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Resumo

O principal objetivo de nossa dissertação é de estudar os algoritmos paralelos e
de implementar alguns algoritmos probabilísticos para o problema do fecho convexo.

Nosso estudo começa com os algoritmos seqüenciais que podem ser usados na fase
de cálculo local de cada processador. Em seguida apresentamos uma classificação
dos modelos de computação paralela. Dois destes modelos são usados para estudar
os algoritmos paralelos, um deles foi escolhido pelas características teóricas e outro
pelas características práticas ligadas a realidade das máquinas anuais.

Por fim, descrevemos e implementamos dois algoritmos probabilísticos incluindo
o algoritmo QuÍckAuZJ paralelo na máquina paralela Parsg/tec PowerlrpZorer.



Abstract

The main goal of this dissertation is to study parallel algorithms for the convex
hull problem and implement two parallel algorithms.

Our study starts with sequencial algorithms that can be used in the local com-
puting phase in each professor. We then present a classiâcation of some parallel
computing models. Two of such models are used to study the parallel algorithms,
one of which chosen for its theoretical characteristics and the other for its practical
characteristics related to actual parallel machines.

At last we describe the implementation of two probabilistic parallel algorithms
including the parallel quickhull in a Parsytec PowerXplorer.

VI
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CAPÍTULO I

Introducão

A computação paralela é necessária em diversos problemas onde o volume de dados

e cálculos é grande e precisa-se de rapidez na obtenção das respostas. Tais proble-
mas podem ser encontrados, por exemplo, na previsão do tempo, na prospecção de
petróleo, na dinâmica dos fluidos e na computação gráâca. Algoritmos de geometria
computacional, em particular o de fecho convexo, encontram aplicações em diversas
áreas como projeto de circuitos VLSI, robótica e computação gráfica, e nos casos
práticos a quantidade de dados.é grande.

As estratégias usadas em algoritmos seqüenciais para solucionar um problema
nem sempre servem para a criação de algoritmos paralelos para o mesmo problema.
Na elaboração dos algoritmos deve-se levar em conta também a natureza dos proble-
mas. Alguns são trivialmente paralelizáveis, outros apresentam um paralelismo não

tão transparente, precisando de estratégias mais elaboradas na confecção dos algo-
ritmos. Existem alguns em que o grau de paraZe/ásmoi é muito baixo ou igual a um.
O desenvolvimento dos algoritmos paralelos exige que consideremos a arquitetura
paralela a ser usada, pois esta afeta diretamente o desempenho dos algoritmos.

A elaboração dos algoritmos paralelos exige a utilização de estruturas de dados
que sejam ao mesmo tempo simples para serem calculadas eficientemente, e suficientes
para responder as consultas.

Aggarwal et al. l21 mostram algoritmos paralelos para resolver alguns problemas

de geometria computacional. O problema do fecho convexo (em inglês conuez /zuZZ)

2-dimensional é o problema mais fundamental na área de geometria computacional e

iÉ o número máximo de processadores que podem estar computacionalmente ativos em um dado
instante de tempo, durante a execução de um programa.

l
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também o mais estudado l51. Além disso, esse problema tem muitas aplicações, por
exemplo, reconhecimento de padrões l6, 191, processamento de imagens 1451, corte e
alocução de estoque l25, 26, 461. De fato, parece ser o primeiro problema de geometria
computacional para o qual algoritmos paralelos foram elaborados.

O desenvolvimento dos algoritmos paralelos depende também do modelo de com-
putação paralela. Por exemplo, um algoritmo de ordenação ou de inversão de matrizes

não é tratado da mesma maneira sobre o modelo -P-R..4.A/ (Para//eZ Random .4ccess
MacÀãnes) e sobre o modelo .BSP (.Bu/k SgncÀronous Processors). No primeiro ca-
so, o número de processadores é ligado ao tamanho do problema e os processadores
acessam a memória comum. No modelo -BSP, o número de processadores é um dado
do modelo e os processadores se comunicam através da troca de mensagens.

O modelo para a computação paralela deve atender alguns objetivos. Por um
lado, tem que ser bastante detalhado para permitir uma predição excita do tempo de
execução dos algoritmos. Por outro lado, tem ser bastante simples para fazer uma
análise possível dos algoritmos. Um modelo paralelo deve refletir as restrições das
máquinas paralelas anuais (existentes e futuras), mas sem perda de portabiliaade dos
algoritmos feitos nesse modelo. Outro objetivo que deve ser alcançado é a escalabi-
lidade. Isto é, os algoritmos deverão proporcionar ganhos razoáveis para um grande
intervalo de número de processadores.

Muitos modelos de computação paralela foram apresentados nos últimos anos j311.
O modelo PRAM 1331 é o modelo mais antigo de computação paralela. Esse modelo
não é realístico, pois não considera diversas características de máquinas reais. Mas
oferece boas diretrizes em um primeiro aspecto da paralelização de um algoritmo.
Ele é conveniente também para a análise de classe de complexidade .NC' l33, 401. No
uso prático, porém, tem igualmente as suposições fortes, por exemplo, ele recomenda
somente uma unidade de tempo para comunicação entre os processadores. Algumas
variações do modelo -PRÁM foram propostas as quais tentam aliviar essas limitações,
mas ainda estão longe do funcionamento de máquinas paralelas reais.

Dados n pontos no plano, consideramos o problema da obtenção do fecho convexo

Muitos algoritmos paralelos para este problema são descritos para diferentes ar-
quiteturas tais como: CREW PIAM jlll, CRCW PRAM l31, hipercubo l38j e MESH

Um dos algoritmos paralelos estudados, nessa dissertação, foi projetado no modelo
P.R,4.A/ 1331. A sua complexidade de tempo é O(Ioga) usando um total de O(nlogn)



3

operações. Esse algoritmo usa a estratégia de divisão-e-conquista. O sucesso deste
método depende da execução eficiente da primeira e da última fases. A primeira
fase consiste em dividir o problema em vários subproblemas. A segunda fme é de
resolver os subproblemas recursivamente. Na última fase são combinadas as soluções
dos subproblemas para obter uma solução do problema original. Esta estratégia é
muito utilizada no desenvolvimento de algoritmos seqüenciais.

Recentemente, alguns modelos mais realistícos como -BSP 1471 e C'GM ((7oarse-
Graãned .A4u/ticompufers) j151, que levam em conta a comunicação entre os proces-
sadores que podem ser um gargalo, têm sido utilizados no desenvolvimento de algo-
ritmos paralelos. Estes modelos são bastante gerais e não consideram a arquitetura
específica de interconexão entre os processadores.

O modelo C'61M consiste de um conjunto de p processadores, cada um com
memória local de tamanho O(:), interconectados através de uma rede de comu-
nicação arbitrária, onde n é o tamanho de entrada do problema. Temos p << n
em geral. O desempenho dos algoritmos no modelo C'GM é medido pelo número de
rodadas de comunicação. Os algoritmos nesse modelo consistem da alternância entre
uma rodada de computação local e uma rodada de comunicação.

No modelo aG.A4, vários resultados foram propostos para o problema do fecho
convexo j13, 14, 15, 17, 181. Nesses algoritmos, cada processador obtém na primeira
etapa o fecho convexo de f pontos inicialmente distribuídos em cada processador
usando os algoritmos seqüenciais. As etapas seguintes consistem geralmente em fazer
a combinação desses fechos convexos.

O algoritmo de Dehne, Fabri e Rau-Chaplin j151 foi o primeiro algoritmo paralelo
aG.A4 proposto para o fecho convexo de um conjunto de n pontos. Esse algoritmo é
determinístico, aplicável para n ? p2 e requer O(Ioga) rodadas de comunicação. A
complexidade de tempo desse algoritmo é O(!:'':l;:!U + Ts(n, p)) onde n é o tamanho
do problema, p o número de processadores e Ts (n,p) refere-se a complexidade de tem-
po de ordenação de n pontos armazenados em p processadores. O algoritmo é ótimo
se '-'"-':'' domina Ts(n,p) ou Ts(n,p) é ótimo. A vantagem dele é de ser simples,

determinístico e escalável sobre um grande intervalo dos valores do favor :. Mas a
desvantagem é de possuir um número não constante de rodadas de comunicação.

No ano seguinte, Dehne, Fabri e Kenyon j141 apresentaram um algoritmo paralelo
que requer, com alta probabilidade, um número constante de rodadas de comunicação.
Esse algoritmo é ótimo e aplicável para n 2 p3+' onde c é uma constante fixa tal que
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c > 0. Ele tem complexidade (k + 2)(ZlÍO + O(1?)) para o tempo de computação
local e (k + 1)(%s««(p) + Tc.«.,(p,n)) para o tempo de comunicação, onde k =

[à + 41 é uma constante. TI(n) denota a complexidade de tempo seqüencial e

TPs..(p) é a complexidade paralela para calcular a soma parcial de p números, cada
um ai'mazenado em um processador. Tc.«P,(p,n) é o tempo para comprimir um
subconjunto de dados de tamanho n' $ m em p' $ p processadores. A vantagem é
que esse algoritmo resolve o problema do fecho convexo para os pontos em qualquer
dimensão maior que dois, supondo a distribuição uniforme de pontos. Este algoritmo
será apresentado de modo detalhado nesta dissertação.

No mesmo ano, Deng e Gu j171 publicaram dois algoritmos para fecho convexo
bidimensional aplicável para n ? p3+'. Esse algoritmo determinístico requer O(logo)
rodadas de comunicação, enquanto a versão probabilística requer com alta probabili-
dade O(1) de rodadas de comunicação. A complexidade de tempo desses algoritmos
é O(zJ9KZ). A vantagem é de não ter restrição da distribuição uniforme de conjunto
de pontos.

Num outro trabalho recente, Diallo, Ferreiro, Rau-Chaplin e Ubéda j181 obtiveram
um algoritmo determinístico, que requer somente um número constante de rodadas
de comunicação no pior caso. Esse algoritmo, aplicável para n ? pl+', é o terceiro
estudado neste trabalho. O algoritmo proposto tem complexidade de tempo local
O(!119m + Ts(n,p)) onde n é o tamanho do problema, p o número de processadores e
Ts(n,p) refere a complexidade de tempo de ordenação de n pontos armazenados em

p processadores. Este algoritmo é ótimo se !1liW domina Ts(n,p) j181.

Zhou, Deng e Dymond, em um trabalho ainda não publicado, propõem um al-
goritmo paralelo para o fecho convexo de um conjunto de n pontos no plano, de
complexidade de tempo local (O(!!!ogn)) com o número de rodadas de comunicação
ótimo.

O algoritmo seqüencial QuÍck/zuZ/ foi paralelizado por nós e implementado utilizan-
do a máquina paralela Parsg/tec PowerXp/ater. Essa máquina tem 16 processadores,
interligados por uma topologia de grade bidimensional. Cada nó é composto de um
processador PowerP(7 60-7 para a computação, um processador Transpater T805 para
a comunicação e uma memória ]oca] de 32 ]WZ?g/tes. O sistema operacional usado é

o /)HR.7X. Sua complexidade de tempo da computação local é O(; log:l) com um
número constante de rodadas de comunicação.

Na implementação do algoritmo, utilizamos os conjuntos de n pontos segundo
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uma distribuição normal. Com esses tipos de dados, conseguimos eliminar quase 97
porcento dos pontos na primeira fase do cálculo local em cada processador. Imple-
mentamos também o algoritmo probabilístico de Dehne j141. Os resultados mostram
que as comunicações do algoritmo de Dehne são melhores. O código da implemen-
tação do algoritmo C?u ckÀuZ/ paralelo pode ser encontrado no .Apêndice .A.

No capítulo 2, enunciaremos o problema do fecho convexo estudado neste trabalho.

No mesmo capítulo, descreveremos os algoritmos seqüenciais que resolvem o problema

com complexidade O(nlogn). Esses algoritmos podem ser usados no modelo de
computação C'G.Mdurante a rodada de computação local e são os melhores conhecidos
até hoje.

O capítulo 3 apresenta a classificação dos modelos de computação paralela, des
tocando as características principais.

O capítulo 4 terá a descrição completa do algoritmo paralelo no modelo PR.4.A4.
Esse algoritmo é um dos primeiros para resolver o problema do fecho convexo em
paralelo.

No capítulo 5, vamos descrever detalhadamente os algoritmos paralelos proba-
bilístico de Dehne j141 e determinístico de j181, repectivamente. Esses algoritmos são
escaláveís e facilmente implementáveis em máquinas paralelas existentes.

Nosso capítulo 6 trata da implementação na máquina paralela. Nesse mesmo
capítulo apresentamos um algoritmo QuicÀ;Àu/Z paralelo, as características da máquina
e o resultado. Implementamos também o algoritmo probabilístico de Dehne.

Por fim, apresentamos no capítulo 7 as considerações finais de nosso trabalho.



CAPÍTUI.0 2

Algoritmos Seqüenciais

2.1 Tntrndllrãn
.n. a. n.VH. v \.a. e,u yLq. \.r

Antes de apresentarmos os algoritmos seqüenciais, vamos definir o problema do
fecho convexo.

Definição: .Dado un7z corÜunto S :: {pi,p2,'' . ,pn} de n pontos no plano ou

num espaço de dimensão quaZq er maior que dois, o fecho convexo de S, denotado
CHÁS), é o menor polígo'rto co'n'ue=o que contém todos os pontos de S.

Sda Ea um espaço euclidiano d-dimensionar. Um conjunto S em Ed é convexo se
Vz, y C S, o segmento zy Ç S.

Problema do fecho convexo 1391: Z)ado um cozÜunto S = {pi,p2,
po'ritos n,o plano, Cuco'mirar CHÁS), o fecho conue=o dos pontos de S.

Existem vários algoritmos seqüenciais para encontrar o fecho convexo de um
conjunto S de pontos no plano. Vamos examinar alguns deles, especialmente, aqueles

de complexidade O(n log n) que servirão na computação local do modelo de granula-
ridade grossa (7GM

,p«} de

Considere um ponto p no plano, de coordenadas (aç,Z/). A abscissa de p será
denotado por z(p) e a ordenada denotado por y(p).
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2.2 Algoritmo Arestas-IExtremas

O algoritmo 1391 identifica arestas do fecho convexo ao invés de vértices extremos.
Uma aresta #3/ é uma aresta éktrema de um conjunto de pontos S se z e y forem
vértices extremos e todos os pontos de S estão sobre ou de um mesmo lado da aresta.

Considere o segmento (a, b) e um ponto c (Figura 2.1). Se a tripla (a, b, c) forma
um circuito anel-horário como mostra a figura 2.1, então c é dito à esquerda de (a, b).
Analogamente, c' é dito à direita de (a, b) se (a, b, c') forma um circuito horário.

Figura 2.1: O ponto c está à esquerda do segmento (a, b) e o ponto c' está à direita
do segmento (a, b).

Algoritmo .Arestas-Ezfremas
.Entrada. Um conjunto finito S = {pt, ...,p.} de pontos no plano
Saía; As arestas extremas de C'-H($)
for cada ã do

for cada .j, .j # á do

for cada #, k :# ã, k # j do

ifpk não está à esquerda ou sobre (p{,pj)
then pi,pj não é aresta de C'H(S).

O algoritmo acima tem complexidade de tempo O(n3), pois existem três laços
encaixados e cada um desses laços fará O(n) iterações.
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2.3 Algoritmo Embrulho-para-Presente

O algoritmo .EmZ,ruZAo-para-Presente ( Gl#- Wrapping) também é conhecido como
algoritmo de Jarvis l32, 39, 431 e pode ser visto como uma variação do algoritmo
.4restas-.Estremas 1391. Ele usa a aresta extrema mais recentemente encontrada para
achar a próxima aresta. A idéia funciona, pois sabemos que no fecho convexo, uma
aresta está conectada a outra, que por sua vez está ligada a uma outra aresta e assim
por diante. Para achar a próxima aresta extrema, testamos O(n) candidatas para
cada aresta extrema encontrada. Logo a complexidade do algoritmo é O(n2), que
reduz por um favor de n a complexidade do algoritmo .Arestas--Ezfremas.

2.3.1 Algoritmo

Seja S um conjunto de n pontos no plano. Suponhamos que não existem três
pontos em S que sejam colineares. Seja a uma aresta de C'-#(S) ligando o ponto
p e o ponto g onde z(p) < z(q). A idéia chave do algoritmo 1321 é achar o ponto
r tal que o ângulo poial 0, entre rq e a rega passando pela aresta a seja mínimo.
Essa observação é do algoritmo .Arestas-.Eztremzas que busca colocar todos pontos
de mesmo lado, como mostra Figura 2.2. No início não temos nenhuma aresta de

L

a7tgulo polar

Figura 2.2: A aresta qr e a teta passando pela aresta a tem o menor ângulo polar

C'H(S). Basta escolher o mais baixo ponto po em S (isto é, com menor 3/(po)). A
Figura 2.3 mostra como encontrar o ponto pi em $ de menor ângulo polar (sentido
anui-horário) em relação a po e a rega horizontal.



