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Resumo

A solução de muitos algoritmos paralelos para gratos recai no problema do Lesa
Ranking. Este problema foi muito estudado para o modelo PREMI. Entretanto.
o modelo PRAZ não traz resultados satisfatórios na prática e para o modelo
BSP/CGM são encontradas poucas implementações do LÍst .RanAàng. Neste tra-
balho, analisamos os resultados experimentais encontrados no modelo BSP/CGM.
Também foram implementados dois algoritmos usando o modelo BSP/CGM, onde
um deles é probabilístico e requer, com alta probabilidade, logj3pl + log Injnl =
O(logo + loglognl rodadas de comunicação. O outro é determinístico e requer
apenas O(logo) rodadas de comunicação. Além disso, modiíicamos o algoritmo
determinístico visando a obtenção de uma implementação mais eficiente. Nossa
implementação alcançou um desempenho satisfatório, e as acelerações alcançadas
foram melhores no algoritmo probabilístico.

Abstract

The solution of many parallel gl-aph algorithms depend on Lisa Ranking. Tais
problem has been extensively studied under the PREMI model. The PRAMI model.
however, does not give satisfactory resulta in practice and for the BSP/CGM modem
there are very few implementations of List Ranking. In this work, we analyze the
experimental results for the BSP/CGM. We algo implemented two algorithms
using the BSP/CGM model, one is probabilistic and requires logj3pl + loglnjnl
= Ojlogp + loglog n) communication rounds with high probability. The other
is a deterministic algorithm and requires only Ojlogpl communication rounds.
Furthermore, we modiâed the deterministic algorithm to obtain a more efhcient
implementation. Our implementation obtained a satisfactory performance, and
the probabilistic algorithm cave better speedups.
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Capítulo l

Introdução

Uma lista linear ligada é uma seqüência de nós tal que cada nó aponta para
outro nó, chamado seu sucessor, e não há ciclo em tal lista. Convenciona-se que o
último nó aponta pra nil ou para si.

O problema de L st Ranking consiste em determinar o rank para todos os nós,
isto é, a distância para o último nó da lista. Sua importância se deve ao fato de que
muitos algoritmos paralelos em teoria dos grifos o usam como uma subrotina, como
podemos ver na Figura 1.1, que sintetiza uma família de algoritmos relacionados
a partir de técnicas de algoritmos fundamentais jll.

L st Ranking foi um dos problemas bastante estudados no modelo PRAM
(P««ZZ'Z R-dom .A«s M«hÍne), entretanto as acelerações teó,ices -ão são

as mesmas obtidas quando implementados em máquinas reais l21. O modelo BSP
(-BuZk-S3/nchronous ParaZZeZ) foi sugerido por Valiant em jlll para ser um modelo
adequado de paralelismo suâcientemente próximo às máquinas paralelas existentes
com memória distribuída.

Baseado neste modelo, foi proposto por Dehne et aZ. lt21 o modelo CGM
( C'oarse Graàned .A/uZticomputer) que apresenta muita similaridade com o .BSP,
porém é mais simples, facilitando o prometo e análise de algoritmos. Ele com-
preende um conjunto de p processadores pl ,..-, p. com Ojn/p) memória local por
processador e uma rede de comunicação arbitrária. Todos os algoritmos consistem
de alternância entre rodadas de computação local e comunicação global. Cada
rodada de comunicação consiste de roteamento de uma simples h-relação com h =
Ojn/pl , isto é, cada processador envia e recebe no máximo O(n/pl dados l21.

Encontrar um algoritmo eâciente no modelo CGM é equivalente à minimizar
o número de rodadas de comunicação bem como o tempo de computação local
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CAPITULOU INTRODU(''Ar)
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CAPITULOU. INTRODUÇÃO

total

O modelo mencionado acima tem sido usado (implicita ou explicitamente) no
desenvolvimento de algoritmos paralelos para vários problemas e tem mostrado
resultados práticos muito bons l21 .

Ao iniciar este trabalho os resultados das implementações para o problema
do LÍst Rank ng não eram satisfatórios, como se pode observar em l51. Durante
a elaboração deste trabalho Chan e Dehne em j191 apresentaram a mais eâciente
até então. Nesta dissertação foram estudados os algoritmos existentes no modelo
CGM para este problema, implementamos dois deles e analisamos os resultados.
comparando-os com os obtidos até então. Também âzemos modiâcações em um
dos algoritmos para torna-lo mais eficiente.

Para isso foi utilizada a biblioteca MIPI (Message Passing /ater/ace) e o
computador pmalelo do tipo Beowolf presente no Departamento de Computação
do IME/USP

Além desta introdução, este trabalho está dividido em mais 5 capítulos. No
capítulo 2, deânimos e detalhamos os modelos BSP e CGMI e a relação entre eles.
No capítulo 3 apresentamos os algoritmos CGMI para solução do PLR (Problema
de L st .RanAÍng), comparando suas complexidades. Neste capítulo também de-
talhamos os algoritmos que implementamos. No capítulo 4 mostramos como foi
feita a implementação dos algoritmos do capítulo anterior resultando os aspectos
mais importantes. No capítulo 5 mostramos os resultados experimentais obtidos
com a implementação de algoritmos seguindo o modelo CGMI encontrados na li-
teratura. Mostramos também os resultados alcançados pela nossa implementação
e a comparação com as anteriores. No capítulo 6, apresentamos a conclusão deste
t;rabalho.



Capítulo 2

Modelos Realísticos BSP/CGM

O processamento paralelo sofre a falta de um modelo que seja amplamente
aceito. Ao anal dos anos 80, vários problemas haviam sido estudados e vários limi-
tes inferiores e superiores foram demonstrados para esses problemas em diferentes
modelos de computação, tais como memória compartilhada, hipercubos e grades.
Quando esses resultados teóricos eram implementados nas máquinas existentes, as
acelerações obtidas eram, muitas vezes, desapontadoras. Esses resultados levaram
à criação de modelos de computação paralela com granularidade grossa. Nesses
modelos, o conceito de computação paralela é representado com uma série de su-
perpassos, ao invés de passos com o envio individual de mensagens ou acessos
individuais à memória compartilhada. O BSP e o CGM são exemplos desses mo-
delos. Os algoritmos projetados para esses modelos, quando implementados nas
máquinas existentes, têm obtido acelerações próximas das previstas em resultados
teóricos. Isso faz com que sejam chamados de modelos realísticos j131.

2.1 Ol\,llodelo BSP(-BuZk-S3/nchronous ParaZZeZ)

O modelo BSP foi proposto por Valiant jlll em 1990 e é um dos modelos
realísticos mais importantes. Além disso, foi um dos primeiros a considerar os
custos de comunicação e a abstrair as características de uma máquina paralela em
um pequeno número de parâmetros. O modelo seqüencial de Von Neumann serve
de ponte entre as necessidades de hardware e software da computação sequencial,
sendo essa a razão do seu sucesso. O principal objetivo do modelo BSP é ser essa
ponte para a computação paralela e, conseqüentemente, servir como um padrão.

O modelo BSP consiste na combinação de três atributos, quais sejam, p pro

4



CAPITUL02. MODELOS REALÍSTICOS BSP/CGM

cessadores com memória local, um roteador que entrega mensagens ponto-a-ponto
entre pares de processadores e facilidade de sincronização de todos ou apenas um
subconjunto de processadores.

Um algoritmo BSP consiste em uma sequência de superpassos separados por
barreiras de sencronàzação, como mostra a Figura 2.1.

] Cohptitãção llocall coM enfio
l ;e recebimento de mensagens

[] Barreira de sincronização

P

tempo

Figura 2.1: Algoritmo BSP

Em um superpasso, a cada processador é atribuído um conjunto de operações
independentes, consistindo cie uma combinação de passos de computação, usando
dados disponibilizados localmente no início do superpasso, e passos de comu-
nicação, através de instruções de envio e recebimento de mensagens. Neste modelo,
uma h-relação em um superpasso corresponde ao envio e/ou recebimento de, no
máximo, h mensagens em cada processador. Os valores obtidos em resposta a uma
mensagem enviada em um superpasso somente poderão ser usados no próximo su-
perpasso.

