 4 processadores.
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Figura 5.8: Tempo de médio das folhas no Algoritmo .Xssíncronoquando variados o tamanho dos pacotesc/ 4 processadores.
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Figura 5.9: Tempo de execuçãoda raiz no Algoritmo Assíncrono quando variados o ta
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