2.3 Algoritmo Embrulho-para-Presente

Abaixo encontra-se o algoritmo -Embru/Ào-Para-Presente

Figura 2.3: As operações feitas pelo algoritmo -Emzóru/Ao-para-Presente

Algoritmo .Emóru/ho-.Para-Preserzte
.Entrada; Um conjunto finito S = {pi, ...,p.} de pontos no plano

Saía; As arestas extremas de C'-H(S) tais que elas aparecem
na fronteira de C'H(S) no sentido anui-horário

1. Encontre o ponto em S de menor ordenada
2. Soja {o o índice desse ponto. í +- ão.
3. Seja -L a rega horizontal passando por pio

4. repeat
a. for cada j, .j # ã do

Calcule o ângulo polar 0j do ponto pj em relação ao ponto pí e a neta .L
b. Seja k o índice do ponto pk tal que 0Ê = m nj03
c. Output pipa como uma aresta (1le C'.H(S).
d. -L +- rega passando porpipk.
e. { + = k.

until ã = áo.

2.3.2 Análise do Algoritmo

Seja A o número de arestas extremas de a-H(S). Então, no pior caso, o algoritmo tem

complexidade de tempo O(hn) = O(n:). Se h é pequeno, por exemplo, h = O(log n),
a complexidade fica O(n log n).
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2.4 Algoritmo Quickhull

O problema de ordenação tem sido uma constante fonte de inspiração para o
desenvolvimento de algoritmos do fecho convexo. O algoritmo que vamos ver nesta

seção, com algumas variações, foi proposto independentemente por vários autores
quase ao mesmo tempo j10, 20, 30j. Devido a semelhança com o algoritmo Quícksod,
o algoritmo que vamos descrever foi balizado de QuáckÀu// l24, 39, 431.

2.4.1 Descrição do Algoritmo

A idéia básica é tentar descartar uma grande parte dos pontos que estão no
interior do fecho convexo. O trabalho então concentra nos pontos que estão próximos
à fronteira. No início, o algoritmo busca os pontos extremos que estão na posição
mais acima, mais abaixo, mais à esquerda e mais à direita. No caso de empate,
devem ser escolhidos os pontos com menor abscissa ou ordenada. Note que os pontos
no interior do quadrilátero são dispensáveis para a construção do fecho convexo,
como mostra Figura 2.4. Para achar o fecho convexo, devemos concatenar os quatro
subproblemas correspondentes às regiões triangulares que resultam após eliminar os
pontos interiores ao quadrilátero.

Figura 2.4: O algoritmo descarta os pontos que se encontram no quadrilátero formado
pelos quatro pontos extremos.

Cada um dos quatro triângulos tem dois pontos que certamente estão no fecho
convexo. O algoiitmo resolve recursivamente cada um dos quatro subproblemas ob-
tidos. Para isso, sejam a e b os pontos extremos do conjunto que formam a base do
triângulo. O algoritmo encontra um ponto c mais distante do segmento ab (que es-
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tara no fecho convexo), descarta os pontos que estão no interior do triângulo formado
pelos pontos a, b e c e particiona o problema em dois subproblemas idênticos meno-
res. Esses dois subproblemas são resolvidos recursivamente. A Figura 2.5 mostra os
pontos a,b e c.

O algoritmo está descrito abaixo

Figura 2.5: O C?uÍcAuZZ descarta os pontos que estão no interior do triângulo formado
pelos pontos a, b e c.

Algoritmo QuáckAu/Z

.Entrada; Dois pontos distintos a e b e um conjunto S de pontos
no plano tal que todo ponto de S está à esquerda da rota
passando por a e b

$aüa; Fecho convexo O'-H(S) de S
1. if S = 0 then return ab.
2. else

a. c +- ponto com distância máxima ao segmento ab
b. .4 +- os pontos de S à esquerda do segmento ãê.
c. -B +- os pontos de S à esquerda do segmento cb.

d. return Quickhull(a, c, .4) concatenado com Quickhull(c, ó, B)

2.4.2 Análise de Complexidade

Na descrição do algoritmo acima, temos uma fase do pré-processamento que con
siste em achar os quatro pontos extremos. Essa fase custa O(n) operações elemento.
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res, onde n é o número de pontos

A análise de complexidade é semelhante à do Quicksort, depende do número de
elementos nos conjuntos .4 e -B. Seja a = 1.41 e /3 = 1.al. Se 7'(n) denota o tempo
para achar o fecho convexo de n pontos. A complexidade é dada por:

r(n) 5; T(a) + ]"(p) + .zn,
onde d é uma constante. O termo dn corresponde ao número de operações gastas
pelo algoritmo QuáckAuZZ para encontrar o ponto c e construir os conjuntos .4 e .B

Se a = in/2J e P = fn/21, a metade dos pontos estão em .4 e outra metade em
.B, teremos que:

r(n) 5; ]"(in/2J) + r([n/21) + .zn.
Isto é uma relação de recorrência cuja a solução é:

r(n) Ioga).

No pior caso, a partição deixa n-- l pontos de um mesmo lado e a = 1 e /3 = n l
A equação de recorrência fica:

T(n)$ T(n -l)+dn
Ao resolver essa recorrência chegamos a:

T(n) $d+.22+'..+d(n 2)+d(n-l)+dn

2.5 Algoritmo Mergehull

O algoritmo MergehuZZ é chamado assim por causa da sua similaridade com o
algoritmo ]Werye$oM. Ele usa a técnica de divisão-e-conquista j121 para encontrar
o fecho convexo de um conjunto de n pontos. A estratégia de divisão-e-conquista é
composta de três passos principais:

8 Divisão: O problema é dividido em um número de subproblemas de tamanho
menor.

e Conquista: Os subprolemas são resolvidos recursivamente. Quando o sub-
problema tem o tamanho suficientemente pequeno, ele é resolvido de maneira
direta.

e Combinação: As soluções dos subproblemas são combinadas para obter uma
solução do problema original.
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Em Geometria Computacional, muitos problemas são resolvidos, seqüencialmente,
através do paradigma de divisão-e-conquista. Um destes problemas é a determinação
do fecho convexo de um conjunto de pontos no plano, que pode ser resolvido através
desta estratégia em tempo ótimo O(n log n). Na resolução seqüencial deste problema,
as fases de divisão e conquista são simples de se obter, a fase de combinação é a mais
trabalhosa.

2.5.1 Descrição do Algoritmo

Antes de aplicarmos o algoritmo a um conjunto S de pontos dados, a primeira fase
será de fazer um certo pré-processamento que consiste em ordenar os pontos dados
em relação as suas abscissas.

A próxima fase do .ü/erre/zu/J consiste em dividir o conjunto de pontos em dois
subconjuntos .4 e -B de tamanho in/2J e [n/21, pela abscissa (em caso de empate
considera-se a ordenada). Isso significa dividir o problema em dois subproblemas
de tamanho menor. Na fase seguinte são resolvidos recursivamente os subproblemas
independentemente. A última fase permite combinar as soluções dos subproblemas
para obter a solução do problema inicial.

Para que o fecho convexo seja construído em tempo O(n log n), deve-se ter certeza
que a última fase seja executada em tempo O(n). A idéia é escolher o ponto mais
à direita de .4 e mais à esquerda de -B, chamaremos de pontos ui e uj. Para achar
a aresta do fecho "de baixo" escorregue o segmento uiuj para baixo, de um lado
e depois do outro, até que as extremidades do segmento tangente procurado sejam
encontradas, como mostra Figura 2.6. A aresta de cima é encontrada da maneira
análoga. Essa ideia foi sugerida por Preparara e Hong 1421.

Temos a seguir os algoritmos .Acha 7'ingente-/n/Criar e Meryehu//.

Algoritmo: .4cha Tangente-/zz/erãor

.Entrada. Dois fechos convexos C'-H(.4) e C'-#(-B) .

fama. O segmento 'tangente' inferior a C'-H(.4) e On(-B).
1. uí <--- vértice mais à direita de O-H(,4).
2. uj +- vértice mais à esquerda de C'-H(-B).
3. while T = uiuj não é tangente inferior de C'H(.4) e (JH(-B) do

a. while T não é tangente inferior de C'-H(-B) do
q .d
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Figura 2.6: O algoritmo Acha Tangente-Inferior começa com (ui, uj) = (3, 7) e ter
mi- com (ui, «j) = (1, 10).

b. while T não é tangente inferior de (-7-#(.4) do
á +.-. í -- l.

4. return T

O algoritmo supõe que os pontos uí de C'-H(-4) e os pontos uj de C'-H(-B) estão
em sentido anta-horário. A aritmética envolvendo os índices é módulo o tamanho do

respectivo conjunto .4 ou -B.

No algoritmo acima, dizer que "T = uit;j" não é tangente inferior de C'-H(.4) é
equivalente a ui-i está à direita do segmento uiuj. Da maneira análoga, "T :: uiuj"
não é tangente inferior de a-H(-B) é equivalente a uj+i está à direita do segmento

2

Algoritmo: .ll/eryehu/Z

.Entrada. Um conjunto finito S = {pi, ...,p.} de pontos no plano.

(Suponha que estão ordenados pela abscissa.)
Saz'da: O fecho convexo de S.

1. if ISI $ ko, onde ko é uma constante pequena, construa o fecho
convexo diretamente por algum método e return.

2. Particione o conjunto S em conjuntos ,4 com in/21 pontos e
.B com [n/21.

3. Recursivamente construa o fecho convexo de .4 e .B.
4. Construa o fecho convexo de .4 U .B.
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2.5.2 Análise do Algoritmo

O pré-processamento do algoritmo MeryeÀu// consiste em ordenar os pontos do
conjunto $. Se usarmos o algoritmo .Heapsorf ou .Meryesort j121, a complexidade de
tempo dessa fase é O(nlogn). Na fase de combinação, os laços são executados O(n)
vezes. Isto significa que as tangentes inferior e superior podem ser construídas em
tempo O(n). Então, a complexidade de tempo da fase de combinação é O(n).

Se 7'(n) é a complexidade de tempo do algoritmo .A/eryehuZZ, ao resolver uma
instância de tamanho n, teremos:

r(n) $ r(in/2J) + T( [n/21) + .n
onde c é uma constante.

Portanto, a complexidade de tempo do algoritmo MeryeÀu/Z é O(n logo)

2.6 Algoritmo de Graham

O construção do fecho convexo de um conjunto S de pontos pelo algoritmo de
Graham 1291 é feita em duas fases. Primeiramente, um pré-processamento é realizado
para selecionar um ponto po em S de ordenada mínima e ordenar os pontos restantes
pelo ângulo ao redor de po. A segunda fase do algoritmo consiste em processar
iterativamente os pontos, construído uma seqüência de fechos convexos que converge
para (7-H(S).

2.6.1 Pré-processamento

A fase de pré-processamento consiste em achar um ponto po de S. O ponto po vai
ser o ponto em S com a menor ordenada. Em caso de empate, escolheremos entre os
pontos com a menor ordenada, o ponto com a maior abscissa.

O passo seguinte de pré-processamento consiste em ordenar os pontos de S\Ípo}
em relação ao ângulo polar que estes pontos formam ao redor do ponto po. Se dois
pontos têm o mesmo ângulo polar (colineares), descarta o ponto mais próximo de po.
Veja a figura 2.7.
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2.6.2 Construção do F'echo(IJonvexo

A segunda fase constrói o fecho convexo. Nesta fase, os pontos são examinados
na ordem que estes foram colocados pelo pré-processamento. Em cada iteração, os
pontos de fecho convexo já encontrados estão em uma pilha identificada pela variável
topo. Para cada ponto p{, se o ângulo entre Tt.P.-tlZ}.P. e 7}.P.p{ for menor que
180o, empilha pí senão desempilha. Note que alguns pontos que eram pontos do
fecho convexo anterior, podem não ser pontos do fecho convexo corrente. No final da
última iteração do algoritmo, a pilha contém os pontos do fecho convexo.

A seguir o algoritmo de Graham.

Figura 2.7: Os pontos ordenados conforme o ângulo polar que estes formam ao redor
do ponto po.

Algoritmo: Gravam
.Entrada. Um conjunto finito S de pontos no plano (m > 3).
Saída; O fecho convexo de S.

1. Encontre po o ponto em S com ordenada mínima, em caso de empate
tome o ponto mais à direita.

2. Ordene pontos pelo ângulo (elimine os empates escolhendo o ponto mais
distante). Soam pt, - . - , Pn-l OS pontos de S ordenados

3. z' +.-. 0

4. Empilhe po,pi,p2 na pilha T
5. € + =3.
6. while á < n do

a. if pi está à esquerda de (pt.,.-l, p&.,.) then
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Empilhe pi e { +- á + l

b. else Desempilhe pt.P.
7. return T

2.6.3 Análise do Algoritmo

A análise de complexidade de tempo depende das fases do algoritmo. O primeiro

passo do algoritmo, na fase de pré-processamento, pode ser feito em tempo O(n). O
custo total da fase de pré-processamento é dominado pelo custo da ordenação dos
pontos que é O(nlogn) no segundo passo

A segunda fase do algoritmo vai da linha 3 até 7. As linhas 3, 4 e 5 são executadas
em tempo constante (O(1)). O número total de execuções do comando while da linha
6 será O(n). Portanto, o número de operações Empilha e Desempilha na execução
do algoritmo é O(n).

Assim, a complexidade de tempo total do algoritmo é O(n logo).



CAPÍTULO 3

Modelos de Computação Paralela

Neste capítulo apresentamos uma visão geral sobre alguns modelos de compu-
tação paralela. Os modelos PR.4M e O'G.M vão ser usados no nosso trabalho para o
desenvolvimento dos algoritmos paralelos que resolvem o problema do fecho convexo.
Esse capítulo é baseado no capítulo 20 do livro de Capa Rumeur jll.

3.1 Introdução

Um dos principais objetivos deste capítulo é expor os diferentes modelos de com-
putação paralela, do /'R-4.M ao modelo aGM. A diversidade dos modelos de com-
putação paralela apresentados na literatura é tal que uma apresentação exaustiva é
hoje quase impossível. Vamos apresentar as grandes classes de modelos e focar nossa
apresentação ao redor de uma classificação. A classificação que apresentaremos sela
eficaz pois continua compatível com os outros modelos da literatura.

O segundo objetivo desse capítulo é mostrar a in$uência do modelo de computação
paralela no desenvolvimento dos algoritmos paralelos. Por exemplo, um algoritmo
de ordenação ou de inversão de matrizes não é tratado da mesma maneira sobre o
modelo PR.4M e sobre o modelo -BSP. No primeiro caso, o número de processadores
é ligado ao tamanho do problema e os processadores acessam uma memória comum.
No modelo -BSP, o número de processadores é um dado do modelo e os processadores
se comunicam por troca de mensagens.

O destaque vai também na adequação do modelo com a realidade das máquinas
paralelas atuais. E conveniente, entretanto, de não se focalizar sobre esse parâmetro.
Por um lado a tecnologia evolui tão rapidamente, que não se pode afirmar que as
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máquinas anuais são representativas das máquinas da próxima geração. A definição
de novos modelos pode ser vista de fato como uma maneira de determinar os fun-
cionamentos dos algoritmos paralelos no futuro. Como no caso de modelo de von
Neumann para a computação seqüencial, o modelo de computação paralela deve es-
tabelecer uma ponte entre o se.Pware e o hardware j31, 34j. Por outro lado, existem
outros parâmetros que vão determinar a importância de um modelo tais como:

e a portabilidade;

e a escalabilidade;

e a capacidade de desenvolver uma teoria da complexidades

e a facilidade de utilizaçãol

8 a ampla aplicabilidade com respeito às máquinas existentes e futuras

Cada um desses critérios tem importância variada conforme a utilização feita do
modelo. A teoria de complexidade prefere certamente o modelo P.R.4M ao modelo
mais próximo das máquinas, porém mais diâcilmente tratável. Contrariamente, um
programador de uma aplicação específica sobre uma categoria de máquinas específica
usaria um modelo correspondente a todas as características da máquina tais como
entrada/saída, coche, etc.

O custo de tempo é um outro favor que pode influenciar uma possível classiâ-
cação linear de modelos. Por exemplo, para resolver os problemas como a predição
meteorológica ou o cálculo de trajetória de uma sonda sobre Malte, é importante se
aproximar da máquina. Assim, adaptar-se-ia um produto de matrizes à estrutura da
máquina para executa-lo o mais rapidamente possível. Entretanto, se a pergunta so-
bre a complexidade do produto de matrizes for levada em conta, uma tal aproximação
não permite resposta satisfatória, pois uma máquina é muito pouco estável no tempo
para que possa desenvolver uma teoria da complexidade sobre essas características.
Esta é uma das razões pe]as quais en] teoria da comp]exidade o mode]o PR,4]14 é o
melhor adaptado.

Muitos modelos de computação paralela foram apresentados nos últimos anos.
A seção 3.2 descreve e classifica os modelos de computação paralela. Nessa seção,
vamos falar do modelo PR.4M l33j que vai ser usado para desenvolver um algoritmo
paralelo para o problema do fecho convexo. Nessa mesma seção veremos um outro
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modelo mais recente e realístico, o C'GM j13, 14, 15, 161. Esse modelo servirá para
o desenvolvimento de outros algoritmos paralelos de nosso trabalho. A seção 3.3
conclui o capítulo com as perspectivas dos modelos de paralelismo.

3.2 Cllassi.ncação dos Modelos de Computação Pa-
ralela

O objetivo dessa seção não é listar o conjunto de modelos de computação paralela
apresentado na literatura nesses últimos anos. Procura-se concentrar sobre alguns
principais modelos para compreender as suas características mais importantes.