O modelo possui os seguintes parâmetros

e n: tamanho do problema;

+ p: número de processadores disponíveis, cada um com uma memória local
de tamanho Ojn/pl;

e L: tempo mínimo de um superpassol

5



CAPÍTUL02. MODELOS REALISTICOS BSP/CGM

e g: descreve a taxa de eâciência de computação e comunicação, que corres-
ponde à razão entre total de operações de computação local de todos os
processadores em uma unidade de tempo, e o número total de mensagens
enviadas/recebidas em uma unidade de tempo.

Os parâmetros L e g são utilizados para calcular o custo de comunicação de
um algoritmo BSP. O parâmetro L é o custo de sincronização, de forma que cada
operação de sincronização contribui com L unidades de tempo para o tempo total
de execução. O parâmetro g está relacionado com capacidade de comunicação de
uma rede de computadores. Se o número máximo de mensagens enviadas por
algum processador durante uma troca simples é h, então seriam necessárias até gh
unidades de tempo para a conclusão da troca l61 . Cada superpasso de um algoritmo
BSP possui tempo total de execução w, + gh. + L, onde w, = HÁBIL; tJ; ...; tP}'
sendo que t] é o tempo das operações de computação executadas pelo processador j
no superpasso { e h. = maatLI cJ; . ; cp} onde c, é o tempo das mensagens recebidas
e/ou enviadas pelo processador .7 no superpasso {. Seja T o número de superpassos,
teremos:

e Custo total de computações locais: W' = ã..=:. w,

e Custo total de comunicação: H = )...:;. h.

De tudo isso, o custo total de um algoritmo BSP é dado por W-#g.f/+LT.

O Modelo CGM( C'o'zrse Gra ned MuZticomputer)

O modelo CGM foi proposto por Dehne j121 e consiste em um conjunto de
p processadores, cada um com memória local de tamanho Ojn/pl, onde n é o
tamanho do problema. Um algoritmo CGM consiste em uma seqüência alternada
de rodadas de computação e rodadas de comunicação, separadas por uma barreira
de sincronização, como mostra a Figura 2.2. Normalmente, durante uma rodada
de computação é utilizado o melhor algoritmo sequencial para o processamento
dos dados disponibilizados localmente. Um algoritmo CGMI é um caso especial de
algoritmo BSP, onde uma rodada de computação é equivalente a um superpasso
de computação no BSP, e o custo total de computação é deânido analogamente.
Uma rodada de comunicação consiste em uma única h-relação, com h $ n/p.
Cada processador envia O(n/p) dados e recebe Ojn/p) dados. Toda informação
enviada de um processador para outro em uma rodada de comunicação é empaco-
tado em uma grande mensagem, visando com isso reduzir a sobrecarga (ouerhead)

6



CAPITULO 2. MODELOS REALISTICOS BSP/CGM

para envio de mensagem. O custo das rodadas de comunicação é H.., = O(n/p).
Portanto, o custo total de comunicação de um algoritmo CGMI com z rodadas de
comunicação é z x H«.,.

Rodada de computação

Rodada de comunicação

H Computação local

[] Barreira de sinuonização

g>( Comunicação global

tempo

Figura 2.2: Algoritmo CGM

A principal diferença entre os modelos BSP e CGM é que o CGMI permite
apenas um único tipo de operação de comunicação, a h-relação, e apenas conta o
número de h-relações como sua principal medida de custo de comunicação. Uma
rodada CGM de computação/comunicação corresponde a um superpasso do BSP
com custo de comunicação g(n/pl (mais o empacotamento) l21.

O custo de um algoritmo CGMI é a soma dos tempos obtidos em termos do
número total de rodadas de computação local e o número total de rodadas de
comunicaç ao.

Os algoritmos CGMI, quando implementados em multiprocessadores agua!-
mente disponíveis, comportam-se bem e exibem acelerações similares àquelas pre-
vistas em suas análises. Para esses algoritmos, o objetivo é minimizar o número
de superpassos e a quantidade de computação local.

7



Capítulo 3

.A-lgoritmos paralelos para .Lást
nana ng no modelo CGM

O primeiro algoritmo CGMI para PLR foi proposto por Dehne e Sono em
l41. Este é um algoritmo probabilístico que requer, com alta probabilidade, no
máximo logj3p) + logln(n) = O(logo + loglognl : rodadas de comunicação (h-
relações com h = O(n/pl) e Oln/p) computação local, onde p é o numero de
processadores e n é o tamanho da lista ligada.

Simultaneamente, foi proposta por Dehne e Sono em l41 uma versão melho-
rada que requer, com alta probabilidade, somente r $ (.4K + õl logjêpl + 8 =

Õ(Klogpl rodadas de comunicação, onde K = mínt{ ? O Inh+') n $ (1;p)''+'}

Observamos que K < In*(n) é um número extremamente pequeno. Para
n $ .20ío'"" e p ? .Í , o valor de .K é no máximo 2. Isto é, para um dado número
de processadores, p, o número requerido de rodadas de comunicação é, para todos
os propósitos práticos, independente de n.

Depois disso, um novo algoritmo foi proposto por Dehne et aZ. em l21, 131.
Entretanto, este é um algoritmo determinístico. Ele requer Ojlog p) rodadas de
comunicação e O(n/pl computação local, sendo este o algoritmo mais eficiente
encontrado na literatura.

Finalmente foi proposto por Sibeyn em l81 outro algoritmo determinístico que
requer Ojp) rodadas de comunicação.

l Õlnl denota Olnl "com alta probabilidade". Moais precisamente, X = Õ(/Ín)), se e somente
se IVc> co > ]) ProbÍX ? c/in)} $ ' onde co éumaconstanteíixae grei éumpolimõnio
em c com glcl d co para c ' oo l41.

8



CAPITULO 3. ALGORiTMOS PARALELOS PARA LISA RANKING NO
MODELO CGM

Neste trabalho implementamos o algoritmo proposto por Dehne e Sono l41,
por ser probabilístico e por sua simplicidade. Também foi implementado o algo-
ritmo determinístico de Dehne et aZ. l21, 131 o mais eâciente em teoria. A seguir,
apresentamos os dois algoritmos.

3.1 Algoritmo Probabilístico

Considere uma lista ligada de n elementos, distribuídos igualmente em p pro
cessadores, de maneira arbitrária. Cada processador tem portanto n/p elementos

Além disso, cada processador armazena uma parcela de uma amostra de n/p
elementos, extraídos dos elementos originais de modo aleatório. Os elementos
amestrados serão denominados pÍuõs. A Figura 3.1 mostra uma lista com alguns
elementos escolhidos como pivõs.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

e Elemento amostrado chamado pivõ

Figura 3.1: Uma lista linear com pivõs escolhidos

Em Dehne l41 demonstra-se que a máxima distância m entre dois pivõs con-
secutivos não é maior que 3p in(nl, com alta probabilidade. Em outras palavras,
Probabilidade {m ? c3p in(nl} .$ ' , c > 2

Vamos inicialmente estabelecer algumas nomenclaturas. Considere uma lista
linear S de n elementos. Seja um conjunto aleatório S' c S de pivõs. Para
cada z (: S seja neztPiuotln, S') o pivõ mais próximo à direita de z na lista
S. Sem perda de generalidade, vamos supor que o último elemento de S, À, é
sempre escolhido como pivõ e seja neztPiuot(À, S'l = À. Note que para r # À,
neatP uotlz, S'l # a.

Seja dÍstToPiuotl=, S'l a distância entre z e neatPáuotja, S'l na lista S. O
problema de "Lzst Rank ng Modzácado" para S com respeito a S' é o seguinte:
Determinar para cada z c S seu próximo pivõ, neztPiuotjz,S'l, bem como a
distância dãstToF'iuotlz , S'l.

9



CAPITULO 3. ALGORiThlOS PARALELOS PARA LISA RANKING NO
MODELO CGM

Podemos agora descrever o algoritmo:

1. Selecione um conjunto aleatório de um total de n/p pivõs: Cada processador
p, considera cada um de seus n/p elementos, escolhendo-o como pivõ com
probabilidade .í/p.

2. Todos os processadores resolvem coletivamente o subproblema de L st Rank ng
Modã#cado que determina, para cada elemento z da lista, neztPáuot(z, S'l
e d'lstToPiuot t= . S' ].

3. Usando troca completa, os valores neztPiuot e distToPiuot para todos os
pivõs n c S' são enviados a todos os processadores.

4. Usando os dados recebidos no passo 3, cada processador pi pode resolver o
problema de .Dist .Ranking para os elementos armazenados em pi seqiiencial-
rnPnto

A prova de que o algoritmo requer, com alta probabilidade, logo 3p ) + log in( nl
= O(logo + loglog nl rodadas de comunicação é apresentada a seguir conforme

Primeiramente vamos estudar uma amostra aleatória em uma lista ligada

Considere uma lista ligada com um conjunto S de n elementos. Mostraremos
que se nós selecionarmos n/p elementos aleatórios (pivõs) de S, então com alta
probabilidade, estes pivõs irão dividir S em sublistas cujo tamanho máximo é
limitado por 3p in(nl.

l,ema .Z. zk ;. n elementos escolhidos aleatoriamente de S (pivõs) particiona
a lista S em sublistas Si, tal que o tamanho da maior sublista é no máximo n/n
com probabilidade de no mínimo -z 2z(-Z -- ' I'k

Prova. Suponha que os elementos de S são ordenados por seus ranks. Esta
lista ordenada pode ser vista como 2z segmentos de tamanho Ü . Se todo segmento
contém no mínimo um pivõ, então ma $JS,k '$i $ z. Considere um segmento.
Como os pivõs são escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de que um pivõ
especíâco não esteja no segmento é de l-Z -- .ái. Como zk pivõs são selecionados
independentemente, a probabilidade de que nenhum pivõ esteja no segmento é
1] ál'A. Portanto, mesmo assumindo exclusão mútua, a probabilidade de que
exista um segmento que não contenha nenhum pivõ é no máximo 2zl-Z -- ÉI'k
Assim, todo segmento contém no mínimo um pivõ com probabilidade de no mínimo
+ a,.í4 .Z 'xzk
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CoroZárào ]. ak $ n pivõs escolhidos aleatoriamente particionam a lista S
em zk + .Z sublistas S,, tal que existe uma subsista S{ de tamanho maior que cz
com probabilidade de no máximo 2z lí -- }l:l'A $ &e {'k

Lema 2. Considere zk $ n pivõs escolhidos aleatoriamente que particionam
S em zk + -7 sublistas S,, e seja m = mazo$ S-klS, . Se h ? in(zl + 2 in(nl então
Probtm > c:l} $ 3-, c > 2.

Prova. O Corolário l implica que Probfm > cl:} $ 2= e-Í'A

Nós observamos que, pua c > Z?,

injzl + 2 injnl .g k ::>

{ Inj#) + 2 injnl $ k ::>

In(%) + clnjnl < 'E ::>

@n' $ e'f ::>

Proótm > c:l} $ n '

Teorema .Z. n//p pivõs escolhidos aleatoriamente particionam S em : + .Z

sublistas .$ com m = maaoSISPI'$ tal que Problm ? c3p in(nl} $ Ú, c > b.

Prol'a. Sejaz=3;EH,k=ln( l+ Injnl =31njn)
zk :: ;l=!!"U') l-WP ' "D $ ,, e Teorema l segue do Lema 2.

In(3plnjn)l. Então

Agora, para provarmos o Passo l do algoritmo, recaímos no seguinte

l,ema 3. Considere uma variável aleatória X com distribuição binomial. Seja
n o número de possibilidades, onde cada uma é sucesso com probabilidade g.
A expectativa de X é E(X) :: nq e ProbtX > cnq} $ e'{(' í)'"q para qualquer
c'.> ].

Para a implementação do Passo 2, simplesmente simula-se a técnica do po ater
.jumping. (Para todo o a em paralelo: WHILE neztjz) / nea;tPÍuot(sç, S'l DO
neztjzl := neztjneztjz)l.) Do Teorema l segue que, com alta probabilidade,
mjS,S') $ 3plnjnl. Portanto, o Passo 2 requer, com alta probabilidade, no
máximo logj3p Injn)l = logo.3pl + loglnjnl rodadas de comunicação. O passo 3
requer l rodada de comunicação e o Passo 4 é imediato. Em resumo, obtém-se:

Teorema 2. O Algoritmo probabilístico resolve o problema do L st ranking,
usando, com alta probabilidade, no máximo -7 + 1ogl.?pl + loglnjnl rodadas de
comunicação e Oln/pl computação local.
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Observa-se que, se 1} $ e(sPl" para algum c( > .Z então,

Injnl $ IniBI + l3pl" ::}

logln(nl $ 1ogjlnjpl + l3pl') $ 1ogj2(3pl")::>

log in(nl $ J -+ c( log(3pl ::>

logj3pl + loglnjnl $ .Z + lc( -t -z l log(3pl

Isto implica que

(;oroZário 2. Se ; $ e p)", para alguma constante ct > .Z , então o número de

rodadas de comunicação requeridas pelo Algoritmo Probabilístico é limitado por
2 +- lc( + -Z ) log(3PI = Ojlog(Pll.

3.2 Algoritmo Determinístico

Antes do algoritmo propriamente dito é necessário fazer algumas deânições

Seja L uma lista ligada com n elementos representada por sl.í . . nl. Para
cada ic {-í - - - n}, slil é um ponteiro para o sucessor de { na lista L. O último
elemento da dista L, À é aque]e onde s]À] -: À. Denominamos { e slál por vizinhos.
A distância entre { e .j, dz,({,.j), é o número de nós em 1, entre { e J mais um. O
problema de L st Rama ng consiste em calcular para cada { c L a distância entre
ze À, referido como rank 11= dLl{,ÀI.

Cada processador recebe inicialmente n/p elementos da lista com seus respec
tivos ponteiros.

Um r-ruZ ng set -L' de L é deânido como um subconjunto de elementos se-
lecionados de L com as seguintes características: (1) Dois vizinhos nunca são
selecionados. (2) A distância de qualquer elemento não selecionado ao próximo
elemento selecionado é no máximo r.

Algoritmo .LÍst Ranking determinístico

.Entrada: Uma lista ligada -L de comprimento n onde cada processador ar-
mazena n/p elementos i c Z, e seus respectivos ponteiros slÍI. Saz'da: Para cada
elemento á seu rank rama.l{) em Z..

1. Calcular Olp:)-ruZÍng set R com lal
abaixo.

Ojn/pl como descrito no algoritmo

12
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2. Fazer um broadcast de R para todos os processadores.

3. Calcular seqüencialmente em cada processador o Lisa Rama ng de R, isto é
calcular para cada .j C -R seu rankl(.jl em L.

4. C)bter para cada elemento da lista i € L R sua distância dLl{, sxlàl) para
o próximo elemeno snlil em .R através do pointer jumping.

5. Calcular em cada processador os ranks dos seus elementos { € 1, J? com
rankz,({) = dLl{, salil) + rankJ,lsnlíl).

A parte difícil do algoritmo é a computação de um Olpzl-ruZing set R de
tamanho Ojn/pl que mostraremos no algoritmo a seguir. Dado um Ojp'j-ruZáng
set a prova de que o algoritmo funciona é imediata. Observamos também que os
passos de 2 a 5 podem ser implementdados em Ojlogp) rodadas de comunicação
com Oln/p) computação local por rodada.

Deânimos um {nteruaZo-s de comprimento k como uma sequência / = lá] , ..., -zkl
de elementos da lista com s141 = ã,+] , .Z $ .j $ k -- -Z

Para calcular o Ojp2 l-ruZing set cada elemento de .L deve ser rotulado com o
índice do processador. Assim, Llil é o número do processador onde { se encontra.
Temos, portanto, no máximo p rótulas.

Algoritmo para calcular um O(pPl-7'uZ ng set

Entrada: Uma lista ligada L de comprimento n onde cada processador ar-
mazena n/p elementos { c L e seus respectivos ponteiros slil. Saída: Um conjunto
de nós selecionados de L representando O(p;l-ruZing set de tamanho O(n/p).