3.2.1 Apresentação dos Principais Modelos

Poi principais modelos, entendemos os modelos cujo impacto sobre a análise dos
algoritmos é considerável em termos de número de publicações usando esses modelos
como base da descrição e do estudo das suas complexidades. Todos esses modelos
têm vantagens e desvantagens, as quais discutiremos. Muitos modelos são, aliás, as
variações ao redor de modelos descritos abaixo. Na subseção 3.2.3, classificaremos os
modelos apresentando suas principais propriedades.

Mlodelo PRAM

O modelo PRÁM é historicamente o primeiro a aparecer. Ele corresponde a visão
de uma máquina paralela como um conjunto de máquinas seqüenciais acessando a
uma memoria comum.

Da maneira formal, no modelo P-R.4M estão disponíveis um conjunto arbitraria-
mente grande de processadores, cada um possuindo um conjunto anito de registrado-
res e tendo acesso a memória comum, de tamanho também arbitrário. O número de
processadores e o tamanho da memória são os parâmetros do modelo e a complexida-
de dos problemas será expressa em função desses parâmetros. Em geral o número de
processadores é considerado da mesma grandeza que o tamanho da memória. Uma
máquina PR,4M de n processadores pode potencialmente executar n instruções si-
multanemente. Essas instruções podem ser idênticas ou não em cada processador.
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Todos os processadores acessam a memória comum em tempo constante, pois não há
a pllc4-n H n pnml l n ipnpãnv uuv uv uv uvxxz UAXAuuywv n

O modelo P.R.4Mfoi usado para o estudo da complexidade paralela dos problemas
fundamentais. Esse modelo permite a definição formal de classes de complexidade
como a classe .NC, correspondendo ao conjunto de problemas do tamanho n solu-
cionáveis em tempo polilogarítmico sobre um número polinomial de processadores.
Uma das conjecturas mais famosas de algoritmos paralelos é de saber se P = Na,
o que significa, se o conjunto dos problemas solucionáveis seqüenciamente em tem-
po polinomial podem ser resolvidos em tempo polilogarítmico sobre uma máquina
/'n.4M com um número polinomial de processadores. Note que o contrário é trivial
pela simples simulação de n processadores em um único processador: cada etapa
paralela necessitando O(n) etapas seqüenciais.

Modelo de topologias explícitas

O modelo PR.4.ü/ deveria ser um padrão para a computação paralela, mas apesar
da sua importância no desenvolvimento de algoritmos, ele não consegue atingir a exa-
la noção do paralelismo. A principal desvantagem desse modelo é de não considerar
a estrutura das máquinas disponíveis. Hoje, a maioria das máquinas tem memória
distribuída, uma estrutura bem diferente do PR.4.A4. Um outro problema sério do
modelo PR.Á-M é ligado à memória global e à hipótese de leitura/escrita em tempo
constante, que não correspondem às máquinas existentes. O acesso à memória lo-
cal é mais rápido que o acesso à memória do processador vizinho, que por sua vez
é menos caio que o acesso à memória de um processador distante (não conectado
diretamente).

Foram introduzidos novos modelos, com topologias explícitas tais como grade, hi-
percubo, etc. As arquiteturas -A477MD (.A4uZtípZe -rnsÉructáons .A4uZtãpZe l)ata) e S/7WD

(Sãng/e /nstruction MuZfápZe l)ata) levaram a dois tipos de modelos: os modelos de
granularidade fina modelando as máquinas S/.Adia, em particular os (l;onnectáon JI/a-
chares (;lÀ4Z e (7À/2 1231, e os modelos de granularidade grossa modelando as máquinas

tais como iPC'S de Intel, ou as máquinas a base de 7ransputers l41 na Europa.

Esses modelos permitiram o desenvolvimento de um número grande de algorit-
mos. Emergiram os paradigmas de programação paralela tais como pipeline, partição
de dados, balanceamento de carga e agrupamento de mensagens. Também foram co-
locadas em evidência técnicas de programação complexas e problemas fundamentais
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ainda não resolvidos

Modelo sem topologias

Dois fatores influenciaram o comportamento dos algoritmos em relação aos mo-
delos de topologia explícita. Por um lado, as comunicações das máquinas paralelas
modernas tendem dissimular a distância entre os ptocessadotes que se comunicam.
Isto é, dois processadores vizinhos ou distantes não modificam, na teoria, o custo
da comunicação. Por outro lado, o paradigma de troca de mensagem compete com
outros paradigmas, como a memória virtualmente compartilhada, na qual a topologia
não é mais um critério a considerar na concepção de um algoritmo. Nenhuma topo-
logia emergiu como candidata universal de rede de interconexão de processadores de
uma máquina paralela.

As observações acima fazem aparecer os modelos que não consideram a topologia,

ou seja, a topologia se dá de maneira implícita através de outros parâmetros. Um dos
modelos mais conhecidos é o modelo .BSP l47j. Nesse modelo, a máquina paralela é
considerada como um conjunto de p processadores que se comunicam, dispondo de um

processo de sincronização. Os algoritmos no modelo .BSP consistem de uma seqüência

de superpassos. Em cada superpasso temos duas fases: uma fase de computação local
e uma fase de comunicação. A cada final de computação local, cada processador

efetua as trocas de mensagens com os demais processadores. Recebendo informações
necessárias para a computação no próximo superpasso. Esse modelo não considera a
topologia de rede, só nos custos de comunicação e sincronização que a topologia pode
ficar aparente.

Os modelos sem topologias tais como -BSP e C'GM (uma variante do -BSP, a ser
visto em seguinte) fizeram um grande sucesso na área de computação paralela. O
fato de não considerar a topologia faz com que a análise dos algoritmos tenha um
resultado considerável. A portabilidade dos algoritmos é um outro favor positivo.
A riqueza desses modelos se dá também através das simulações formais de outros
modelos, como o P.R.4J14.

3.2.2 Modelos

Agora vamos focalizar nossa atenção sobre os modelos seguintes: PR.4.11/, BSP,
C'GÀ/ e G-R.4M de granularidade fina ou de granularidade grossa. Esses modelos
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fixam as principais características dos modelos do paralelismo

Modelo PIAM

No modelo de memória compartilhada existem dois modos básicos de operação.
De um lado, o modo chamado síhcrono, onde todos processadores processam sincro-
namente sob o controle de um mesmo relógio. O nome padrão para o modelo de
memória compartilhada síncrono é modelo de máquina paralela de acesso aleatório
ou P.R.4M. Por outro lado, há o modelo chamado assáhcrono, onde cada processador
opera sob relógios separados. Nesse modo de operação, os pontos de sincronização
apropriados são de responsabilidade do programador, sempre que necessários. A
figura 3.1 mostra uma visão geral do modelo de memória compartilhada.

Memória compartilhada

Figura 3.1: O modelo de memória compartilhada

O mode]o P-R..4]W é o mais usado para computação paralela. Apesar de ser um
modelo muito importante e usado para o desenvolvimento de algoritmos, não é um
modelo realístico e não é adequado na prática. Esse modelo oferece uma excelente

plataforma para estudar o paralelismo, uma vez que se abstrai de detalhes de imple-
mentação como acesso a dados. Ele usa o modo de comunicação síncrono, ou seja
os processadores executam as instruções com um mesmo relógio. Cada processador
é uma R.4.M seqüencial. Os processadores podem executar diferentes instruções em
conjuntos de dados diferentes.

Como a memória é compartilhada, os processadores trabalham concorrentemente.

Pode ocorrer de dois ou mais processadores tentarem acessar (para leitura ou escrita)
simultaneamente uma mesma posição de memória. O acesso é feito das seguintes
formas:
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. EREW (Eac/usáue .Real, .EzcZusáue Wráte). Não é permitido o acesso concor.

rente para leitura ou para escrita em uma mesma posição de memória.

e CREW ( C'oncurrenf l?ead, EacZus ue Wràfe). O acesso é permitido para leitura
simultânea de uma mesma posição de memória por vários processadores.

. CRCW (Ooncurrent -Real, Concurrent Wrãfe). A leitura e a escrita concorren-
te são permitidas na mesma posição de memória. Para administrar os possíveis
conflitos temos os critérios seguintes:

modelo CRCW com escrita arbitrária: um dos processadores deve ter
sucesso na escrita, não importando qual deles.

modelo CRCW com escrita comum: é necessário que todos os processa-
dores em conflito escrevam o mesmo valor.

modelo CRCW com escrita prioritária: o processador com índice menor
tem prioridade para escrever.

Modelo G-RAM

O modelo G--R.4.M é um modelo para as máquinas paralelas à memória distribuída.
A rede de interconexão da máquina paralela é representada por um grato G, onde
os vértices são os processadores e as arestas representam os canais de comunicação.
Nesse modelo existem duas categorias principais. Por um lado, há o modelo de
granularidade grossa, que tem dois parâmetros distintos: o número de processadores
p e o tamanho do problema n. Por outro lado, o modelo G-R.4À/de granularidade 6na
supõe-se que a identidade desses dois parâmetros, pelo menos uma relação espécifica
em termo de ordem de grandeza. Geralmente, supõe-se que a máquina tem a(n)
processadores. Cromo no modelo P.R.4J14, o número de processadores é arbitrariamente
grande no modelo G-#.4M de granularidade fina.

Nos dois casos, o modelo é síncrono. No modelo de granularidade fina, cada etapa
consiste de uma computação local e de trocas de dados com outros processadores.
Como para o P-R.4.A4, este modelo pode distinguir diferentes hipóteses conforme a
capacidade dos processadores de se comunicar, simultaneamente ou não, com vários
vizinhos. No modelo G-R.4JI/ de granularidade grossa, cada processador efetua um
grande número de cálculos locais antes de agrupar os dados a enviei durante a fase
dp rnmllnir'ní'ãn
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Não há possibilidade de comunicações distantes e/ou globais nos dois tipos de
granularidade. Assim, se um dado deve ir para um processador não vizinho, esse dado
deve passar pelos processadores ou caminhos intermediários. Do mesmo modo, se um
processador deve mandar uma mensagem a um conjunto de outros processadores,
todos os processadores deverão participar. As comunicações necessitarão de várias
etapasi. O número de etapas depende fortemente da topologia de rede e do grifo G.

Modelo BSP

O modelo .BSP, proposto por L. G. Valiant l47j, é um dos principais modelos
realísticos, que busca abstrair a topologia de rede e apresentar uma descrição através
de parâmetros numéricos. Ele é um modelo de propósito geral e um candidato a se
tornar o padrão para a computação paralela, com resultados eficientes tanto para o
projeto quanto para execução prática de algoritmos.

A máquina BSP consiste de um conjunto de p processadores com memória local.
Os processadores se comunicam através de algum meio de interconexão, controlados
por um roteador com facilidade de sincronização periódica global.

Um algoritmo no modelo -BSP consiste de uma seqüência de superpassos (su-
persteps) . Nestes, os processadores operam independentemente realizando cálculos
locais e trocas de mensagens através de operações de envio e recebimento. Uma men-
sagem enviada é recebida no próximo superpasso. No final de um superpasso, uma
barreira de sincronização é realizada. Os custos de comunicação dependem de dois
parâmetros, a saber:

e L: a latência, que é o tempo máximo de um superpasso;

e g: que descreve a vazão (tAroug/zput) do roteador, medida como a razão entre o
número de operações de computação local por segundo pelo número de palavras

transmitidas pelo roteador por segundo (computação / comunicação).

Se um processador envia h dados e recebe A' durante a fase de comunicação, o custo
dessa comunicação será de -L + max(h, h')g. Então, o custo total da fase de comuni-
cação é maxi-i,...,,{L + max(hi, h;)g}, onde Ai e h; representam os números de dados
enviados e recebidos, respectivamente. O modelo Z?SP permite que o valor de .L seja

iFalaiemos sobre isso na seção 3.2.3.
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controlado pelo programa, mesmo em tempo de execução. As restrições de soPware
e de Aardmare devem ser consideradas na escolha de .L.

A simulação de algoritmos .P.R.4M no modelo .BSP foi também discutida por L
G. Valiant 1471.

Modelo CGM

O modelo O'GM para computadores paralelos com memória distribuída foi pro-
posto por F. Dehne j13, 14, 151 com a inspiração no modelo -BSP 1471. Ele privilegia a
computação local, minimizando as operações globais. Nesse modelo, os processadores
possuem uma memória local de tamanho O(n/p), onde n é o tamanho da entrada e p
é o número de processadores. Em geral, p << n. Veja a figura 3.2. A preocupação é
aumentam a granuZarídade das máquinas paralelas. Isto significa aumentar a quan-

Rede de interconexão

Figura 3.2: O modelo C'G.M de memória distribuída

cidade de operações locais executadas por um processador sem se comunicar com
outros. Cada processador é conectado por um roteador que pode trocar mensagens
ponto a ponto.

Um algoritmo em C'GM consiste da alternância entre fases de computação local
e rodadas de comunicação separadas por uma barreira de sincronização. Seja R o
número de rodadas, o esquema genérico é:

For ã :: l to .R do
rl
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(fase cle computação local)i
(rodada de comunicação)i

}

Uma fase de computação local mais uma rodada de comunicação é equivalente a
um superpasso no modelo -BSP. Nessa rodada, usualmente devemos utilizar o melhor

algoritmo seqüencial em cada processador e processar os seus dados localmente.

Em uma rodada de comunicação, cada processador pode enviar e receber no
máximo um total de O(n/p) dados de outros processadores. Além disso, o modelo
C'GM exige que todos os dados enviados de um processador para outro em uma fase
de comunicação sejam empacotados em uma mensagem.

O custo de comunicação no modelo C'GM é medido pelo número de rodadas
de comunicação. Vários algoritmos C'GJI/ conhecidos para problemas geométricos

necessitam de um número de rodadas de comunicação constante ou O(logo) j181.
O modelo O'GM é particularmente adequado para máquinas paralelas atuais, onde
a velocidade da computação local é consideravelmente maior que a velocidade de
comunicação entre processadores.

As implementações dos algoritmos neste modelo, nas máquinas anualmente dis-
poníveis, se comportam bem e os speedups exibidos são similares àqueles previstos
em suas análises. Assim, o objetivo do modelo C'GM é construir algoritmos que
minimizam o número de rodadas de computação local e de comunicação.

3.2.3 Classificação

A classificação dos modelos foi baseada em função de três critérios: a granulari-
dade, a topologia e a maneira como o custo de comunicação é avaliado.

A granularidade é o primeiro favor de aproximação dos modelos. Ela pode sei fina
ou grossa. No primeiro caso, o número de processadores é arbitrário e geralmente
ligado ao tamanho do problema. No segundo caso, o tamanho do problema n e o
número de processadores p são dois parâmetros distintos. Em geral, os algoritmos
funcionam então em relação entre essas duas quantidades: n p permite o acesso
rápido na memória local mas multiplica as comunicações, ao contrário, n >> p limita
o número de comunicação, mas pode sobrecarregar a memória local de processador.
A granu[aridade é uma medida do paia]e]ismo disponível e possíve] de ser extraída
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de um problema

A topologia da máquina parece ser um parâmetro essencial na computação para-
lela. Como sugere o modelo .BST', a topologia pode não estar explicitamente repre-
sentada, mas pode aparecer de maneira implícita através de outros parâmetros. O
modelo da topologia explícita permite refinar o algoiitmo mas pode se tornar mui-
to dependente da arquitetura. Contrariamente, o modelo da topologia implícita é
portável, mas pode talvez se revelar pouco confiável com os resultados experimentais
sobre a máquina.

O custo de comunicação pode ser avaliado de diferentes formas. Vamos considerar
as comunicações fixas e as comunicações paramétricas. No modelo das comunicações
fixas, uma comunicação é uma operação atómica de custo unitário. No modelo da
granularidade fina, por exemplo, poderia ser uma troca de um dado entre dois pro-
cessadores vizinhosl ao contrário, na granularidade grossa, a noção de custos fixos é
delicada. O modelo das comunicações paramétricas é um modelo no qual todas comu-

nicações não são contabilizadas de maneira idêntica. Uma das medidas mais usadas
é a quantidade de dados enviadas. Mas outras medidas podem ser consideradas tais

como: o tempo de inicialização e a distância entre processadores.

Antes de classificam os diferentes modelos descritos acima, conforme os três critérios,

lembramos que o objetivo não é de julgar. Não se tem, por enquanto, um modelo
universal satisfazendo todos os critérios de um bom modelo. Do ponto de vista
fundamental, um bom modelo é aquele em que podemos construir uma teoria rica,
permitindo exprimir formalmente um grande número de resultados considerados na-
turalmente como de primeira importância. Como exemplo, a questão de P = NC' do
modelo P-R..4M é crucial e natural, pois é legítimo perguntar até quando um problema
solúvel seqüencialmente em tempo polinomial pode ser paralelizado. Na prática, um
bom modelo poderia ser um modelo em que o comportamento de muitas máquinas re-
ais poderia ser expresso. E conveniente buscar a qualificação dos modelos em função
de sua utilidade, visto que é ilusório quantificar seu valor intrínseco sobre uma escala
linear forçosamente arbitrária.

A figura 3.3 apresenta a classificação dos modelos em função dos critérios acima.
No modelo PR.4M a gianularidade é 6na. A topologia é implícita no sentido que ela
não é considerada. Poderia ser estimado, ao contrário, que o P.R.4,A/ tem intrinseca-
mente uma topologia de grato completo, ou ainda que a memória compartilhada é
uma forma de topologia explícita. Consideramos o modelo P.R.A.IW com a topologia
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implícita, pois do ponto de vista da análise de algoiitmos, a topologia não interfere

Figura 3.3: A classificação dos modelos. As comunicações em relação ao custo são
fixas ou paramétricas, as topologias são implícitas ou explícitas e a granularidade
grossa ou fina.