! Marcar todos os elementos da lista como nós não selecionados

2. Para todo { c L fazer em paralelo
Se -LlÍI < .Llslill > Z,lslslilll então
marcar slil como selecionado

3 Seqtiencialmente, em cada processador, processar as sublistas de elemen-
tos subsequentes que estão armazenados no mesmo processador. Para cada
subsista, marcar todo segundo elemento. Se a sublista tem somente dois
elementos, e ambos os vizinhos não possuem um rótulo menor, marcar os
elementos da sublista como não selecionados.

4. Para k :: l logo fazer
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4.1. Para todo elemento { € L fazer em paralelo
Se s lil é não selecionado então
s lÍ] +-- slslill.

4.2. Para todo elemento { € Z, fazer em paralelo
Se(à.sFil,slslijl são selecionados) e not(Z.lil < Llslill > lslslilll) e
(L[{) / ]s] ])) e(L]s]i]] / L]s]s]Í]]]) então
marcar slil como não selecionado

4.3. Seqüencialmente, em cada processador, processar as sublistas de ele-
mentos selecionados subseqüentes da lista que estão armazenados no
mesmo processador. Para cada subsista marcar todo segundo elemento
como não selecionado. Se a sublista tem apenas dois elementos e ambos
os vizinhos não possuem rótulos menores, então marcar ambos elemen-
tos da lista como não selecionados.

5 Marcar o último elemento como selecionado

O Teorema 3 garante a complexidade do algoritmo no modelo CGM para
computar o Z,àst Ranking. Sua demostração está descrita a seguir conforme l21.

Primeiro provaremos que o conjunto de elementos selecionados no anal do
algoritmo que calcula Ojp'j-ruZ ng set tem tamanho máximo O(n/pl.

.Lema g. Após a k-ésima iteração no passo 4, não há mais que dois elementos
selecionados em qualquer intervalo-s de comprimento 2k na lista original -L.

Prova. Por indução em k. O Lema é trivial para k = -Z . Seja S um intervalo-s
de comprimento 2k para a lista original .L e sejam S] e Se a primeira e a segunda
metade de S, respectivamente. Assuma que depois da iteração k -- ] no passo 4, S]
e S2 contém no máximo dois elementos selecionados cada. Denote por eí , ..., e4 os
quatro elementos (no máximo) selecionados ordenados em relação à Z,. Observe que
a distância entre estes elementos, em relação à L, é no máximo 2k. Considere agora
a iteração k no passo 4. Após o passo 4.1, quaisquer dois elementos selecionados
têm a distância máxima de 2h e os elementos não-selecionado entre eles (com
relação à L) estão diretamente conectados por uma ligação que é representada
pelo vedor s atua]. Portanto, s]eí] = e2, sleel = e3, sle31 = e.g . Note que há, no
máximo, quatro casos possíveis (não simétricos) para aplicar os passos 4.2 e 4.3
para e] , ..., e{. Se e/ , ..., e.í são dois a dois distintos, então somente o passo 4.2 é

aplicado. Se e] , ..., e,Í são todos iguais, então o passo 4.3 é aplicado. Se e] , ..., e3
são dois a dois distintos e es = e.í , então o passo 4.2 é aplicado para el , ..., e3 e o
passo 4.3 para e3, ez. O outro caso possível é e/ # ee = e3 # e,Í Então o passo
4.2 é aplicado para e] e e.í, e o passo 4.3 é aplicado para ee e es. Em qualquer
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caso, depois dos passos 4.2 e 4.3, no máximo dois elementos em e], ..., e.Í ainda
estarão seiecionados.

Agora provaremos que elementos subsequentes selecionados no anal do Algo-
ritmo de cálculo do Ojp'j-ruZàng set têm a distância máxima de Ojp') na lista
original L. Primeiro precisamos do seguinte.

Lema 5. Depois de cada execução do passo 4.3, a distância (com relação ao
vedor s anual) entre dois elementos subsequentes selecionados é no máximo Ojpl.

Prova. Considere dois elementos subsequentes selecionados eí e e2. Há três
casos possíveis: (1) e], e2 e todos os elementos entre eles, em relação à s, têm
o mesmo rótulo. (2) Para el, eP e todos os elementos entre eles, em relação à
s, qualquer par de elementos consecutivos possuem rótulos diferentes. (3) O caso
misturado onde alguns pares de elementos subsequentes têm o mesmo rótulo. Note
que no caso (3) é impossível para três ou mais elementos consecutivos tenham o
mesmo rótulo, porque um deles será um elemento selecionado (passo 4.3). No caso
(1) a distância entre eí e ee é, no máximo 2, por causa do passo 4.3. No caso (2),
devido ao esquema para rotular os elementos, há no máximo p rótulos diferentes.
Portanto, por l2il, a distância é, no máximo, Olp). O caso (3) é equivalente ao
caso (2) exceto por um falar de dois.

l,ema 6. Após a k-ésima execução do passo 4.3, dois vizinhos-s com respeito
ao vedor s anual têm distância Oj2kl com respeito à lista original L.

Prova. Conseqüência do fato de que somente k operações poinfer jun?lpãng
foram efetuadas no passo 4.1.

.Lema 7. A distância entre quaisquer dois elementos subseqüentes selecionados
é, no máximo, OjpP) com respeito à lista original -L.

Prova. Segue dos Lemas 5 e 6

Z,ema 8. Em um modelo CGM com p processadores e Ojn/p) memória local
por processador, n/p ? p'(e > 01, o algoritmo determinístico calcula um O(p')-
ruZàng set de tamanho O(n/pl em O(logpl rodadas de comunicação com O(n/p)
computação local por rodada.

Proucz. Corretude do algoritmo que calcula O lpP j-ruZáng set segue dos Lemas
4 a 7. Para n/p ? p', o algoritmo de ordenação em 1221 requer OI .Z l rodadas com
Ojn/pl computação local por rodada. A comunicação utilizada pelo algoritmo
consiste de duas ordenações globais para os passos 2 e 3, e 3 1ogp ordenações
globais para o passo 4. Toda computação local em cada passo pode ser executada
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em tempo linear.

Em resumo, obtém-se

Teorema 3. O problema do Lisa Rank ng para uma lista ligada com n elemen-
tos pode ser resolvido no modelo C'GM com p processadores e O(n/pl memória
local por processador, n/p ? p'le > 01, em O(logpl rodadas de comunicação e
Ojn/pl computação local por rodada.
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Capítulo 4

Implement ações

implementamos os algoritmos descritos no capítulo 3 utilizando a linguagem
C e a biblioteca M.P/ rMessage Passsing /ater/ace2.

Os programas desenvolvidos no presente trabalho seguem o modelo SPMID
(Single ;:'logram ]WuZtípZe -Data), no qual cada processo executa o mesmo pro-
grama com dados distintos. Todos os nossos programas recebem como entrada um
arquivo contendo uma lista ligada a qual desejamos determinar o LÍst -Ranking.
O arquivo de entrada também fornece o início da lista. Inicialmente um dos pro-
cessos lê toda a lista e distribui igualmente entre os processadores. O tempo de
leitura e distribuição de dados de entrada não é incluído na contagem do tempo
dos programas. Pu-a podermos analisar o desempenho dos programas paralelos,
foi implementada uma versão seqüencial do -Lesa Ranking. A contagem de tempo
dos programas paralelos é feita pela função MP/. t'rtzme do MPI. Para que hou-
vesse coerência entre as medidas de tempo seqüencial e paralelo, utilizamos a
biblioteca MPI também no programa seqüencial, de forma que pudéssemos uti-
lizar a função bÁPI Wtime para computar o tempo do programa. Desta forma o
programa sequencial utiliza a biblioteca MPI, mas não utiliza as primitivas de co-
municação, e logicamente é executado por apenas um processo, sendo que a única
função da biblioteca MPI nesse programa é computar o tempo. A mesma entrada
é usada no programa seqiiencial, e o tempo de leitura da lista ligada também não
é considerado. As listas ligadas que serviram de entrada para os programas foram
geradas de forma aleatória.

Utilizamos um sistema de processamento paralelo do tipo .BeowuZ/do Instituto
de Matemática e Estatística da USP. O objetivo do BeouuZ/ do IME é fornecer
uma plataforma de computação de alto desempenho para o desenvolvimento de
ferramentas computacionais utilizadas em aplicações de bioinformática. Por isso.
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o sistema ganhou o nome de .Biowu4/>''/M.8.

O Biowulf/IME é formado por 16 AM.D PCs, conectados por uma chave

(swátch) Fase Ethernet 100Mbit/seg. O Norte ] é o servidor e seu nome é tiramisu.ime.usp.br
para o acesso externo. O sistema está colectado à rede do IME via Ethernet
looMbit/seg. Cada AMD PC é basicamente configurado como segue 1201.

e Processador: 1.2 GHz AMD Thunderbird Athlon, 256KB L2 cache

e Mlemória: 768MIB PC 133 SDRAl\4

8 Disco: 30.73GB ATA100 7200 RPM HD Deskstar 756GXP DLT-307030 IBID

e Sistema Operacional: Debian Linux 2.2.19

Utilizamos o compilador GNU gcc 2.95.2-13 e o software MIPl-LAMA

4.1 Implementação do Algoritmo Probabilístico

Vamos, nessa seção, detalhar os aspectos considerados mais importantes em
cada passo na implementação do algoritmo probabilístico de Dehne e Song l41.

No primeiro passo, selecionamos como pivõ os primeiros :$ elementos de cada
processador. !sto só foi possível porque consideramos que a lista ligada é gerada
aleatoriamente. Com isso, a execução do algoritmo fica mais rápida, uma vez que
não é necessário fazer o sorteio dos pivõs. O primeiro e o último elemento da lista
também são tratados como pivõs.

O passo 2, o qual calcula o Zist rank ng modzBcando, é resolvido utilizando-se
a técnica do poÍnter jumpÍng. Um vedor auxiliar é usado para guudar o sucessor
do sucessor de cada elemento. A atualização destes dados é feita utilizando-se a
função MP/ -,4ZZtoaZZu, que realiza a comunicação de todos os processos entre si.

No passo 3, o algoritmo sugere troca completa dos valores de .MeztPÍuot e
D stToPiuot para todos os pivõs. Isto poderia ser implementado com a função
MP/.-AZZgather para os dois conjuntos de valores. Entretendo, visando minimizar
o tempo de comunicação e conseqüentemente de execução do programa, enviamos
os valores de -NeztP uot e DistToPáuot somente para um processador. Depois, cal-
culamos o Zist rama ng para os pivõs somente neste processador. Como o primeiro
elemento da !ista foi marcado com pivõ, não precisamos descobrir o início da lista
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dos pivõs. Após computar enviamos o Zzst rama ng dos pivõs para os demais pro-
cessadores. Finalmente, no passo 4, cada processador resolve o PRL para seus
elementos seqüencialmente.

4.2 Implementações do Algoritmo Determinístico

A diferença fundamental entre o algoritmo determinístico e probabilístico está
na determinação dos elementos escolhidos como pivõ.

Foram implementadas duas versões do algoritmo determinístico. A primeira
delas segue exatamente os passos do algoritmo proposto por Dehne et aZ. l21, 131.
Na outra versão realizamos alterações no cálculo do ruZãng set que detalhamos a
DÇ)( Ull .

Para o cálculo do Ojp2)-ruZing set o passo 3 do algoritmo original processa
as sublistas de elementos subseqüentes que estão armazenados no mesmo proces-
sador. Para cada subsista, é marcado todo segundo elemento. Se a subsista tem
somente dois elementos e ambos vizinhos não possuem um rótulo menor, são mar-
cados os elementos da subsista como não selecionados. Alterámos este passo não
marcando todo segundo elemento e sim todo p-ésàmo elemento. Também não
fazemos tratamento algum se a subsista tem somente dois elementos.

O passo 4.3 do algoritmo é: Seqüencialmente, em cada processador, processar
as sublistas cie elementos selecionados subsequentes da lista que estão armazenados
no mesmo processador. Para cada sublista marcar todo segundo elemento como
não selecionado. Se a sublista tem apenas dois elementos e ambos os vizinhos
não possuem rótulos menores, então marcar ambos elementos da lista como não
selecionado. Este passo não é executado na versão modiâcada.

Os demais passos dos algoritmos determinístico e determinístico modiâcado
são iguais. Os resultados destas alterações são apresentados no capítulo 5.
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Capítulo 5

Resultados Experimentais

Poucos artigos lidam com a parte de implementação do PLR. Reid-M.iller
em j171 apresenta uma implementação para o Cray C-90 de diferentes algoritmos
PRA)d que dão bons resultados, entretanto estas implementações são especíâcas
para esta máquina l51. Dehne e Sono em l41 realizam algumas simulações, mas eles
somente mostram os resultados em relação ao número de rodadas de comunicação.

Santana et aZ. em l61 mostra a escalabilidade do algoritmo probabilístico de
Dehne e Sono. Entretanto, Santana em l71 não obtém uma implementação com
acelerações favoráveis.

Sibeyn em j141 e Sibeyn et aZ. em j151 mostram vários algoritmos para PLR
com técnicas derivadas do PRAMI e outras novas. Eles ajustam seus algoritmos
de acordo com a rede de interconexão do Intel Paragon. Os resultados são bons e
promissores desde que mais de dez processadores sejam usados. Nestes trabalhos
as implementações são especíâcas para a rede de interconexão da máquina alvo e
não parecem ser portáveis l51.

Gustedt et aZ. apresenta em l51 dois algoritmos, um determinístico e outro
probabilístico.

O algoritmo determinístico está baseado em duas idéias dadas por algoritmos
PIAM.. A básica e primeira técnica, chamada de po ater-Jumpáng, foi mencionada
por Wyllie em j161. A segunda técnica PRAZ usada é um k-ruZ ng-set apresentada
por Cole e Vishkin em j181.

No probabilístico, a técnica empregada é conhecida por conjuntos {ndepen
dentes, como descrita em j101.
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As Figuras 5.1 e 5.2 referem-se às implementações de Gustedt l51. A Figura
5.1 mostra o tempo de execução por elemento em função do tamanho da lista para
o algoritmo determinístico, enquanto a Figura 5.2 para o algoritmo probabilístico.

a''

B'

"-)Ç.
'>+=."

..R..' #

,'')L' '\

k"
H- - - - .R. . . '#' '

H.:l'-T=.
e. .....4.. .- ''''''+.-..o. ...o...a.'&''o''...»,.B..'D

Ê
3
ã
g
8

.+,.....H.-.'B"n'++=-..B......+. .B''

.©'-.

Figura 5.1: Tempo de execução por elemento para o algoritmo determinístico
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Figura 5.2: Tempo de execução por elemento para o algoritmo probabilístico

O algoritmo determinístico é sempre mais lento do que o sequencial. Para
o algoritmo probabilístico, a partir de 9 processadores, o algoritmo paralelo se
torna mais rápido que o seqüencial. Em ambos os casos o tempo de execução
paralelo decresce com o número de processadores empregados. As acelerações são
de qualquer modo pequenas, uma vez que para 12 processadores, por exemplo, a
aceleração obtida é igual a 1.3 l51.
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Sibeyn em l81 apresenta um trabalho que possui resultados experimentais para
o PLR. Neste trabalho, um novo algoritmo one-b3/-one cZeaning, que realiza O(pl
rodadas de comunicação, é implementado.

Para conseguir bons resultados, a idéia é reduzir o número de staff-ups. Pua
isso, reduz-se o número de roteamento durante o envio das mensagens.

Disse experimento é realizado em um Intel Paragon. O Paragon é um com-
putador paralelo com uma rede de interconexão tipo gr d. Para n ? 250000 ,
onde n é o número de elementos da lista, o algoritmo é mais rápido do que o
seqüencial l81.