O modelo G-R.4-M S/1/14Z) é um modelo de granularidade fina, comunicação fixa
e topologia explícita. O termo S/l;t4Z) faz referência a toda uma gama de máquinas
massivamente paralelas, possuindo um único seqüenciador distribuindo as instruções

ao conjunto de processadores. Nesse modelo, a topologia é explícita, tais como grade
e hipercubo. A natureza de granularidade fina implica quase necessariamente em
considerar as comunicações atómicas de custo unitário.

Os modelos -BSP e aGM são de granularidade grossa e de topologia implícita. Os
custos de comunicação fazem a diferença entre eles. O .BSP modela seus custos con-
siderando os parâmetros -L e g. De fato, a topologia da máquina poderia ser ocultada
atrás dos parâmetros -L e g do modelo -BSP. O modelo aGJI/ é uma variante de modelo
Z?SP. O objetivo dos algoritmos O'GM é de minimizar as fases de comunicação.

Os modelos G-.R..4-M .A//it4Z) e granularidade grossa são ambos de topologia ex-
plícita e de granularidade grossa. A diferença entre eles é como no caso dos modelos
BSP e (7G.A/, baseada no custo de comunicação. No modelo G-RÁM JW7MZ), as comu-
nicações são modeladas finamente. Por exemplo, no modelo de troca de mensagem,
o custo de comunicação de vizinho a vizinho é modelado poi uma função linear do
tamanho L das mensagens: P + -Lr, onde P representa um tempo de inicialização e
! a largura da banda de comunicação. No modelo por comutação de circuitos, esse

Tipologia l Granularidade grossa Granularidade fina

 
qsxutgã'paramétrita C'mHn!"çã' 'BnvBínã' "Hf.,*

  G-RAM
3ranularidade

grossa    
 

CnoaEÜÍgHparamétrita lC'mH!"çã' CpoaE:lH{M "H!,,"
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mesmo tempo é representado por # + d(z, 3/)õ + Lr, onde d(g, Z/) denota a distância
entre a origem z e o destino Z/, e õ é função de tempo de comutação dos caminhos in-
termediários. As comunicações no modelo grama/arádade ./ína são atómicas com custo
unitário.

Observamos que duas casas são vazias que correspondem aos modelos de gra-
nularidade fina, às comunicações paramétricas e à topologia explícita ou implícita.
Isso vem simplesmente do fato de que um modelo de granularidade fina supõe que
muitas vezes as comunicações são atómicas e de custos unitários. As fases de comuni-
cação são calculadas onde cada fase tem um custo constante. A quantidade de dados
transferidos é constante a cada fase.

3.3 Conclusão

A definição de um modelo resulta da escolha a priori de aspectos a serem con-
siderados. Assim, a concepção de um modelo com determinadas funcionalidades é
sempre feita em detrimento de outras características. O modelo PR.ÁM é simples
e permite extrair o paralelismo. O modelo G-R.4M de topologia explícita garante a
boa previsibilidade de custos medidos. O modelo -BSP permite o desenvolvimento dos
algoritmos genéricos. E recomendável conhecer todas as grandes classes de modelos
e estar apto a analisar e comparar os algoritmos, não somente do ponto de vista
intra-modelos, mas também inter-modelos.
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.A-lgoritmo Paralelo PR-A.M

Neste capítulo, descrevemos um algoritmo paralelo 1331, no modelo P-R..4.A4, que
resolve o problema de fecho convexo. A estratégia, usada geralmente na computação
paralela, é de divisão-e-conquista l8, 9, 12, 36j. Essa estratégia nos leva a uma forma
natural de explorar o paralelismo: os subproblemas gerados podem ser executados
independentemente e, portanto, em paralelo. O algoritmo paralelo usando esta es-
tratégia, a ser apresentado, leva tempo ótimo O(logo) em uma PR.4M CR.EI.r. A
maior dificuldade em garantir esta complexidade de tempo está na fase em que os
resultados dos subproblemas são combinados. O algoritmo paralelo de busca e de
ordenação 1331 é utilizado no desenvolvimento desse algoritmo.

4.1 Estratégia de Divisão-e-Conquista

Considere um conjunto S = {pt,p2, ' ' - ,p.} de pontos no plano, onde n é uma

potência de 2. O algoritmo começa a ordenar os pontos de S pela sua abscissa, através
de um algoritmo paralelo que leva tempo O(log n) usando O(n) processadores l33, 441.

Com isto temos os pontos p e q de menor e maior abscissa respectivamente.

Sabemos que esses pontos pertencem ao fecho convexo C'-H(S). Eles particionam
C'H(S) nos fechos superior e inferior. O fecho superior, denotado Un(S), consiste
dos pontos de p até q, no sentido horário. Os pontos do q até p formam o fecho
inferior e denotado -L-H(S). A Figura 4.1 mostra os fechos superior e inferior. A idéia
é determinam separadamente o fecho convexo superior UH(S) e inferior -Ln($) para
então achar o fecho convexo.

Para obter o fecho convexo superior UH(S) , precisa-se combinar U-H(Si) e t/H(S2)

31
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Z2
Z3

34

g9

áÇ8'

zs :: g

Figura 4.1: Um fecho convexo para um conjunto de pontos. O fecho superior é
(zi,sç2, z3, aç4, zs) e o fecho inferior é(zs, z6, z7, sç8,z9, açi).

através de sua tangente comum superior, onde onde Si = {pi,p2, ' ' ' ,p«/2} e S2

'ÍP(n/2)+1, P(n/2)+2} ' ' ' ,p.}. O algoritmo paralelo PR,4M acha a tangente comum su-

perior dos U-H(SI) e Un(S2) em tempo constante, usando um número linear de
operações. A tangente comum inferior é encontrada de maneira análoga.

A complexidade deste algoritmo é dada por:
r(n) $ T(n/2) + cTí..,

onde Tt.. é o tempo para determinar em paralelo a tangente comum superior de
UH ÇSÜ e UH ÇSaà.

A.].got\\m.o: FECHO CONVEXO SUPERIOR
.Entrada; Um conjunto S = {pi,p2, ' ' . ,p.} de pontos ordenados pela

abscissa no plano.

Saía; O fecho convexo superior t/-H(S).
1. Se n 5; 4 então encontra o fecho convexo destes pontos e termine
2. Sejam Si = {pi,p2,' ' ',pn/2} e S2::Íp(«/2)+1,p(n/2)+2,' ' ',p«}'

Calc«le rec«rsi«mente Un(St) e U-H(S2).
Encontre a tangente superior comum entre UH(St) e U.H(S2) e
obtenha Un(S).

3
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4.2 Um Algoritmo de Tempo Clonstante para De.
terminação da Tangente Comum Superior

Como queremos um algoritmo de complexidade de tempo O(Ioga), a tangente
comum superior deve ser determinada em tempo constante. Abaixo descrevemos
como obtê-la com este tempo desejado.

Seja S = {pi, p2, ' ' , p.} um conjunto de pontos do plano ordenados pela abscissa

e sejam Si = .(pi,p2, ' ' ' )pn/2J' e S2 :: .[p(n/2)+1)p(n/2)+2) ' ' ' ,pn}. A tangente comum
superior entre C'-H(Si) e C'-H(S2) é a tangente comum tal que O.H(Si) e C'-#(S2)
estão abaixo dela. A tangente comum inferior é definida de maneira análoga.

Sejam C/-H(Si) = (ri, . . . ,r,) e U-H(S2) = (q-, . . . ,qt) os fechos superiores do Si

e S2, respectivamente, dados no sentido horário, onde ri,qJ € S para l 5; { 5; s e
l $ J $ f. Nosso problema é determinar os pontos u = ri e u = © de U-#(St) e

U.H(S2), respectivamente, com l $ { $ s e l $ .j $ t, tais que uu é a tangente superior
comum. O fecho resultante é dado pela seqüencia (ri, . . -,rÍ,6,- . ',qt). Assim, se

tivermos determinado u e u, o fecho pode ser determinado em tempo paralelo O(1)
usando n processadores.

Nosso foco agora é justamente determinar estes pontos de tangência. A idéia é
muito parecida com aquela do algoritmo seqüencial de divisão e conquista para deter-
minar as tangentes comuns. Antes de apresentarmos o algoritmo, vamos relacionar
alguns resultados que motivam e justificam a idéia.

Primeiramente, vamos ver como a tangente entre um ponto ri de U-Z7(Si) e
U.H(S2) pode ser determinada; isto é, queremos determinar um ponto %(i) de t/-H(S2)
tal que t/.H(S2) está abaixo da linha determinada por ri e qj(i). O lema seguinte mos-
tra como podemos obter esta tangente usando um algoritmo de busca paralela.

Lema 4.2.1 Sela r{ um ponto qualquer de [/#(St). -Então, dado um ponto qualquer
qt de UHÇSah, pode-se determinar, em temi)o seqüenci,at OI.}) se qjQià está à direüa,

ê igual a, ou está à esquerda de qt, ovide qj\Ê é o ponto de UHÇSah tal que riqj(Ü é a
La'r\gente Q UHÇSa].

Prova. Seja Z, uma rega determinada por r{ e qz, e .L' (respectivamente L") a parte
de L estritamente à esquerda (respectivamente à direita) de qz, como indicado na
figura 4.2. Então, se .L' está acima do segmento ql iqz e -L" está abaixo do segmento
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qlqz+i, então %({) está à direita de qz. Se ql = qj({) então qz.i e ql+i estão abaixo de .L
senão %(i) está à esquerda de qz. Uma vez que ri e qz são dados, podemos determinar
cada uma das três condições em tempo seqüencial O(1). 1

r{ '}

rz

ri+l

.L/

un(sü
rz l

un(sa]

Figura 4.2: Determinação da tangente a UJ](S2) passando por ri. Nesse caso, -L' está
acima do segmento qz.iqi, e .L" está abaixo do segmento qZqZ+l. Assim, a tangente de
r{ a U-H(S2) cruza o ponto de UH(S2) que está à direita de qi.

Corolário 4.2.2 .Dados dois .&cAos superiores t/H(Si) e HH(S2), e um ponto ri do

[/#(S:), « f«"g.nte ,:%H « U#(S,) p'd' '« dele,«.ãn«d« 'm temo. O(lg{) «'-d'
k 'processadores, onde t é o número de pontos de UHÇSaÕ e \ < k <- t.

Prova. Lembrando que os pontos de Z./-H(S2) são ordenados no sentido horário, pode-

mos usar o algoritmo paralelo de busca 1331 para encontrar o ponto qj(i). Escolhemos
k pontos de Z./-H(S2) que o dividem em k + l partes, cada um com aproximadamente
o mesmo número de pontos. Para cada um dos k pontos qt., . - . , qt*, determinamos
em paralelo e em tempo O(1), a posição relativa entre o segmento riqh e o sucessor de

gA em U-#(S2), com tt $ A $ tk. Repetimos o processo até que qj({) seja encontrado.

O tempo é dado por T(n) - 7'(n/k) + c, o que dá T(n) - O(H'Ê). l

Lema 4.2.3 $da (u, u) a tangente comum szzperÍor aos /ecAos conuezos superiores
UHÇS\] e UHÇSzh. Suponhamos que, apara q' alqver po'nto ri de UHÇSÜ, selva, dado
qj(Ü de UH(Sa) tat que o segmento de Teta riqj© seja, a, tangente Q unçsà. Ente,o,
em tem'po seqiie'rtc'lal OI..\], T)odemos determi'atar se 'u, está à esquerda, é igual a, o'u

está à direita de ri.

Note que, se rãqj({) é tangente a UH($i), então u é igual a ri, pois rÍqj(i) já é
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tangente a U-#(S2). Senão, u está à esquerda de r{ se e somente se ri.i está acima
de riq.j(i). Veja Figura 4.3.

ri-}

ri+lun(s\)
un (s2]

Figura 4.3: Determinação da posição do ponto u onde a tangente comum superior
cruza t/H(SI), dada a tangente riqJ(i) a t/-H(S2). Na figura, ri-i está acima da
tangente, e então u deve estar à esquerda de ri.

Com esses dois lemas, podemos determinar, para qualquer ponto ri de U-H(St),
se o ponto u aparece à esquerda de, à direita de, ou é igual a uí em tempo O(leal)
usando k processadores. Se escolhemos k aproximadamente igual a V't, temos um
algoritmo paralelo de tempo O(1) que determina, para qualquer ponto ri, sua posição
.D] ni-;-,n ,,,.. ro] np3n n o.X\ XL#VX VW DALI XvXW\Fq.Uv q.0 Wa

Essas observações nos levam a um algoritmo paralelo de busca para isolar u da
seguinte maneira. Escolhemos «3 pontos de U-H(Si), que dividem U-H(SI) em partes
aproximadamente do mesmo tamanho. Podemos então isolar u em uma destas partes
em tempo O(1) usando «ivi processadores. Da maneira análoga podemos isolar u
em uma parte de U-H(S2) contendo aproximadamente v/i pontos em tempo O(1)
usando viv/i processadores. Assim, o tempo desta busca em paralelo é O(1), com
um total de O(«iv'i) = O(n) operações.

Temos agora no máximo vi candidatos para o ponto u e y/i candidatos para o
ponto u. Para cada pai de candidatos, podemos verificar em tempo seqüencial O(1),
se ele forma uma tangente comum superior entre UH($i) e U.H(S2). Portanto, po-
demos testar todos os pares em paralelo e, então, identificar a única tangente comum
superior em tempo O(1) usando O(n) operações. O algoiitmo a seguir encontra a
tangente comum superior.

Algoritmo Tangente Comum Superior



4.3 Cálculo do Fecho Convexo 36

Entrada. Os fechos superiores t/.H($t) = (ri, r2, . . . , r,) e

U-#(S2) = (ql, q2, - . - , qt) ordenados no sentido horário, onde

Si = {pi,p2, ' ' ' ,p«/2} e S2 = {p«/2+1,pn/2+2, ' ' ' ,p.} são tais que

z(pl) < z(p2) < . . < aç(p«). Suponha (lue «; e \,/i são inteiros.

.caída. Os pontos u e u tais que a rega determinada por u e u é
a tangente comum superior entre U-H(St) e Z./H(S2).

1. Para cada { tal que l 5; ã $ v/i, achar qJ({vi) tal que ri@qj(i~/i) sela
tangente a UH(S2)

2. Para cada { tal que l .$ { 5; «i, determinar se u está à esquerda, é igual a,
ou está à direita de rÍx/i. Se u = revi, para algum {, então fim. Senão
determinar o bloco .4 = (ri«i+i, ' ' , r(z+i)«i i) contendo u.

3. Para cada ri no bloco .A, determinar qJ(i) tal que r qj(i) seja a tangente
a U.H(S2), faça u := ri e u := qj({) se ríqj(i) é também tangente a U-H(SI).

Teorema 4.2.4 0 aZgorãfmo 7'ingente C'omum Szzperior caZcuZa corretamente a tan-

gente com'üm s'uperãor entre UHÇS\) e UHI..Sub. Ete ea;ecuta e'm, tempo OI.\] utilizando
unl n'útero linear de operações.

Prova. Suponha que temos s + t processadores. disponíveis. O passo l pode ser
executado em O(1) utilizando y/i processadores para cada i(Lema 4.2.1 e seu Clo-

rolário 4.2.2). Cromo v;i $ s + t, todos pontos qJ(i~/i) podem ser encontrados em
tempo O(1) usando s + t processadores. O passo 2 pode ser realizado em tempo
O(1) com O(«i) processadores. O passo 3 é análogo. Portanto, o algoritmo pode ser
executado em tempo O(1) usando s + t processadores. O número total de operações
é 0(s + t)

4.3 Cálculo do Fecho Convexo

O fecho convexo é obtido usando a estratégia de divisão-e-conquista com o cálculo
das tangentes comum superior e inferior.

Teorema 4.3.1 0 /echo condeno de um corÜunto de n pontos no p/ano pode ser

calca/ado em tempo O(logo), usando O(n Ioga) operações. -Assim, o aZgoritmo para
encontrar o fecho conue=o é ótámot

:Um algoritmo paralelo é ótimo se pTP(n) = O(T*(n», onde T*(n) é o tempo do melhor algoritmo
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Prova. Seja S = {pt,p2, ' ' ' ,p.} um conjunto de n pontos no plano. O algoritmo
ordena os pontos de S de acordo com suas abscissas. Esse procedimento pode ser
feito em tempo O(logo) l33, 441. Então, para os pontos vale a relação: z(pl) <
«(P:) < . . . < «(P.).
Para determinar o fecho convexo C'-H(S) usaremos a estratégia da divisão e conquista
da seguinte maneira. Se n $ 4, calcula diretamente C'-H(S). Senão, o algoritmo acha
recursivamente C'-H(Si) e a.H(S2). A última fase é a combinação de C-H(Si) e
C'-H(S2) com as tangentes superior e inferior comum e obtenção de C'-H(S). l

O algoritmo executa O(Ioga) iterações, cada uma levando tempo O(1), com um
número linear de operações. Assim o algoritmo todo leva tempo O(Ioga) e O(n log n)
operaçoes.