O algoritmo tem um melhor desempenho para valores mais modestos de p
(número de processadores). Por exemplo:

Para p 36 e k 2lg , obtém-se uma aceleração de 5.3 l81

Por útimo, encontramos o trabalho de Chan e Dehne em j191. Neste tra-
balho, implementou-se o algoritmo determinístico de l21, 131 que apresentamos
nesta dissertação no capítulo 3. Seus estudos experimentais foram realizados em
duas plataformas paralelas: THOG e ULTRA. O cluster THOG consiste de p = 64
nós, cada um com dois processadores Xeon. Os nós são interconectados via chave
(switch) usando Ethernet Gigabit. A plataforma ULTRA é uma rede de estações
de trabalho consistindo de p = 10 $un Sparc Urra lO. Os nós são interconectados
via Fase Ethernet usando chave (switch) de 100Mb.

Deterministic Lisa Ranking on thog (n = 1 0000000)
2500

2000

a)
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Figura 5.3: Clurvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico na
plataforma THOG

Os desempenhos em cada plataforma podem ser observados na Figura 5.3 e na
Figura 5.4. Infelizmente, na Figura 5.3 não foi apresentado o tempo do algoritmo
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seqüencial, inviabilizando o cálculo da aceleração. De qualquer forma, observamos
que o tempo de execução em ambas as figuras diminui com o aumento do número
de processadores.

Deterministic Lisa Ranking on urra (n = 1 0000a}

:'.

;'

:i : :; :: i:
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COMA

B j.

$«
» 'à$'-.

.= '

;'.';

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Number of Processors (p)

Figura 5.4: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico na
plataforma ULTRA

5.1 Resultados ObtidosJNeste 'lYabalho

Nesta seção, apresentamos os tempos, em segundos, obtidos com as nossas
implementações do algoritmo probabilístico de Dehne e Song l41, do algoritmo
determinístico de l21, 131 e por último os resultados da sua versão modificada.
Cada gráfico mostra os tempos de um determinado programa para uma quantidade
de elementos de entrada, assim podemos observar como o programa se comporta
em cada situação. Cada um dos tempos apresentados representa a média entre 3
tempos mensurados. Foram utilizadas como entrada listas ligadas de tamanho n

8M, n - 16MI e n ::: 32M. O número de processadores p utilizados
para os algoritmos paralelos foram 2, 4 e 8.

5.1.1 Resultados do Programa Probabílístico

Nesta subseção, apresentamos os tempos, em segundos, obtidos com a nossa
implementação do algortimo probabilístico de Dehne e Sono l41 .

Na Figura 5.5 observamos que o algoritmo seqiiencial é mais rápido que o
algoritmo paralelo para qualquer número de processadores. Além disso o tempo
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Figura 5.5: Curvas dos tempos observados para o algoritmo probabilístico com
entrada n = ].MI.

de execução para p = 8 é pior que para p = 4. Isso se deve ao fato do tamanho
da entrada, n = IM, não ser suâcientemente grande para compensar o tempo de
comunicação.

Na Figura 5.6, n = 8M, o tempo de processamento paralelo diminui com o
aumento do número de processadores. Para p = 4 e p = 8 o algoritmo paralelo é
mais rápido que o seqüencial.

Na Figura 5.7, n = 16MI, o tempo de processamento pualelo também diminui
com o aumento do número de processadores. As respectivas acelerações podem
ser observadas na Figura 5.8.

Por último, temos a entrada com n :: 32M, na Figura 5.9 notamos que o
tempo de processamento seqüencial e de processamento paralelo para n :: 2 é
praticamente o mesmo. Para maiores valores de p o tempo paralelo diminui. A
Figura 5.10 representa as acelerações obtidas. Para p = 8 a aceleração é, aproxi-
madamente, 2,21.

5.1.2 Resultados do Programa Determinístico

Nesta subseção, apresentamos os tempos, em segundos, obtidos com a nossa
implementação do algoritmo determinístico de Dehne eZ aZ. l21, 131.

Para valores de n
o algoritmo paralelo.

IM.e n 8M o algoritmo seqüencial é mais rápido que
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Figura 5.6: Curvas dos tempos observados para o algoritmo probabilístico com
entrada n :::: 8MI.

Na Figura 5.13, n = 16M, observamos que o algoritmo pualelo é mais rápido
que o sequencial somente para p = 8.

Por último, na Figura 5.14, n = 32MI, o algoritmo paralelo é mais rápido que
o seqüencial para p " 4 e p = 8. As acelerações, que estão representadas na Figura
5.15, são menores que no algoritmo probabilístico para o mesmos valores de n e p.

5.1.3 Resultados do Programa l)eterminístico Modificado

Nesta subseção, apresentamos os tempos, em segundos, obtidos com a imple-
mentação da versão que modiâcamos do algoritmo determinístico de Dehne eZ aZ

)

Para n = IM o algoritmo seqüencial é mais rápido que o algoritmo deter-
minístico modiÊcado. Entretanto para n - 81Á, diferentemente, do que ocorre
entre o algoritmo derteminístico de l21, 13j e o algoritmo sequencial, o algoritmo
determinístico modiâcado, com p = 8, é um pouco mais rápido que o sequencial,
como podemos observar na Figura 5.17.

Com n = 16MI, observamos na Figura 5. 18 que o algoritmo paralelo modiâcado
é mais rápido que o seqüencial para p - 8 e um pouco mais lento para p = 4.

Finalmente, para n - 32M (Figura 5.19), o algoritmo paralelo modiâcado
é mais rápido que o seqüencial para p = 4 e p = 8. As acelerações podem ser
observadas na Figura 5.20.

25



CAPITUL05. RES ULTADOS EXPERIMENTAIS

i. Total

e Comp

30
8

-a

e
S
y' 20

10

0
0

No. Processadores
6 8

Figura 5.7: Curvas dos tempos observados para o algoritmo probabilístico com
entrada n = ].6M.

Em todos os casos o tempo de execução do algoritmo determinístico modiíi.
gado é menor que o tempo de execução do algoritmo determinístico.

A Figura 5.21 apresenta a comparação entre as acelarações obtidas em cada
um dos algoritmos implementados para uma entrada de n = 32M.
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Figura 5.8: Acelerações (speedups) obtidas para o algoritmo probabilístico com
entrada n ::: 1614.
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No. Processadores

Figura 5.10: Acelerações (speedups) obtidas para o algoritmo probabilístico com
entrada n ::: 32]1a.
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Figura 5.11: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico com
entrada n = IM..
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Figura 5.12: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico com
entrada n = 8bÁ.
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Figura 5.13: Curvas dos tempos observados pma o algoritmo determinístico com
entrada n = 16MI
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Figura 5.15: Acelerações (speedups) obtidas para o algoritmo determinístico com
entrada n = 32MI.
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Figura 5.16: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico mo.
diâcado com entrada n = lll..{.
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Figura 5.17: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico mo
diíicado com entrada n = 8MI.

31



CAPITULO 5. RES ULTADOS EXPERIMENTAIS

6()
t I'oral
8 Comp
o (:omtm

40

0
''aa3

20

.,, "''. "\.
+..- '"'-

0

0

No. Processadores
6 8

Figura 5.18: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico mo
diâcado com entrada n := 16]1.4.
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Figura 5.19: Curvas dos tempos observados para o algoritmo determinístico mo.
diâcado com entrada n := 32MI.
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Figura 5.20: Acelerações (speedups) obtidas para o algoritmo determinístico mo.
dificado com entrada n = 32M.
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Figura 5.21: Acelerações (speedups) obtidas para cada algoritmo com entrada n
32M
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Capítulo 6

Conclusão

Z,{st Ranking é um importante problema básico utilizado por uma grande
classe de algoritmos jll.

Este problema foi bastante estudado para o modelo PRAM. Embora o mo-
delo PREMI seja muito conhecido, ele não é adequado para as máquinas paralelas
reais, isto porque, o modelo não considera o alto custo de comunicação entre os
processadores. Portanto, muitos algoritmos teoricamente eficientes para o mo-
delo PRAM não produzem o desempenho esperado quando implementados em
máquinas paralelas reais.

Para resolver este problema foram propostos os modelos realísticos como o
BSP e o CGM com a intenção de modelar um algoritmo que tivesse resulta-
dos teóricos próximos aos resultados práticos. O modelo CGlvl é mais simples
(simplifica os custos de comunicação), facilitando, assim, o desenvolvimento de
algoritmos.