O modelo P.R.4.A/ usa o modo de acesso a memória (.7R.BW pois apenas a leitura
concorrente é necessária pelos algoritmos de ordenação e pelo algoritmo de busca
paralela. A escrita concorrente é não necessária.

seqüencial para o problema, TP(n) o tempo do algoritmo paralelo usando p processadores para
resolver o mesmo problema e zl o tamanho da entrada do problema.



CAPÍTULO 5

Algoritmos Paralelos CGl\,{

Neste capítulo apresentaremos dois algoritmos, no modelo C'G.A/, para resolver o
problema do fecho convexo. Um deles é probabilístico e outro é determinístico.

Os algoritmos que veremos nesse capítulo são escaláveis, de complexidade ótima
na computação local, portáveis e independentes de arquitetura. Eles são desenvolvi-
dos no modelo de computação paralela O'G.A4, com as características seguintes:

e Há p processadores PI, , PP interligados por alguma rede de interconexãol

. Cada processador -R tem memória local O(n/p);

8 Para alguma constante arbitrária pequena e fixa a > 0, n/p ? p'. Isso é

equivalente a l $ p $ ni'' onde € :: ifii

e O tamanho total de dados n é um número grande mas p não é necessariamente
grande.

Como vimos no capítulo 3, o modelo (7GM é realístico em termo de máquinas
existentes. Por isso, as características enumeradas acima são em geral verificadas.

Na seção 5.1 descrevemos o algoritmo paralelo probabilístico e na seção 5.2 apre-
sentamos o algoritmo paralelo determinístico.

5.1 Algoritmo CGM Probabílístico

O algoritmo probabilístico que vamos ver nessa seção se encontra em j141. Com
o modelo de distribuição de dados uniforme, a complexidade dos algoritmos abaixo

38
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é, com alta probabilidade:, (k + 2)(l111l© + O(:)) para tempo de computação local
e (É; + l)(TPs««(p) + Tc.«,,(p, n)) para tempo de comunicação, onde k = rá + {l é
uma constante e a > 0 uma constante fixa. TI(n) denota a complexidade de tempo
seqüencial, e TPs««(p) é a complexidade paralela para calcular a soma parcial de
p números cada um armazenado em um processador. Tc.«,,(p,n) é o tempo para
comprimir um subconjunto de dados de tamanho n' $ n em p' 5; p processadores.

Estes algoritmos abaixo requerem, com alta probabilidade, somente um número
pequeno e fixo de rodadas de comunicação, independentemente do tamanho do pro-
blema. Cada rodada de comunicação corresponde a uma soma parcial ou operação
de comprimir. Os restantes dos cálculos são locais.

Em j141 dois casos são considerados. O primeiro caso é para p 5; vã e o segundo
caso que generaliza o primeiro é dado para l 5; p 5; nl-' onde c = Í:fi

Recordamos o prob]ema: dado um conjunto a]eatório S de n pontos em ]R2,
encontrar seu fecho convexo C'-H(S). Prova-se que este fecho CH(S) verifica as
propriedades seguintes:
PI. C'-H(,4t U U.4{) = C'-H(an(.4i) U . UC-H(.A{)) para cada .4t, . ,.4i Ç S, e
P2. Existe uma função A(n) tal que:

(a) para cada subconjunto aleatório .4 Ç $, E(IC'.a(.A)l) 5; A(1.41).
Observação: Pala alguma variável aleatória X, E(X) e PrlX=y} denotam
o valor esperado de X e a probabilidade que X toma um certo valor y,
respectivamente.

(b) h(n) 5; n' para 0 < ó < mÍnlc, 1/8}

As provas destas propriedades estão em j141 e são omitidas neste trabalho.

5.1.1 Caso p .$ Va

O algoritmo abaixo resolve o problema para o caso p 5; vã

Algoritmo: ,4/goráfmo /.

Entrada. Um conjunto finito S = {pi, ...,p.} de pontos. Cada processador Pi
armazena um subconjunto aleatório Si de n/p pontos de S. Si são

:X = O(/(n)) com "alta probabilidade" , se e somente se Vc > co > 1, ProbÍX 2 c.f(n)} $ ;;;h,
onde co é uma constante fixa e g(n) é um polinõmio em c com g(c) -+ oo para c --} oo
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diqjuntos.
Saz'da; O fecho convexo de $.

1. Cada processador P, calcula sequencialmente C'-H(.$).
Sda S' = a#(S:) u..UCH(SP), n' = l$'1.

2. If n' 5; n/p Then S' é comprimido dentro do processador Pi, o qual calcula
sequencialmente C'-H(S) = C'-H(S') . Fim.

3. O conjunto S' é comprimido em p' $ 21:Z processadores da seguinte forma:
a seqüência C'.#(St), . . - , C'-H(SP) é dividida em p' subseqüências maximais
de C'-H(SJ) consecutivas, tal blue o tamanho total de cada subseqüência
é no máximo n/p. Sda S; o conjunto de pontos na subseqüência i tal que
l $ á $ p'. O conjunto S; é armazenado no processador a.

4. Cada processador Pi(l 5; ã 5; p') calcula se(luencialmente O.H(S.{).

Seja S" = C#(SÍ) u ' u C'.H($,), n" = IS"l.
5. If n" 5; n/p Then S" é comprimido dentro do processador Pi o qual calcula

sequencialmente a-H(S) = O'-H(S").
Else continua com qualquer algoritmo determinístico.

A corretude desse algoritmo vem da propriedade que o fecho convexo da união
dos conjuntos é igual o fecho convexo da união dos fechos convexos (Propriedade PI).
Notemos que para o caso da linha 5, qualquer algoritmo paralelo determinístico pode
ser aplicado. Um caso trivial seria de usar o algoritmo seqüencial no processador Pi e
com a memória acessando as memórias de outros processadores, através de passagem
rlp TTipnqn aPTiq

Os lemas e teorema seguintes são de j141.

Lema 5.1.1 C'om a/ta probaZ) /idade, ua/e n' 5; m/p ou n" 5; m/p

Prova. Consideramos alguns õ tal que 0 < (5 < 1/4. Então, segue da propriedade
P2 que h(n) $ nã. Três casos são considerados para provar o lema.
Caso 1: p 5; n:i:

A partir da desigualidade de Chebyshev ]221 e da suposição acima, como õ 5; ]l,
temos que:

PrlJd 1 ; ; p : IC'.H(Si)l > n ( -')/z(n)} .$ p PrÍjCn(Si)l > n{({-')/z(n)}

-= .{(4-0
P
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5; ;;ii:i --.> 0 para n -} oo

Logo, depois do passo l do .4ZgorÍtmo -7 e com probabilidade de, no mínimo,
l -#= -+ 1 (para n --> oo), é obtido um conjunto S' de tamanho:

n' $ pnâ(1'0h(n)
< miga ({-d) nâ

2
== 7'Z, 3

Como p 5; nli segue que {l ? ns. Portanto, n' 5; t com alta probabilidade , e
segue o lema 5.1.1 para o caso l.

Caso 2: nlã4 $ p $ ::%n'í

Como filia 5; p, temos que p --> oo para n -> oo. Neste caso, segue da leí dos
grandes números 1221 que PrÍn' 5; 2ph(n)} --> 1 para n --} oo. Observamos que

2ph(n) $ i; se p $ i;;?::la. A última expresso é válida se p 5; :=%>, o qual é verda-
deiro se p $ 1 H;L?. Clonseqüentemente, m' $ i; com alta probabilidade, e segue o
lema 5.1.1 para o caso 2.

Caso 3: :;%n:!iâ 5; p 5; ,«ã

Como l n5a 5; p, vale p -..} oo para m "> oo. De novo neste caso, segue da lei
dos grandes números que, com alta probabilidade:

{Ph(n) 5; n'
5; 2Ph(n)
5; 2V6n'

Como p' $ %! e p 5; vii, temos com alta probabilidade
P

P

5; 4h(n)

Vamos agora estudar os passos 3 e 4 do .4Zgorítmo ]. Para cada Sa{, l $ i 5;
p', existem conjuntos St:,St:+l, . - ,S«. tais que .q = C'-#(St:) U C'H($t.+i) U . .U

C'H(Su:). Conseqüentemente, pela propriedade Pl:
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C'H'(S;) (S*:) U C'H'(S..+:) U . . U 6'.H(S«.))
= C'-#(St. U S.:+l U . U SU;).

42

Defina orÍg(S!) = S.. U St.+l U U Su:, e«tão Cn'(SÍ) C'.H (o,ág ( .%) ) l

Lema 5.1.2 Para cada l 5; { 5; p', orãg(S;) é um suóco@unto a/ecztório de -S' e,
poM-f., -E(IC'n'(.q)l) IC'-a(«{g(8)) ) 5; A(n).

Prova. Vamos apresentar o esboço da prova.

orãg(8) = St: u $t.+i u ' . . u Su:. Claramente, St. é um conjunto aleatório de IÍ

pontos. Para cada Z C ltí,uil, St. U St:+i U ... U S! U . . U Su: é na bijeção com
Sz U St. U St:+i U . . . U Si-i U Sz+i U . . U S«:, nessa ordem. Conseqüentemente,
segue que S! tem a mesma distribuição como St:. Portanto, orÍg(S;) é a união de
subconjuntos aleatórios de S, e o lema 5.1.2 é provado. l

Conseqüentemente, segue da desigualidade de Chebyshev que:

Prla{ l $ ã $ p' IC'a(S!)l > nâ'"h(n)} $ p' PrljC'X(8)1 > nà'"h(n)}

$ ;;Í:; --> 0 pois á < ã.

/

Portanto, depois o passo 4 do .4Zgorátmo ] obtemos, com alta probabilidade, um
conjunto S" de tamanho:

,'" 5; Z,'nâ "h(n)
< 4nõnà'2õnó

Como p 5; .V/ã então :l 2 .«ã. Clonseqüentemente, n" 5; 1} com alta probabilidade,
e segue o lema 5.1.1 pala o caso 3. Isto conclui a prova do lema 5.1.1.

Teorema 5.1.3 Dado um muZticompufador com p processadores, p 5; y/iil, então ,
com a/ta probabáZádade, o .4Zgorjtmo -7 caZcuZa CiarS9, 1SI = n, com tempo de comzl-
«{c«çã. n. «.á«á«.o 2(TPS««(p) + Tc.«,,(p, n)) e t.mp. de 'áZ'«Zo /««/ « má«i«.o
3111{0 + 0(:)
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5.1.2 Caso l $ p .$ nl-'

Podemos agora generalizar o algoiitmo .4Zgorítmo -7 para resolver o problema do

fecho convexo. Sqa k uma constante inteira positiva fixa tal que k ? !(i;1:8 ê'
2a 2Õ(l+a) 6 '

1-.Fa l

Algoritmo: .AZgoráfmo 2.

Entrada; Um conjunto finito S = {pi, ...,p.} do pontos. Cada processador /',

armazena um subconjunto aleatório Si de n/p pontos de S.
.Sat'da; O fecho convexo de S.

Sda n(o) - n, p(0) :: p e S(o) :: S
1. For .j = 0 . . . k do

a. Coada processador .8, 1 5; i 5; p(j), calcula sequencialmente aa(Sjj))
Seja S(j+:) = O'.H(S:Í)) u . . . u C'-a(192)), n(j+:) = IS(j+:)l.

b. If n(j+l) $ n/p Then S(j+i) é comprimido dentro do processador Pi
o qual calcula se(;luencialmente O'.H(S) = C'-H(S(j+t)). Fim.

c. O conjunto $(j+i) é comprimido em p(j+i) 5; 2111t1112Z processadores da

seguinte forma: a sequência (7-H(SÍj)), . . . , O'n(Sl2)) é dividida

(J+i) subseqüências maximais de a-H(Sí(j)) consecutivas, tal
que o tamanho total de cada subseqüência é no máximo n/p.
Seja Sfj+i) o conjunto de pontos na subseqüência i, tal que
l $ i $ p(j+i). O conjunto SÍj+i) é armazenado no processador -R.

2. If m(k+i) 5; n/p Then no passo anterior l.c., S(k+i) foi comprimido no
processador Pt o qual pode agora calcular sequencialmente
Cr-H(S) (S@''D).

Else continua com qualquer algoritmo determinístico.

Lema 5.1.4 0om alta probaó Zãdade, urze n(J) 5; n/p para algum .j $ k +l

Prova. Consideramos dois casos.

Se p $ va então ap]icamos a aná]ise do .4Zgorátmo ] dada na seção anterior.
Suponhamos agora que \,/ã $ p 5; n:-'
A ideia básica é de usei o lema 5.1.2 em cada iteração e a análise de caso 3 do
lema 5.1.1. Obtemos, com alta probabilidade

P(j+i) < 4p(j)hrn'
P

5; po)1lg VJ 2 0
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Conseqüentemente, com alta probabilidade, p(j) 5; P (4nóy yj ? 0. Observamos

q« , (yy $ «'# « ' 2 %h « «« . i,ç. d. ,IZ««"«.. ' ;'j, p"'''
para .j < k, temos:

Prlaí l 5; ã 5; p o.a(du)l > "$ü-oh(")} $ ;Íl;L
., nà('-ó)

$ ii:r --> 0 para n -'} (x), pois õ < c

Portanto, com alta probabilidade

n(k+i) $ p(k)nõn$('-â)
< nã(' d)nãn{(' õ)

< n'

P

Isso conclui a prova do lema 5.1.4. l

Teorema 5.1.5 Dado um mu/ÉÍcomputador com p processadores, então, com alfa
probaZ) /idade, o .4ZgoráÉmo 2 ca/chia an(S9, 1SI = n, com tempo de comunicação
«o má«{m. (k + 1)(%.««(p) + Tc.«,,(p,n)) . temo. de .áJ.«Zo Z««Z «. má«ãm.

(k+2)(ZIÜ+O(1?)), '"d' TI(") é ' t'mp. «q.Ze«ci.Z e k ? 2GJ3-à
uma constante inteira pos fada determinada.

Aplicamos ,4Zgoráfmo 2 e teorema 5.1.5 com k [á + {] . Temos então

Teorema 5.1.6 Z)ado um muZfÍcomputador com p processadores, então, com azia
probaó / dado, o ,4ZgorÍfmo 2 caZcuZa CiK(S9, 1SI = n, com tempo de comunicação

- «.á«i«.o (A + 1)(%S««(p) + Tc.«,,(p, n)) e fe«.p. de cá/c«Zo Zoc./ «o «á«'"',.
(k + 2)(Z-yÜ + O(IÍ)), '«d' TI(n) é . f'«.po s.qü.«.{«/ . k - [à + 11 «m« ««.t«*'
inteira posáfáua determinada.

5.2 Algoritmo Paralelo Determinístico no Modelo
CGM

O algoritmo que vamos ver agora é determinístico e escalável j181. No pior caso, a

complexidade de tempo é O(!!!?-Z + Ts(n, p)) e o número de rodadas de comunicação
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é O(1), onde m é o tamanho do problema, p o número de processadores e Ts(n,p) o
tempo de ordenação de n números usando p processadores. O algoritmo é ótimo. A
idéia chave, como no caso do algoritmo probabilístico, é de particionar os dados em
dados locais, que são executados seqüencialmente em cada processador.

A estrutura do algoritmo é a seguinte. Os dados de problema estão distribuídos em
memórias locais, onde ficam até o final da solução. Dados um conjunto S de n pontos e

p processadores, o algoritmo mostra como encontrar o fecho superior C/-H(S). O fecho
inferior -L.17(.9) é calculado de maneira análoga. Sem perda da generalidade, suponha
que os pontos estão no primeiro quadrante, isto é, suas coordenadas cartesianas são
não negativas.

AlgorRmo: CGM UPPER HALL(S)
.Entrada. Cada processador armazena um conjunto de : pontos escolhidos

arbitrariamente de S.

Saída; A representação distribuída do fecho superior de S. Todos os pontos
do fecho superior estão identificados e numerados da esquerda para a direita

1. Ordena todos os pontos de S pela abscissa. Seja Si o conjunto de f
pontos ordenados e armazenados no processador ã.

2. Independentemente e em paralelo, cada processador d calcula o fecho superior
de Si. Seja Xi o resultado no processador i.

3. Cada processador calcula para Xi, l $ ã $ p, as linhas de tangente comum
superior entre ele e todos Xj, { < .j $ p, e identifica o fecho superior de S
usando as regas de tangente superior. (Este passo será detalhado adiante.)

O passo l pode ser executado usando a operação de ordenação global descrito em
j181. O passo 2 é totalmente seqüencial e pode ser completado em tempo O(!!JeK!!),
usando os algoritmos seqüenciais conhecidos l43j. O desafio principal está no passo
3. Neste passo, um algoritmo de merye combina os p fechos superiores disjuntos
em um único fecho superior. Apresentaremos dois algoritmos de merye diferentes:

Merye#u/Zs ] e ]14erye-#uZZs 2 ambos. O primeiro, descrito na subseção 5.2.4, é o
merye simples ou direto requerendo um número constante de rodadas de comunicação
global e : ? p2 de memória local por processador. O segundo merye, descrito na
subseção 5.2.5, é mais complexo e usa o primeiro como um subprocedimento. Mas
tem o grau alto de escalabilidade e pode ser implementado com somente T ? p' de
memória local, onde c é uma constante fixa tal que 0 < c 5; l e também requer um
número constante de rodadas de comunicação. Os dois algoritmos usam a idéia de
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conjuntos divisores selecionados, que foi introduzida em 1381.

Antes de apresentarmos os algoritmos vamos relacionar alguns resultados que
motivam e justificam a idéia.

5.2.1 Combinando os Fechos Convexos em Paralelo

Vamos ver como podemos combinar, em um único fecho superior, os p fechos
superiores disjuntos armazenados em p processadores. Isso corresponde ao desafio
no passo 3 do algoritmo C'G.A/ UP.P.ER .aZI/Z.L(S2. Para isso, precisamos de algumas
,]oGniPÃoa\.AUXXXXX\-VUUB

Definição 5.2.1 Seja ab o segmento de Teta ligando os pontos a e ó. Mamas denotar

por Çabà Q Teta passando por a e b. Dizemos que o ponto c está dominado pelo seg-
mento de Teta ab se e somente se a a,bscissa de c está estritamente entre as abscãssas

de a, e b, e c está localizado aba'l=o do segmento üb.

Definição 5.2.2 Seja {Si}, l $ í $ p, uma pad ção de S ta/ que Vz C Sj,g/ C
Si,i> i, a abscàssa de u é maior que de y.

Definição 5.2.3 Sda Xi = {sçi,sç2, ' ' ' , z.} um /echo stzper or. -Então, predx:(zi)
denota zi-i e suco:(a;i) denota si+i. Ue#a -FÍgara 5.].

7$h..----"""'l
2..--.""" .-'l...' ..'Z7

Figura 5.1: Seja S' = & U S,+i então suc(zj)
Ne«t.,(:«;),«. = N.:«t.,(«.),Ne«t.,(z.) =

g/3, JVezfs,(z8) = Z/2, e Zm(Si) = z5.

zj+i)z3 jv'.«t.,(«,),..
Nexos, Q=1)]Vezts, (sç6

Dados dois fechos superiores Xi = U-H(Si) e Xj = U-H(Sj), onde todos os pontos
em Sj estão à direita de todos os pontos em Si. A operação do merge consiste em
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achar para um ponto p c X{, o ponto q c Xi u Xj que segue p no U-H(X{ UXj). Veja
Figura 5.1.

Definição 5.2.4 Sda Q Ç S. .Então, .Vezes : Q é a/unção fa/ que .Nezts(p) =

q se e somente se q está a. direita de p e :i8 está acirra\ct de pq' para todo qi C S, q' G
direita, de p.

Definição 5.2.5 S©a y Ç Si. .Então, Zm(y) é z.ma /unção aZ gue Zm(y) = y* se e

somente se U* é o ponto mcLis à esquerdct em Y tal, qu,e NextVusi,j>.iqU* ) 4 Si.

Seja X um fecho superior de um conjunto de n pontos e c um ponto localizado
à esquerda desse conjunto. Apresentamos um algoritmo seqüencial chamado Query-
FindNext que busca q = Areztx(c). A busca binária processa em tempo O(log IXI)
1431. Veja Figura 5.2.

Algoritmo : uerg/F'ándJVezfrX, c, ç9

.Entrada; Um fecho superior X = {zl,
o ponto c à esquerda de zi.

Saía: Um ponto q C X, q = .Veztx(c)
1. Se X = {z} então q {--- z e pára.

2. Se zf«/21 suc(açf«/21) está localizado abaixo da rega (caça«/21 )
e«tão C?««g/f'ã«dNe«t({«:, . . , zf«/:l }, c, q),

senão Q«e,g/F'á«dN.«t({«f«/,l , ' . , «.}, ., q)

, z.} ordenado pela abscissa e

..uc(«4)

Figura 5.2: Um passo da busca binária de C?ueryFándJVert. O segmento de rega
z4suc(aç4) está acima da neta (ciç4) e o algoritmo busca sobre {z4, . . - , z8}
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5.2.2 Caracterização do Fecho Superior

Uma caracterização do fecho superior de um conjunto S de pontos é baseada na
observação seguinte 1431: O segmento de Teta ab é urna aresta do /echo superior de
um conjunto S do pontos Localizado n,o .E)cimeiro qucLdrante se e some'nte se todos os
n -- 2 pontos restantes caem aZ,a zo da Teta (ab). Vamos trabalhar com uma nova
caracterização do fecho superior de S baseada na mesma observação, mas de6nida
a- +..m,.. Hn n..l-;.=,. ,1. Q ,.l.,.l. ,,.. H.e.;nÃa- K ') ') A K f) K

t;lll UÇllll\JD \Aal }JaPI Ul\Íalv \XI/ L/ \JCb\XCÜ llCID \lt/11111\ÍvvD ÇJ.áf.áJ \P IJ &f Ç/

Consideramos os conjuntos S, Si e Xi como definidos anterioramente.

Definição 5.2.6 Seja S' = {c C UXi c não está dominado rezo segmento de Teta

z;Nezt..x.,,j»i(aç;), l 5; ã < p}, onde z; = Zm(Xi).

O teorema seguinte caracteriza o fecho superior U.H(S)

Teorema 5.2.1 S' = t/W6SJ

Prova. Consideremos dois casos

. un çs) ç s'

Suponha Z/ c C/-H(S), 3/ « S'. Então, existe i tal que z:.Veztx,,j>{(z;) domina
Z/. Portanto, y # U-H(S), o que é uma contradição.

. S' Ç UH ÇS).
Suponha Z/ C S', g/ g U-H(S). Então existem p, q com p C UH(S), q C U#(S),
e q = Nezts(p), tais que P# domina Z/. Portanto, ambos p e q não podem
pertencer a Si, uma vez que 3/ C Xi significa que 3/ não está dominado por
qualquer segmento de rega com pontos extremos em Sí. Assim, p C .Xj e
g C Xk com .j # k. Consequenteme«te, como q = Nezts(p), P c un(s), e
g € Un(S), então existe í tal que p = z;, onde z; = Zm(Xi). Portanto, 3/ está

dominado pelo segmento z;Neztx,,j>i(z;), o que é uma contradição.

l

As definições e o lema seguintes são necessários na descrição dos dois algoritinos
paralelos do merge nas subseções 5.2.4 e 5.2.5. Eles ajudam não somente na descrição

do algoritmo mas também na análise das complexidade de tempo e de espaço.
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Definição 5.2.7 S'da Gi Ç Xi e g; = Zm(Gi). Sda -ni Ç X{ composto dos pontos

entre predGi(.gi) e g:, e RI Ç Xi composto dos pontos entre gi e saca:(.gi). Veja
Figura 5. 3.

Figura 5.3: Os pontos pretos são elementos de Gi que é um subconjunto de Xi
composto de pontos circulares e pretos. Seja p = W'eda.(g;) e s = suga:(g;). Temos
/?i = Ri porque XJ não tem nenhum ponto acima da reta(g;b).

Lema 5.2.2 0s pontos de Kt ou R;, ou ambos, estão abaixo da Teta (g:Ne=tx,..>. (.g;))

A prova desse lema é direta, senão g; € Xi

Deânição 5.2.8 -& denota o c07%junto ,R: ou Ri que fem rezo menos um ponto
acima dct Teta (g:Neztxj,,.. (g;)).

Os conjuntos R;, Ri e -& são mostrados na figura 5.3.

Observamos que o tamanho de cada um dos conjuntos /Ü é limitado pelo número
de pontos cercados entre dois pontos consecutivos em Gi.

5.2.3 Cálculo do g; e z; em Paralelo

Mostraremos como calcular g; = Zm(Gi), onde Gi Ç Xi. O algoritmo, descrito
abaixo, funciona da seguinte forma. Os elementos de Gi são enviados, no passo 2, aos

processadores com numeração maior de maneira que eles, recebendo G' = UG.Í, .j < {,
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podem ca]cu]ar seqüencia]mente ]Vezta: (g) para cada g € G. No passo 3, estes pontos
são calculados usando o algoritmo C?uery/'ándVezt, que são mandados de volta no
passo 4. Então, os processadores podem calcular independentemente os g;. Quando
os processadores estão divididos em grupos, faça q; denotar o z-ésimo processador do

grupo z.

Algoritmo: f'àndZMSubset('a.i, k, w, Gi, p;J
.Bnlrada. Fechos superiores Ai, l 5; d 5; pk representando cada um em p"

processadores numerados consecutivamente q;, l $ z $ p" e

o conjunto Gi Ç Ai.
Sana. O ponto g; = Zm(Gi). g; vai estar em cada q;, l $ z 5; p"
1. Junte Gi no processador qÍ, para todo {.

2. Cada processador qÍ manda seu G{ a todos processadores q!, .j > {, 1 $ z $ p"
Cada processador q;, para todo i, z, recebe g' :: UGi,Vj < {.

3. Cada processador q;, Vá, z, calcula seqüencialmente Aresta: (g) para cada g € Ç7{,

usando o algoritmo Quere/-FándVezt.

4. Cada processador q;, Vá, z, manda de volta a todos processadores d,.j <ã
o .Nesta.(g) calculado, Vg c Gj.
Cada processador qÍ,Vd, recebe para cada g C G{, o 7Vezta, (g) calculado,

5. Cada processador q:,V{, calcula para cada g C Gi o segmento de rega com a
maior inclinação entre gsuca:(g) e g-Nesta, (g), .j > ã, achando
JVeztc:ua.,j»{(g). Então, calcula g; = Zm(G:).

6. Cada processador q;,Vd, faz Z)roadcasfs de g; a q;, l $ z $ p"

Lema 5.2.3 0 aZgorãtmo -Fina-L.ü/SubseZ caZcu/a g* = Zm(Gi) em um ntímero cona

tanta de rodadas de comunicação. Requer um espaço de memória ZocaZ i; ? pklGil.

Prova. A corretude desse algoritmo depende das definições 5.2.4, 5.2.5 e do algoritmo

de busca QueryFindNext. Os espaços de memórias requeridos são: IGi no passo l,
pklG{ no passo 2, pt no passo 4 equivalendo a um espaço total de O(pklGil). A
complexidade das operações seqüencias é O(pklGil log n) e precisa somente de quatro
rodadas de comunicação. l
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5.2.4 Algoritmo ]\4ergell.ulls l

Esse algoritmo combina p fechos superiores, armazenados numa aGM de p pro-
cessadores, em um único fecho superior usando um número constante de rodadas de

comunicação global. Ele requer IÍ ? p2 e isso limita a escalabilidade.

Para achar a tangente comum superior entre os fechos superiores Xi e Xj (à sua
direita), o algoritmo calcula a função Nezt, não para todo Xi mas apenas para o
subconjunto de p pontos igualmente espaçados de Xi. Clhamamos esse subconjunto
de pontos igualmente espaçados um dáuásor de Xi. Essa estratégia baseada no divisor
reduz bastante o total de dados que deve ser comunicado entre processadores sem
aumentar muito o número de rodadas de comunicação global.

Algoritmo: Merye-HuJZs éXi(l 5; € 5; p), S, n,p, t.rH9

.Entrada: O conjunto de p fechos superiores Xi consistindo, no máximo, de n pontos

de S, onde Xi é armazenado no processador qi, l $ í 5; p.
.9az'da: A representação do fecho superior de S. Todos os pontos sobre

o fecho superior estão identificados e numerados da esquerda à direita.

1. Cada processador qi identifica sequencialmente um conjunto divisor Gí
composto de p pontos espaçados igualmente de Xi.

2. Os processadores acham em paralelo g; = Zm(Gi). Isso é feito via
FindLMSubset.

3. Cada processador qi calcula seus próprios -ni e -R;' de acordo com a
definição 5.2.7, e o conjunto /% de pontos que estão acima da
rota (g;Nesta:ux,,j>i(g;)), de acordo com o Lema 5.2.2.

4. Os processadores acham em paralelo z; = Jm(/Ü U g;), usando o algoritmo
FindLMSubset. Note que por definição Nezts(z;) # Xi.

5. Cada processador q{ faz broadcasts de seu ponto -Vezes(z;) a çj,J > {, e calcula
seu próprio S; de acordo a definição 5.2.6.

Lema 5.2.4 0 aZgorÍtmo Merye#uZZs ] caZcuZa t/a'6S) em tempo O(!!y2+Ts(n,p)),
requer um espaço de 'm,emória, local, igwat Q : Z pa e 'ü'm, HÚvrtcTO constante de rodadas
Jo """'a'.14',.,,,.Â,.
Ur L/ vt/ l r U LDI UPÇ,t»]f tal/

Prova. Pelo teorema 5.2.1, os conjuntos calculados SÍ no passo 5 são uma represen-
tação do fecho superior U-H(S). O algoritmo MergeHulls l chama o procedimento
FindLMISubset duas vezes. No passo 2, os parâmetros são Z\i = X{, k = 1, m = 0 e
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Gi = (;i, implicando que ICil = p. No passp 4, têm novamente os mesmos parâmetros,

mas para Gi ' -Z% Ugi. Portanto, ágil := 1-& Upil :: x.l 5; F Com isso, o espaço
de memória ]oca] requerido é : ? p2, pe]o lema 5.2.3 0 mesmo lema garante que a
complexidade das operações seqüenciais no algoritmo MergeHulls l é O(p2 Ioga) =

O(i; Ioga) e que um número constante de rodadas de comunicação é usado. l

5.2.5 Algoritmo MergeHulls 2

Ao contrário do JI/erye#uJZs -Z, esse algoritmo requer somente {1 2 p' de espaço
de memória por processador, 0 < c 5; 1. Para simplificar usamos c = 1. O algoritmo
funciona assim:

1. Na primeira fase, o algoritmo .A/erye#u/Zs -Z é utilizado para encontrar o fecho
superior de grupo de v/p processadores, com laia igual a .v/F. A complexidade dessa
fase é O(p).

2. A segunda fase combina esses v@ fechos superiores, cada um de tamanho
máximo !v2, no lugar dos p fechos iniciais. Então, com mail = ,v/p, o passo 2 requer
somente espaço de tamanho p. Porém, precisamos ser mais cuidadosos, porque o

tamanho de cada conjunto -/?i é, no pior caso, ;itlli, implicando que o passo 4 vai
precisar de espaço até !!x2, o que é muito. Por isso, uma nova redução desses tama-
nhos é necessária. Sabemos que os conjuntos /Ü também são de fechos superiores e
podemos aplicar recursivamente a todos os .IÜ, o mesmo método usado no algoritmo
Merye#uZZs -Z para achar iç; = Zm(-& U g;).

Algoritmo: .BwíZdHz&ZZsÍ©{, ©j, p, k, m, c)

Entrada; Fechos superiores ©{, l 5; í 5; ;:;n, representado cada em p" processadores
númerados consecutivamente q;, l .$ z $ p" . O parâmetro c reflete
o tamanho da memória local de cada um dos p processadores

fama.- Fechos convexos q'j = UH(LP'(j :)Pk+l@i), para l $ .j 5; '
1. Gi {--- 0i.
2. While IC;ilpÊ > p' do

(a)Cada grupo de processadores q;, l 5; z 5; p", identifica sequencialmente
um conjunto divisor G; composto de p'/2 pontos espaçados igualmente de

GZ

(b)FindLMSubset('b{ , k, m, G;, g;)
(c)Se g;suc.>:(g;) está acima (io g;.Meztq':,j;.i(g;) então a é composto
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de todos pontos de Oi entre g; e suga.(g;); senão .& é composto
de todos pontos de õi entre g; e prega:(g;).

(d)Seja G{ +-- -l?i U {g;}.
FindLMSubset('D{ , k, w, Gí, z;)

Cada processador çi faz Z)roadcasts de seu z; a todos

d',h mod(p'+l))p'+l,'..,(dmod(p*+l))p*+p* e i$j 5;p"
Cada processador calcula seu próprio St{ de acordo a definição 5.2.6.

3

4

5

Lema 5.2.5 0 aZgorÍtmo .BwíldHuZZs ca/cu/a Wj - [/#(]..P-(j-i)ph+l©i,), para ] 5; J $
ah .«. tempo O(ZWZ + Ts(n,p)). Sd« a = «.-{(k + '/2),'}. .Então . «ZgoMfmo

requer 'üm espaço de memória l,oral, ignat a, \ 'Z pn e um número co'restante de rodadas
de comunicação.

Prova. O algoritmo BuildHulls exige a memória como seguir. No passo 2(b), i; 2
pk+'/2. No passo 3, T 2 p' e no passo 4, t ;3 pk. A complexidade de tempo da
computação é O(l? logo +pklGil) = O(: logo). Com respeito ao número de rodadas
de comunicação, note que no passo 2 existem no máximo p"+" pontos em Qi. Cada
passagem no passo 2(a) reduz esse tamanho pelo fator de p'/2. Com isso, existem
2(e:t1O fases, onde uma fase é chamada no procedimento FindLMSubset. l

A[goritmo: ]Werye-HziJZs 2éXi(] 5; ã 5; p), S, n,p, [/H6SJ,c)
.Entrada; O conjunto de p fechos superiores Xi consistindo, no máximo, de n pontos

de S, onde Xi está armazenado no processador p{, l 5; 5; p. O parâmetro
c reflete o tamanho da memória local.

.S'anda: A representação do fecho superior de S. Todos os pontos sobre
o fecho superior são identificados e numerados da esquerda à direita.

1. Seja k = {, «« = 0, e Xf' = Xi.
2. Do

(a) B«ildnulls(x;", .PÇ"+*, P, k, ««, .).
(b) w {-- m + k.

Untilw > 1.