Para o problema do Lisa Rank ng, diferentemente do algoritmo sequencial,
que pode ser resolvido de forma eficiente, o algoritmo paralelo na maioria dos
casos, não leva a uma implementação eficiente l51.

Implementamos o algoritmo probabilístico de Dehne e Sono l41 que requer
com alta probabilidade, logj3pl + loglnjnl = Ojlogp + loglog nl rodadas de co-
municação e Ojn/pl computação local. T'ambém foi implementado o algoritmo
determinístico de Dehne et aZ. que necessita de apenas Ojlogp) rodadas de comu-
nicação e Oln/pl computação local. Além disso, alterámos este último algoritmo
e fizemos também sua implementação. Todos os algoritmos foram implementados
na linguagem C utilizando a biblioteca MPI e executados em um BeowuFcom 16
processadores AM.D.
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Os dados experimentais obtidos mostram um desempenho satisfatório dos
programas. Estes dados foram obtidos utilizando-se listas ligadas, geradas aleato-
riamente, com tamanhos n = IMI, n = 8MI, n :: 16MI e n = 32MI e os programas
paralelos executados em 2, 4 e 8 processadores.

Em todos os programas paralelos o tempo de execução diminui com o aumento
do número de processadores, exceto para n - IM, onde o tempo de comunicação
não é compensado pela quantidade de dados. Com o aumento do tamanho da
entrada, os algoritmos paralelos se tornam mais eficientes. Para, por exemplo, p
= 8 e n = 16 ou n :: 32 todos os programas paralelos são mais rápidos que o
programa seqüencial.

Para todos os valores de n e p, nossos experimentos mostram que, o pro-
grama determinístico modiâcado foi um pouco mais rápido que o programa de-
terminístico, ou seja, com uma pequena alteração no algoritmo determinístico
conseguimos alguma melhora nos tempos de execução.

O algoritmo probabilístico, embora tenha, na teoria, um maior número de
rodadas de comunicação, sua implementação obteve melhor desempenho que o
algoritmo determinístico para todas as entradas testadas.
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-zà.pêndice i\

Código Fonte

Neste apêndice apresentamos o código fonte do algoritmo probabilístico e dos
algoritmos determinístico e determinístico modificado. Os programas foram es-
critos utilizando-se a linguagem C e a biblioteca MPI.

A.l Programa do Algoritmo Probabilístico

/# Programa: Lrpr. c

+ Descrição: Programa Probabilistico para List Ranki.ng de Dehne e SOBE
+ Projeto: Dissertação de Mestrado - Estudo Experimenta]. sobre Li.st Ranking
I' Programador : Guia-herme Pesei.ra Vanni

+ Orientação: Prof. Siang Wun Sono

#

#

#/

#inc].ude <stdi.o . b>

#include <stdlib.h>
#include "mpi.h''

// procedimento para imprimir mensagens de

voi-d msgerro(cear msg]100]){
printf(''msgerro : Zs\n" ,msg)
exit (-1) ;

}

erro
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int maia(int argc, cear'K argv]]){
// dec].aracao das pari.aveia ].ocais

unsigned int n; // número de nós da lista
unsigned int rank; // numero(i.d) da tarefa
unsigned int p; // numero de tarefas(processadores)
unsigned int tam; // numero de nos em cada processador (n/p)
int no.inibi.o; // nó i.nícío da ].isto
int +GNext; // vetar de dados (entrada: ]-i.sta ],içada)
:int +Next; // subvetor do GNext

i.nt #W; // vetou de pesos

int +s, +BuckVector; // dado envi.ado e recebi.do por MP].A].]toa]..L
int #sbuf, 'Krbuí, // auxi.bares para MPI.ALLtoallv
int +send.dispa, 'krec.di.sp]-; // auxi].iates para MPI.ALLtoallv
i.nt +s2; // inda.ce auxiliar entre s e Next

int 'kg.pi.vot.next; // vetou dos povos apontando para prox povos

int +g.pivot.di.st; // vetar de todos pi.vos com a dist. prox. pi.vo
int #rankpi.vot; // rank dos povos
int +Aux; //
ínt root = O; // tareia O

int i, w, k; // auxiliares
ínt chegou = O; // qte de nos que apontam pala nos povos(]oca].)
int g.chegou - 0; // qte total de nos que apontam para nos pi.vos
int sel-; // qte de nós selecionados em cada processador
double start.time , end.time , pi.or.tempo.total ;

double +tempos.total;
double tempo-com : 0, tempo-com-ini, tempo.com.fim;
doubJ-e +tempos.com;
FILE #i.nput;

// [nici. a]. i.zacao
MPI.Ini.t(&argc, &argv);
MPI.Coma.rank(MPI.COMM.WORLD , &rank) ;

MPI.Coma.size (MPI.COAM.Wt)RLD , &p) ;

// ]-e o aqui-vo de entrada (li.sta ligada)
if (rank == root){

if ((input : fopen(argvE]] ,''rt")) :- NULA) msgerro(''fopen NULL")
fscanf (input , "%d'' , &n) ;

íscanf (input , "%d" , &no.inicio) ;

i.f ((GNext = (int+)ma].loc(n+sizeof(int))) == NULL)

msgerro (''Vetordados NULL'') ;
for (i = 0; i < n; i++)

i.f(fscanf(input, "%d'' ,&GNext]i])==0)
msgerro("fscanf zero'') ;
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:Eflush (input ) ;
lJ

i.f (n%p l 0) msgerro("não é potencia de 2'');

MPI.Bcast(&n, 1, MPI.INT, root, MPI.COAM.WORLD) ;

tam n/p; // qte de nós em cada processo

if ((Mexe (i.nt#) ma].loc(tam+si.zeof(i.nt))) :NULL) msgerro("Next NULL") ;

//transfere para cada processo parte do Vetar
MPI.Scatter(GNext, tam, MPl[.INT, Next, tam, MP].INT, roDE, MPI.COMM.WORLD) ;

if

(rank == 0)

free(GNext);
((Aux = (int+) mal-loc(tam'ksi.zeof(int)))==NULL) msgerro("Aux NULL") ;

((sbuf = (int+)maJ-loc(p+si.zeof(i.nt))) == NULL) msgerro("sbuf NULL");
((rbuf = (int+)malloc(p'Ksizeof(int))) == NULL) msgerro("rbuf NULA");
((send.displ:(i.nt#)malloc(p#si.zeof(i,nt))) == NULL)
msgerro("send displ NULL");

((rec.di.spl = (i.nt#)malloc(p#si.zeof(i.nt))) == NULL)
msgerro("rec.dispa NULL");

((s : (int#)malloc(2+tam#sizeof(i.nt))) == NULL) msgerro("s NULL '');

((BuckVector = (int#)malloc(2#tam+sizeof(int))) == }JULL)
msgerro("BuckVector NULL'');

((s2 : (i.nt+)malloc(tam+sizeof(i.nt))) == HALL) msgerro("s2 NULA")

((W = (int'K)malloc(tam+sizeof(int))) :: NULL) msgerro(''W NULL")
)

)

if

if((g.pivot.nexo =(int+) malloc((tam)#sizeof(int)))==NULL)
msgerro("pivot next NULL");

i.f((g.pivot.di-st =(int#) malloc((tam)#sizeof(int)))==NULL)
msgerro("pivot.dist NULL");

if((rankpi-vot =(i-nt#) ma].loc((tam)#sizeof(i.nt)))==NULL)
msgerro ( "rankpi.vot NULA'') ;

//printf("rank %d, inicio\n'', rank) ;

MPI.Barrier(MPI.COMM.WCIRLD);
start.time = MPI.Wtimeo;

/# Passo 1. Sel-eciona aleatoriamente (n/p) picos +/
// Supondo uma entrada aleatória,
// todos os primeiros sel = tam/p nós são seleci-onados
// o ú].Limo nó é sempre seJ-ecionado
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sel = tam/p;

// Preparação para o Passo
// só interessa o sucessor
// não apontam para povo

íor (i. = 0; i < tam; i++)
i:f (Nexo [i] == -2) {

Aux[j.] = 1;
wli]
chegou++

do sucessor para os nós que

// u].tino nó

F

e].se i.f (Nexo [i] % tam

Aux[j.] = 1;
w[j.] = 1;
chegou++;