Teorema 5.2.6 0 aZgorítmo MeryeHuJ/s 2 ca/cu/a UX6SJ em tempo O(glTIU+Ts(n, p)),

requer um espaço de memória local : 2 p' e um nlímero constante de rodadas de co-
munzcaçao.
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Prova. O lema 5.2.5 implica que : 2 pt+'/2, somente it ? p'. Com respeito ao
número de rodadas de comunicação, o procedimento BuildHulls é chamada : vezes.
Pelo lema 5.2.5, existe 2(SJ::1O fases, em cada chamada. Conseqüentemente, como
w = (t 1){ na t-ésima execução do passo 2(a), o número total de rodadas de
comunicação é }i'1:6 f = O(({)2). Finalmente, isso implica que a complexidade de

tempo da computação local é O(P; log m). l

Corolário 5.2.7 0 /echo conuezo de n pontos no p/ano pode ser ca/czz/ado no C'G-M(n, p)

'm t.mp. O(3";"@+Ts(n,p)), ond' Ts(n, p) « ,ege« « femp. de o,de-çã. gZob«/
de n dados sobre p T)rocessadores. Alé'm, disso, enuotue só um número co'n,sta'nte de

rodadas de comuvtãcação e ; 2. 1)', para € > 0 constante e arbitrahamente l)equeno.

5.3 Implementações Paralelas

5.3.1 Implementação do Algoritmo Paralelo Probabilístico

O algoritmo .4Zgor tmo 2 foi implementado j141 sobre a máquina CM5, com 32
processadores, cada um com 40 MB de memória. Foi usado como algoritmo seqüenci-
al, o algoritmo QudckAuJ/. As implementações foram feitas para achar o fecho convexo
nas dimensões 3 e 4.

O número de rodadas de comunicação observado, para todos os pontos, foi sempre
idêntico para os 20 testes.

Quando : está entre 256 e 2K, ou IK e 8K, foi observado para o fecho convexo 3D
ou 4D, respectivamente, que o .4Zgoritmo 2 requer entre 2 e 3 rodadas de comunicação.

Se : ? 4K (em dimensão 3) ou f 2 16K (em dimensão 4), respectivamente, o

algoritmo termina sempre depois de uma rodada de comunicação.

5.3.2 Implementação do Algoritmo Paralelo Determinístico

As implementações do algoritmo paralelo determinístico foram feitas j181 na máquina

T3D-CRAY, com 128 processadores, usando as rotinas PVM (Parallel Virtual Ma-
chine) para as comunicações.

A primeira versão foi implementada com : ? p2. No caso de conjuntos de pontos
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aleatórios, foi constatado que a complexidade total aumenta proporcionalmente a n,
desde que p é fixo, enquanto a complexidade de comunicação é quase constante.

No pior caso (conjunto linear de pontos), o tempo de computação local cresce
proporcionalmente a nlogn. O tempo de comunicação total aumenta linearmente
com n. O valor de p foi igual a 64.

Com o número de pontos fixos, os conjuntos de pontos aleatórios apresentam
um bom comportamento quando p é pequeno. Quando p 2 64, foi observado uma
inversão completa da inclinação da curva de tempo total de execução, isto significa
que o algoritmo precisa de um grande número de processadores para resolver um
problema de tamanho pequeno.

O Speedup2 observado, no pior caso, é melhor desde que a quantidade de compu-
tação local é suficientemente grande comparada com a comunicação.

O algoritmo foi implementado também no caso onde o número de dados por
processador é fixo. No caso de conjunto aleatório, a curva de tempo total é quase
paralela àquela de tempo de comunicação. Isto mostra o impacto de comunicação
sobre a escalabilídade do algoritmo.

20 Speedup de um algoritmo paralelo é definido pela seguinte fórmula: SP(n) = T*(n)/TP(n),
onde T* (n) é o tempo do melhor algoritmo seqüencial do problema, TP(n) o tempo de um algoiitmo
paralelo para o problema usando p processadores e n o tamanho da entrada do problema.



CAPÍTULO 6

Implementações Paralelas

Na seção 2.4 apresentamos o algoritmo seqüencial C?uickAu/Z. Nesse capítulo para-
lelizamos este algoritmo e mostrarmos a nossa implementação, na máquina paralela
ParsyÉec PomerXpZorer, do algoritmo Quáck/zuZ/ paralelizado para achar o fecho con-
vexo. Esse algoritmo é descrito no modelo C'GJ14. A topologia considerada é uma
estrela onde os processadores filhos são ligados ao processador raiz. Os pontos usa-
dos obedecem a distribuição normal ou de Gauss.

Implementamos também o algoritmo paralelo (ÁZgorãfmo .í) de Dehne j141. Faze-
mos ainda uma comparação entre os resultados dos dois algoritmos implementados.

Na seção 6.1 descrevemos as características da máquina Parsg/lec Poder:Xb/o-
rar do -Lapa) do -rW.Êq/Zi/ISiP (Laboratório de Computação Paralela e Distribuída do
.iJME/t/SP ). A seção 6.2 trata da descrição do algoritmo QuáckÀuZ/ ParaZeZo. Na

seção 6.3 apresentamos os resultados. Há um .4pêrzdice .4 nesse trabalho que contém
o código da implementação do algoritmo QuickAuZZ paralelizado.

6.1 Características da Máquina

A implementação do algoiitmo foi feita na máquina paralela Parsytec PowerX-
p/ater. Essa máquina tem 16 processadores, interconectados por uma topologia de
grade bidimensional. Cada nó é formado por um PowerP(7 6(7.7 para a computação e
de um 7ransputer T805 para a comunicação, que compartilham uma memória local
de 32 it4Bgtes.

Os processadores são agrupados em 4 partições de 4 nós cada, chamadas A, B, C

56
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e D. Uma vez alojada, uma partição (ou mais) é dada para se rodar uma aplicação e
permanece exclusiva para esta aplicação. As outras partições não usadas âcam livres
para outras aplicações.

A máquina Parsg/tec Powe7'XpZorer usa o sistema operacional PH-R/X que é uma
extensão paralela para o sistema operacional [/Ar7X. O sistema fornece as ferramentas
necessárias para o desenvolvimento de aplicações paralelas. Essas ferramentas rodam

em um computador hospedeiro (post) e o código produzido roda na Parsg/fec -PowerX-
pZorer. O /)H-R/IX oferece uma extensão para a linguagem CI para o desenvolvimento
de aplicações paralelas.

O PH.R/IX permite que o mesmo código seja executado por todos os processadores,
de forma que cada nó executa uma cópia do programa até o fim. O comportamento
de cada processador depende do conteúdo do código, da posição de processador e dos
dados locais. Como não existe memória global, as informações são trocadas via troca
de mensagens.

No ambiente /)yR.ZX, as comunicações são feitas através de /ãmX;s virtuais. As

conexões são ponto-a-ponto entre processadores arbitrários da grade. Um conjunto
bem definido de Zínks virtuais pode ser combinado pala construir a topologia virtual
como anel, árvore, pipelines, hipercubo, etc.

6.2 Algoritmo Quickhull Paralelo

Paralelizar o algoritmo sequêncial guicÃ;ÀuZZ que resolve o problema do fecho con-
vexo já estava no plano original da dissertação. Essa paralelização é feita no modelo
de computação paralela CG-M. Apesar de parecer trivial a sua paralelização, não se
encontra nenhum resultado de paralelização deste algoritmo na literatura.

A idéia do algoritmo é de achar primeramente os quatro pontos extremos em cada
processador. Os pontos que estão no interior de quadrilátero são eliminados. Esses
pontos extremos são trocados em cada processador para encontrar os verdadeiros
quatro pontos extremos. A fase seguinte consiste a colocar os pontos que sobram
em um único processador e achar o fecho convexo. Esse algoritmo precisa de três
rodadas de comunicação.

Algoritmo: QuáckAu/Z Parale/o

Entrada. Um conjunto finito S = {pt, ...,p.} de pontos. Cada processador -l)i
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armazena um subconjunto aleatório Si de n/p pontos de S. Si são
disjuntos.

Saída; O fecho convexo de S.

1. Cada processador acha os quatro pontos extremos.
2. Um processador determinado (PI) recebe dos outros processadores seus

quatro pontos extremos, acha os novos quatro pontos extremos e manda
de volta aos demais processadores.

3. Os processadores eliminam os pontos que estão no interior de quadrilátero
4. Processador Pi recebe dos outros processadores os pontos que sobram

e calcula o fecho convexo.

O algoritmo acima tem complexidade de tempo de computação local O(; logo)
e um número constante de rodadas de comunicação.

6.3 Resultados

Utilizamos os dados de entrada segundo uma distribuição normal ou de Gauss.
Nessa distribuição, são eliminados quase 97% de pontos depois de achar os quatro
pontos extremos.

As tabelas listadas a seguir apresentam os tempos (TI,T4, T8) obtidos na nossa
implementação com a máquina usando um, quatro e oito processadores, do algoritmo
OuácX;huZZ paralelo e do algoritmo de Dehne.

Tabela 6.1: Tempos em ps e Speedtzp para achar o fecho convexo de n pontos segundo
a distribuição normal com o algoritmo Quãckhu// paralelo.

n n n  
    Tempo Speedup Tempo Speedup

8000 93825 46223 2,029 34442 2,724
40000 472804 135078 3,500 80802 5,851
80000 922457 271032 3,403 198921 4,637

120000 1382823 376272 3,675 210574 6,566
160000 1844777 509180 3,623 366931 5,027
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Tabela 6.2: Tempos em ps e Speedup para achar o fecho convexo de n pontos segundo
a distribuição normal com o algoritmo de Dehne.

Tabela 6.3: Tempos em /zs da computação e comunicação para achar o fecho convexo
de n pontos segundo a distribuição normal com o algoritmo Qu ckAu/Z paralelo.

Os resultados de nossa implementação mostram que as comunicações do algoritmo
de Dehne são melhores. Com alta probabilidade, o algoritmo de Dehne necessita de
apenas uma rodada de comunicação, em que apenas são transmitidos os pontos dos
fechos convexos armazenados em cada processador. Esse número de pontos transmi-
tidos é menor que :l. No algoritmo de QuãcÉ;AuJ/ paralelo, são transmitidos os quatro
pontos extremos e os pontos que não são eliminados em cada processador.

n n n
  computação comunicação computação comunicação

8000 34647 11576 20941 13501

40000 123547 11531 67033 13769

80000 248588 22444 153033 45888

120000 356089 20183 186683 23891

160000 482293 26887 276435 90496

n n a  
    Tempo Speedup Tempo Speedup

8000 93825 26036 3,603 16390 5,724
40000 472804 119773 3,947 63596 7,434
80000 922457 232947 3,959 119194 7,739

120000 1382823 348541 3,967 175525 7,878
160000 1844777 467269 3,947 234199 7,876



Tabela 6.4: Tempos em ps da computação e comunicação para achar o fecho convexo
de n pontos segundo a distribuição normal com o algoritmo de Dehne.

n    
  computação comumcaçao computação comunicação

8000 24676 1360 13335 3055

40000 118499 1274 60569 3027

80000 231583 1364 115985 3209

120000 347060 1481 172217 3308

160000 465340 1929 228187 6012



CAPÍTUI.0 7

Considerações Finais

O problema do fecho convexo é um dos problemas da geometria computacional
mais estudados em computação paralela. Esse problema tem muitas aplicações em
diversas áreas que motivam o estudo dos algoritmos para a sua construção. Nesta
dissertação consideramos o problema do fecho convexo de um conjunto de pontos no
plano.

No estudo desses algoritmos procuramos compreender os algoritmos seqüenciais
de complexidade O(n logo). Especialmente vimos a estratégia de divisão-e-conquista
que serve no projeto de desenvolvimento dos algoritmos paralelos para esse problema.
Outros algoritmos sequenciais podem ser usados na fase de computação local em cada

processador.

O principal objetivo desta dissertação foi estudar os algoritmos paralelos para o
fecho convexo. Para isso, definimos o modelo de computação paralela que será usa-
do. Apresentamos vários modelos de computação paralela, fazendo uma classificação

dos modelos apresentados. Nesse trabalho, usamos os modelos PR.AM e C'G.A/ para
desenvolver os algoritmos.

No modelo PR.4.A/ procuramos descrever detalhadamente o algoritmo apresentado
em 1331, que consideramos ser mais importante dos algoritmos paralelos pioneiros.
Sua complexidade de tempo é. O(Ioga) usando O(nlogn) operações. O algoritmo
paralelo descrito mostra como o método de divisão-e-conquista pode ser usado para
o projeto de desenvolvimento de um algoritmo paralelo, para o problema do fecho
convexo. Em Aggarwal ef a/ l21 encontramos um outro algoritmo paralelo para o
mesmo problema usando o paradigma de divisão-e-conquista.

Vimos também de modo sucinto alguns algoritmos paralelos mais recentes no mo
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dela C'GM. O algoritmo de Dehne et aZ j151 visa a eliminar os pontos que estão no
interior de cada fecho convexo calculado em cada processador. O algoritmo proposto
é escalável, probabilístico e independente da arquitetura. Ele tem, com alta probabi-
lidade, um número constante de rodadas de comunicação e complexidade de tempo

(k + 2) (Z!@ + O(f)) para a computação local e (k + l) (TPs««(p) + lrl««,,(p, n)) para
a comunicação, onde k = fá + {l é uma constante e c > 0 uma constante fixa. TI (n)
denota a complexidade de tempo sequencial e TPs««(p) é a complexidade paralela
para calcular a soma parcial de p números cada um armazenado em um processador.
Tc.mp,(P, n) é o tempo para comprimir um subconjunto de dados de tamanho n' 5; n
em p' 5; p processadores. Em j181, Diallo et aZ descrevam um algoritmo paralelo
determinístico, também escalável e independente da topologia de interconexão pa-
ra o problema do fecho convexo no plano. O algoritmo requer somente um número
constante de rodadas de comunicação e tem a complexidade de tempo de computação

local O(!1l9U +Ts (n, p)) onde n é o tamanho do problema, p o número de processado-
res e Ts(n, p) refere a complexidade de tempo de ordenação de n pontos armazenados
em p processadores. Zhou, Deng e Dymond, em um trabalho ainda não publicado,
propõem um algoritmo paralelo para o fecho convexo de um conjunto de n pontos
no plano, de complexidade de tempo local (O(!!!TW)) com o número de rodadas de
"'"- '-iiin;pn pãn Á+i Tnn
vvlll !.1111\#l.u\gcDv v UXlllv ç

Vários artigos relatam algoritmos para o problema do fecho convexo l7, 21, 27, 35,

38, 411. O artigo de Goodrich 1281 mostra técnicas probabilísticas para o problema
no modelo .BSP. Atallah ef a/ l8j trata do método de divisão-e-conquista em cascata
como um método para o desenvolvimento de algoritmos paralelos.

Neste trabalho foi proposta a paralelizão do algoritmo seqüencial QuáckAuZZ. A
idéia é eliminar os pontos que estão no interior dos quatro pontos extremos. Sua
complexidade de tempo de computação local é (; Ioga) com um número constante
de rodadas de comunicação.

Dentre os algoritmos estudados, implementamos na máquina paralela ParsZ/tec

PomerXp/ater o algoritmo de Dehne e o algoritmo proposto. O desempenho obtido
mostra que o algoritmo de Dehne é melhor, pois ele consegue eliminar os pontos que
estão no interior de cada fecho convexo calculado em cada processador.



APÊNDICE A

Implementação

Na proposta de nossa dissertação, sugerimos a implementação de um algoritmo
paralelo probabilístico. Por isso, implementamos o algoritmo C?uãcX;huZ/ paralelo.
Neste apêndice listamos o código fonte como descrito no capítulo 6 do trabalho.

Programa : emma. c

Objetivo : Fecho Convexo

Autor : Emmanuel Kayembe llunga

/+ Esse programa usa a topologia STAR +/
/+ o processador rai.z recebe dos processadores filhos os vetores deles, #/
/# depois de eliminar os pontos que estão no interi.or de quadrilátero #/
?+### # # ## # # # # # # # ## #+ +# + # ## # # # +# ### # # # # # # # # # #+## ## ### # ### # + # # + # +# # ## # # # ## + # ##/

#include <sys/root.h>
#include <virt.top.h>
#include <sys/link.h>
#include <sys/time.h>
#i.nclude <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <limi.ts.h>
#include <sys/comm.h>
#include <sys/rrouter.h>

#defi.ne TAM 4
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#defi.ne
#define
#define
#define
#define
#de:fine
#define
#define

PMAX 1000
DESVIO 20
x o
Y l
DIM 2 /#di.mensao do espaco#/
EXIT.FAILURE l
FREE(p) if (p) {free ((char +)p);
NEW(p,type) \

if((p=(type #) malloc(sizeof(type)
pri.ntf("NEW : out of Memoryl\n'');\
exit(EXIT.FAILURE);\
}

NULL;}

)) :: NULL) {\

typedef enum{
FALSO , TRUZ

}boleno;
typedef double tPointdIDIM] ; /#ti.po ponto real #/

typedef tPointd tConjuntdEPMAX] ; /'kconjunto de pontos reais#/
typedef struct tPilhacelu tsPilha
typedef tsPilha #tPilha
struct tPI.Ihacelu {

tPointd p;
tPilha next;

/# As vara.aveis globais #/

tConjuntd A;/# Vetar ini.cial #/
tPointd #AI, +A2, #A3, #A4;/'p Vetores que recebem os pontos de cada região
tPilha AAI, AA2, AA3, AA4;/+ Pi.lhas que recebem os pontos do fecho #/
tPointd +vetor.xy;
tPointd v.xyITAM], v].xyITAM]
tPointd vetar.recvxyITAM]
int ID;
tPointd #vetorl, +vetor2, #vetor3;
/# As funcoes defina.das #/

void prt(tPointd #v, int taille){
int j;

}

)

+/



for (j = O; j < tai]].e; j++){
printf('' vetor]'Z.d]]o%od] = o%Dg, vetorE'%.d] [o%ad] =oZag, procs: %d\n'',j,X,v]j] [X] ,j,Y

/# Generates randon numbers accordi.ng to a gaussi.an +/
/+ distribution +/

double gausse( double mean, double devíati.on )

int i;
double rnd = 0.0;
for( i = O ; i. < 12 ; i++ )

rnd += (double) (bando % 10000);
return(mean + (rnd - 6.0) # deva.ati.on)

/# Acha a área de um tri.ângulo abc #/
double Area2(tPointd a, tPoi.ntd b, tPointd c)

return(alXl#bIY] -aEY]+b]X]+aEY] #cEX]-a]X]#cIY]+bEX]+cEY]-cEX]#bIY])

/# Veria.ca se o ponto c esta' na esquerda do segmento ab ]'/
boleno left(tPointd a, tPointd b, tPointd c)

return (Area2(a,b,c) > 0.00001);

/# Desempilha um ponto de uma pilha H'/
tPilha desempi.Iha(tPI.Iha s)

tPilha top;
top : s->next;
FREI(s);
return top;

/# Empilha um ponto na pilha I'/

tPilha empilha(tPointd p,tPilha top)

tPilha s;

}

}

{

)

}

{

)

}

{

}

{

}

{

:) g,
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NEW(s,tsPilha)
s->P[X] = P[X]

s->P [Y] = P [Y]

s->next : top;
return s;

/# Imprime a pilha #/

void PrintPI.Iha(tPilha t)

}

{

while (tl= HALL){
printf('' Pontos%dl=
t = t->next;

}

}

/+ Acha o numero de pontos do fecho convexo #/
int Numero(tPI.Iha t)
{

int k;
k : O;

while (tl= HALL){

t = t->next
}

return k;

)

}

{

Pontos%dl= aZüg\n'',X,t >P [X] ,Y,t->p [Y] ) ;

/# Acha o tamanho de um conjunto #/
int tamanho(tPointd a2, tPointd b2, int tai.lle2, tConjuntd SS)

int i.,k;
k : O;

for( i = O; i < taille2; i.++){
if ([eft(a2,b2,SS]i.])) k++;

}

return k;

/+ Preenche o conjunto de pontos +/
}
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tPointd I'conjunto(tPointd a3 , tPointd
{

b3, i.nt taille3, tConjuntd Ss , int contador

int i,k;
tPointd +B;

k : O;
B = (tPointd #) malloc((contador) #

for( i = 0; i. < tai.lle3; i++){
if ([eft(a3,b3,Ss]i.])) {

B [k] [X] = Ss [i] [X] ;

B [k] [Y] = Ss [j.] [Y] ;

}

sizeof (tPointd) ) ;

}

return B;

/+ Acha o ponto com distante máxima de

double #maxdist(tPointd al , tPointd bl

}

{

um segmento #/

, tConjuntd BI, i.nt total)

double área;
int n, i.ndice;
double +p;

área = Area2(a],b],B][0])
índice = 0;

p ; (double +) malloc((DIM) # si.zeof
for (n = 1; n < tota].; n++){

if (área < Area2(a],b],B]En])) {

área = Area2(a],b],B]]n]);
índice

}

(double)) ;

p [X] = B] [i.ndice] [X] ;

p [Y] = B] [i.ndice] [Y] ;

return p;

}

/+ Funcao qui.ckhull #/

tPilha quickhull(tPointd a, tPointd b,

}

tConjuntd S, int taille)
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{

tPointd #Sl;

tPoi.ntd +S2;

double #c;

tPilha BBl;
tPI.Iha BB2;
tPilha AB;
int contam, conta2;
BBI ; NULL;

BB2 ; HALL;

AB : NULL;

if (taille == 0) {

AB = empa.Iha(a,AB)
return (AB);

else {

c = maxdi.st(a,b,S,taille);
/+ Divide o problema em dois #/
contam = tamanho(a,c,tai]].e,S) ;

conta2 = tamanho(c,b,taille,S) ;

S[ = (tPointd +) ma]].oc((conta]) # sizeof(tPointd));
S2 = (tPoi.ntd +) malloc((conta2) # sizeof(tPointd))
S[ = conjunto(a,c,tai]].e,S,contam) ;

S2: conjunto(c,b,taille,S,conta2) ;

/+ As chamadas recurso.vas +/

BBI = quickhull(a,c,SI,contam);
BB2 = quickhull(c,b,S2,conta2);
while (BBI != HALL){

BB2 = empilha(BBl->p,BB2)
BBI = desempilha(BBI)

}

j

)

}

FERE(SI);
FERE(S2);
return (BB2)

}

}
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/### ##l'###+#+l'###H' Programa principal 'k+#l'+H'#+##l'+++##+/
/###########++######+###$##+###+###########+#########+########++####/

int main(int argc, char ++argv){
int i.ndl
int i.ter, tamanhos;

int total.procs;
int ID.topologiá; /+ identi.fixador da topologia #/
int i, j, k, 1, m;
double valor, valorl;
StarData.t #starData;
int contadorl, contador2, contador3, contador4, soma

int #tama;

unsi.gned int tempo.i., tempo.f, tempo.icom, tempo.fcom;
/+ determi.na o ID do processador e o total de processadores +/
ID = GET.R00To->ProcRoot->MVProcID;
total.procs: GET.mOCITo ->ProcRoot->nProcs;
tama = (int +) malloc((total.procs) # sizeo:f(int));
/+ cria topologia vi.rtual do tipo anel #/
ID.topologi.a = MakeStar(42 , total.proas,

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

)

j

)

if( ID.topologi.a < 0 ){

printf(''Erro ('Z.d) : processador OZod\n'' ,ID.tipologia,ID) ;

return( 1 )

/+ Inicializar as pi.lhas #/
AAI : NULL;

AA2 : NULL;

AA3 ; HALL;

AA4 : NULL;

tamanhos = 4+total.procs ;

vetar.xy : (tPointd +) malloc((tamanhos) # sizeof(tPointd));
/+ Preenche o vetou v.xy em cada processador +/

srand(ID#total.proas);

}
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for( i. = O; i. < PMAX; i++ ){
valor = gausse(100,DESVIO)
AEiJ[X] = va]or;
valorl = gausse(100,DESVIO)
AEilIY] = valorl )

/# Buscar os pontos extremos em cada
tempo.i = TimeNowo

j : o;
for( i = 1; i < PMAX; i++ ){

ií (AEj] [X] > A]i] [X]) j

}

)
processador +/

v.xy]0] [X]

v.xyE01EY]
k : O;

for( i. = 1; i < PMAX; i.++ ){
i:f (AEk] [X] <= A]i] [X] ) k

}

A [j] [X] ;

A [j] [Y] ;

}

v.xyE]] [X]

v.xy]]]EY]
l : o;

for( i = 1; i < PMAX; i++ ){
i:f (A]].] [Y] >= A]i] [Y] ) l

A [k] [X] ;

A [k] [Y] ;

v.xyE211X]
v.xyE211Y]
m = 0;

for( i. = 1; i < PMAX; i++ ){
if (Alm] [Y] <= AEi] [Y]) m = i;

}

j

)

A [1] [X]

A [1] [Y]

v.xy [3] [X] = AEm] [X] ;

v.xy [3] [Y] = AEm] [Y] ;

tempo.f : TimeNowo - tempo.i;
/+ Os processadores folhas mandam os

/+ deles para o processador raiz +/
tempo.icom = Timelgowo;

}

quatro pontos #/
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starData = GetStar.Data(ID.topologia)
if (starData 1= NULL){

switch (starData->status) {

case STAR.R00T

k : O;

item = 4#starData->id + 3;

for(inda = 4+starData->i.d; inda <= éter; indl++){
vetou.xy]ind]J[X] = v.xyEk] [Xl;

vetou.xy]ind]]EY] = v.xy]k] [Yl;
k++;

)

for(i. = 1; i < starData->size; i++){
Recv(ID.topologia , i, &vetor.recvxy, sizeof(vetou.recvxy) )

éter = 4#i + 3;

j
for(inda = 4#i; indl <= item; indl++){

vetor.xy]ind]] [X] = vetar.recvxy]j] [X] ;

vetou.xy]indi] [Y] = vetou.recvxy]j] [Y] ;

j++;

}

}

break;
case STAR.LEAVE:

Send(ID.topologia,O, &v.xy, sizeof(v.xy) )
break;

}

}

tempo.fcom = TimeNowo - tempo.icem;
/# A raiz acha os novos pontos extremos #/

tempo.i. = TimeNowo;
if(starData->status == STAR.R00T){

/# Buscar os pontos extremos no processador rai.z #/

j : o;
for( i = 1; i < tamanhos; i++ ){

if(vetor.xyEj]EX] >= vetor.xy]i]]X])

}

li

}
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v[.xy[0] [X]

v[.xy]0] [Y]
k : O;

for( i. = 1; i < tamanhol; i.++ ){
if(vetar.xyEk]]X] <= vetor.xy]i]]X])

)

vetou.xy [j] [X] ;

vetou.xy]j]IY]

v[.xy]]] [X]

v[.xyE]] [Y]

l : o;

for( i = 1; i < tamanhol; i++ ){
if(vetor.xyE]]EY] >= vetor.xy]i.]IY])

}

)

vetor.xylkJ[Xl;
vetar.xyEk]EY]

i;

v[.xy]2] [X]

v[.xyE2] [Y]
m = 0;

for( i. = 1; i < tamanhos; i++ ){
if (vetou.xy]n] [Y] <= vetou.xy]i.] [Y] )

}

vetor.xyElllXl;
vedor.xyEllEYl;

}

v[.xyE3] [X]

v[.xy]3] [Y]

vetou.xy [m] [X] ;

vetar.xy [m] [Y] ;

tempo.f +: TimeNowo - tempo.i;
/+ A raiz manda os verdades.ros pontos extremos para

tempo.icom = TimeNowo;
if (starData 1= NULL){

switch (starData->status) {

case STAR.R00T

for(i = 1; i < starData->size; i++){
Send(ID.tipologia, i., &vl.xy, sizeof(v.xy) )

break;
case STAR.LEAVE:

Recv(ID.topologia , 0 , &vl.xy , s i.zeof(vl.xy) )

break;

}

}

l

os filhos #/

}

}
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tempo.fcom += TimeMowo - tempo.icem;
/+ Cada processador acha o conjunto de pontos que nao
/# de quadrilátero +/

tempo.i : TimeNowo;
contador[= tamanho(v].xy]0] ,v].xy]3] ,PMAX,A) ;

contador2 = tamanho(v].xyE3] ,v].xy]]] ,PMAX,A) ;

contador3 = tamanho(v].xyE].] ,v].xy]2] ,PMAX,A) ;

contador4 = tamanho(v].xy]2] ,v].xy]0] ,PMAX,A) ;

soma = contadora + contador2 + contador3 + contador4;
vetorl = (tPointd +) malloc((soma) + sizeof(tPointd))
/# Preenche o vetor a mandar +/

for( i = 0; i < PMAX; i++){
if([eft(v[.xyE0] ,v].xy]3] ,AE].])) {

vetorl [k] [X] = A [i] [X] ;

vetorl [k] [Y] = A [i.] [Y] ;

k 0;

estão no interi.or #/

}

for( i. = 0; i < PMAX; i.++){

if([eft(v[.xyE3] ,v].xyE]] ,A]i])) {
vetorl [k] [X] = A [i] [X] ;

vetorl [k] [Y] = A [i] [Y] ;

k++

}

)

}

for( i. = 0; i. < PMAX; i.++){
i:f(]eft(v].xy]]] ,v].xy]2] ,AEi])) {

vetorl [k] [X] = A]i.] [X] ;

vetorl [k] [Y] = A [i.] [Y] ;

k++;

}

}

for( i = 0; i < PMAX; i++){
if([e:ft(v].xy]2] ,v].xy]0] ,AEí])) {

vetorl [k] [X] = A [i] [X] ;

}
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vetorlEk] [Y] A [i] [Y] ;

}

m = k;

tempo.f +: TimeNowo - tempo.i;
/# Âloca di.namicamente o vetar vetor2 que recebera os pontos para encontra
/+ o fecho convexo

tempo.i.com = TimeNowo;
if (starData 1= NULL){

switch (starData->status) {

case STAR.R00T

tama[starData->id] = m;/# A rai.z preenche no vetou taça seu va]or +/
for(i = 1; i < starData->size; i++){

Recv(ID.tipologia, i, &k ,sizeof(int) )

tamali] = k;

break;
case STAR.LEAVE:

Send(ID.topologia,0 , &m , sizeof(int) )

break;

}

}

+/
+/

}

tempo.fcom += TimeNowo - tempo.icom;
tempo.i = TimeNowo ;

if (starData->status
soma = 0;

for (indl = 0; inda < total.proas; indl++) {

pri.ntf(''tama]o%od] = %d\n'' , ind],tamaEind]]);
soma +=tama]i.nd]]

}

STAR.ROOT){

vetor2 = (tPointd 'B) malloc((soma) # sizeof(tPointd));
}

tempo.f +: Ti.meNowo - tempo.i;
/+ O processador raiz recebe os pontos de outros processadores #/
tempo.icom = TimeNowo

}

)
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if (starData 1= NULL){

switch (starData->status) {

case STAR.R00T

for(indl = 0; inda < m; indl++){
vetor2]indl] [X] = vetor]]ind]] [X] ;

vetor2]indl] [Y] = vetor]]ind]] [Y] ;

i.ter = tama [0] ;

for(i = 1; i < starData->size; i++){
vetor3 = (tPointd +) ma]]oc((tamaEi]) # si.zeof(tPoi.ntd))
Recv(ID.topo]ogia, i,vetor3 ,tamaEi] +si.zeof(tPointd)) ;

j
éter += tamaE].] ;

k = item - tama]i] ;

for(inda = k; i.ndl < i.ter; indl++){
vetor21i.nd]] [X] = vetor3[j] [X] ;

vetor2E[.nd]] [Y] = vetor3Ej] [Y] ;

}

}

break;
case STAR.LEAVE:

Send(ID.topologi.a,O,vetorl,m+sizeof(tPointd) )
break;

}

}

tempo.fcom += TimeNowo - tempo.i.com;
/# 0 processador raiz calcula o fecho convexo #/
tempo.i = TimeNowo ;
if(starData->status == STAR.R0[JT){

/# Determina o tamanho de cada regi.ao #/
contador[ = tamanho(v].xy]0] ,v].xy]3] , soma,vetor2) ;

AI = (tPoi.ntd #) malloc((contadorl) # sizeof(tPointd))
contador2 = tamanho(v].xyE3] ,v].xy]]] , soma,vetor2) ;

A2 = (tPoi.ntd #) malloc((contador2) + si.zeo:f(tPointd))
contador3 = tamanho(v].xy]]] ,v].xy]2] ,soma,vetor2) ;

}
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A3 =- (tPoi.ntd #) malloc((contador3) + si.zeof(tPoi.ntd))
contador4 = tamanho(v].xy]2] ,v].xyEO] ,soma,vetor2) ;

A4 = (tPoi.ntd +) malloc((contador4) + sizeof(tPoi.ntd))
/# Constroi as quatro regiões 'p/
A[ = conjunto(v].xyEO] ,v].xyE3] ,soma,vetor2,contadora) ;

A2 = conjunto(v].xyE3] ,v].xy]]] ,soma,vetor2,contador2) ;

A3 = conjunto(v].xyE]] ,v].xy]2] ,soma,vetor2,contador3) ;

A4 = conjunto(v].xy]2] ,v].xyE0] , soma,vetor2,contador4) ;

/+ Apli.ca o algoritmo recursivo para cada uma das regi.oes
AA[ = quickhu]](v].xy]O] ,v].xy]3] ,A],contador]) ;

AA2= qui.ckhu]](v].xyE3] ,v].xyE]] ,A2,contador2) ;

AA3= quickhu]](v].xyE]] ,v].xy]2] ,Â3,contador3) ;

AA4 = quickhu]](v].xy]2] ,v].xy]O] ,A4,contador4) ;

/+ Junta a resposta das 4 regi.oes #/
whi.le (AAI 1= NULL){

AA4 = empilha(AAl->p,AA4)
AAI = desempilha(AAI)

j

)

+/

while (AA2 1= NULL){

AA4 = empa.Iha(AA2->p,AA4);
AA2 = desempilha(AA2)

}

whi.le (AA3 1= NULL){

AA4 = empilha(AA3->p,AA4)
AA3 = desempi.Iha(AA3)

}

tempo.f +: TimeNowo - tempo.i;
/# Imprime o resultado #/

PrintPilha(AA4);
m = Numero(AA4);
printf("0 tempo do calculo e' OZau e o tempo de comunicacao

%u\n'',tempo.f,tempo.fcom)

return (0)

}

}

J

e)

}
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