< sel)-C // sucessor é povo

}

e].se{
AuxEi] =0;

wli] ; l;
}

/# Passo -EI. Resolve o Lisa Ranking Modificado, ou seja,
determina coletivamente para cada nó x o NextPivot(x) e
0j.stToPj.vot(x)

#/

while (g.chegou 1= n) 'C

for (i. = 0; i < p; i-++)

sbuf [i] = 0;

:for (i. = 0; i < tam; i.++)
j.f ( ] Aux [i] )

sbuf [Next [i] /tam] ++ ;

tempo.com.ini - MPI.Wti.meo
MP[.A]].toa]] (sbuf , ] ,MP].].NT , rbuf , ] , MP].INT , MP].COMA.WORLD)
tenpo.com.fim = MPI.Wtimeo;
tempo-com : tempo-com + (tempo.com-fin - tempo.com ini);

send.disp]10] = 0;

for (i = 1; i < p; i++)

send.disp]]i] = send.disp]]i-]-] + sbuf]i-]] ;

:Eor (i = 0;i < tam; it+)
i:f ( ! Aux [j.] ) {

s[send.disp]INext]i-]/tam]] = Next]i] ;
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s2 [send.disp]]Next]i]/tam] ++]
}

]. ;

send.di.sp]E0] = O;

rec.disp] [O] = 0;

for (i = 1; i < p; i++)-(
send.disp]]i.] = send.di.sp]]i--]] + sbuf]i-]] ;
rec.disp]Ei] = rec.di.sp]-]i-]] + rbuf]i-]] ;

}

tempo.com-ini = MPI.Wtimeo;
MP[.A]]toa].]v(s , rbuf , rec.disp] , MP].INT , BuckVector ,

sbuf , send.dispa , MPI.INT ,MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.fim = MPI.Wti.meo;
tempo-com ; tempo-com + (tempo.com.fim - tempo.com.ini);

for (i : 0; i < send.disp]Ep-]J+sbuf]p-]] ; i+=2){
if (BuckVector[i.] == -2){ // nó que aponta para último nó

AuxEs2Ej./21] = 1;

chegou++;

e].se{
Mexe [s21i./21] = BuckVector]i];
WEs2E1/21] += BuckVectorEi+]]
if (NextEs21i/21] % tam < sel){ // sucessor é povo

Aux [s2 [j./2] ] = 1

chegou++;

}

.)

}

}

tempo.com.i-ni = MPI.Wtimeo;
MPI.Allreduce(&chegou, &g.chegou, 1, MPI.INT, MPI.SUM, MPI.COMM
tempo.com.fim = MPI.Wtime o ;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini) ;

while - passo lll

}

WC)RLD);

}//

/# Passo 111. Envia os valores Nexo e W de
todo povo para todos os processos (troca completa)

#/

tempo.com.ini = MPI.Wti.meo;
// envia os Mexe de todos os povos para rank 0
MPI.Gather(mexe, sel, MPI.INT, g.pi.vot.next, sel, MPI.INT, root, MPI.COMM.WORLD)
// envia os W de todos os povos para ra-nk 0
MPI.Gather(W, sel, MPI.INT, g.pivot.dist, sel, MPI.INT, root, MPI.COMM.WORLD)
tempo.com.fi.m = MPI.Wtimeo;

)
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tempo-com : tempo-com + (tempo.com.fim - tenpo.com.ini);
w = n - l;

/# Passo IV. Usando os dados do passo 111, cada processo
resolve o problema LR para de seus nós sequencialmente

i.f (rmk
i = no.início % tam;

+/

// calcuJ-ar o rank dos pivots
whi[e ((g.pivot.next]i.] 1= -2) && (g.pivot.next]iJ%tam < se].)){

rankpivotli] = w;

w : w - g.pivot.distEil;
i=((g.pivot.next]i]/tam)'ksel) +(g.pi-vot.nextlil'Z.tam) ;

}

rankpi.vot [i] = w;
}

t empa.com.ini = MPI.Wtime o ;
MPI.Bcast(rankpivot, tam, MPI.INT, root, MPI.COAM.WORLD);
tempo.com-fi.m = MPI.Wtimeo ;

tempo-com ; tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini) ;

// ca].Guiar rank de cada nó

:for (i. = O; i. < tam; i.++){
i.f (Mexe [i] == -2) // nó fina].

w[ j.]

if (Nextli] % tam < sel) // não aponta para o nó final
Wli] : W]i] + rankpivot[((Nextli]/tmn)+se]) + (Next]iJ%tam)] ;

}

end.une = MPI.Wtimeo;
end.time = end.time - start.time;

if((tempos-tota] =(doub]eH') ma]-]oc((p)+sizeof(doub].e)))==NULL)
msgerro("tempos.total NULL'');

i.:f((tempos-com =(doub]e'K) ma]]oc((p)#sizeof(doub].e)))==NULL)
msgerro(''tempos.com NULL" )

MPI.Gather(&end.time, ] , MP].DOUBLE, tempos.tota].,
1, MPI.DOUBLE, root , MPI.COMM.WORLD) ;

MPI.Gather(&tempo com, 1 , MPI.DOUBLE, tempos.com,
1, MPI.DOUBLE, root, MPI.CCIMM.WORLD) ;

i.f (rank == 0) {

pior.tempo.tota] = tempos.tota]10] ;
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k - O;

for (i = 1; i < p; i++)
if(pior.tempo.total < tempos.tota]Ei]){

pior.tempo-total = tempos.tota]]i-] ;

printf("\nA]gori-tmo Probabi.].i.suco\nn: %d - p: %d

tempo execução é: %3.2f,
tempo comum-cação : %3 . 2f\n\n" ,

n, p, pior.tempo.total, tempos.com]k] )

}

j

}

free(Mexe);
free (Aux) ;
free(W) ;

:free (sbu:f) ;

frei(flui) ;

free(send.displ);
free(rec.displ);
free(s);
free(s2)
free (BuckVector) ;

free(g.pivot.next);
free(g.pivot.di.st);
free(rankpivot) ;
free(tempo s .t ot al- )

MP[.Fina].izeo;
return O;

} /# maia +/
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A.2 Programa do Algoritmo Determinístíco

/'k Programa: Lrdet ]. . c

+ Descrição: Programa Determi.ni,suco para Lisa Ranking de Dehne et al
+ Projeto: Dissertação de Mestrado - Estudo Experimental sobre List Ranking
'k Programador : Guilherne Peneira Vanni

+ Orientação: Prof. Siang Wun Sono

+

&

+/

#inc].ude <stdio.h>
#inc].ude <stdlib . h>

#include "mpi.h"
#define }abe]. (A) (A/n)
#defi.ne ULTIMO -2
#define SELECJ10NAD0 -3

/+ procedimento para impri.mir mensagens de erro +/
void msgerro (cear msg [100] ) {

pri-ntf(''Erro: %s\n'',msg);
exit(-1);

}

/+ Calculo do Rali.ng Set +/
int #Ruli.ngSet (i-nt +Next, i.nt n, i.nt p, int rank, int 'Frui.p,

int +w, i-nt +selected, 'Ktempo.com) {

int i,j ,k,tam,]og.p; // variáveis auxi].lares
i.nt +sbuf,'ksbuí2,'Krbuf ,'Krbuf2;// vetores de tamanhos de envi.o e recebimento
int #send.dispa , #rec.di.spl, +rec.dispa-2;//deslocamentos
int +s,#s2,+s3,+s4; // velares auxiares para os MP].A]]toa].l)s
int #BuckVector; // recebe o que é enviado no MP].A]].toa].l
int lamina = -1; // indica se o ultimo el-evento esta presente
double tempo.com.ini , tempo.com.fi.m;

if((sbuf =(int+)mal-loc(p'Kpof(int)))
msgerro("malloc NULL I");

if((rbu:E =(int'K)malloc(p'kpof(int)))
msgerro(''mail-oc NULL 2'');

i.f ( (sbuf2 = (int'K)malloc(p#pof(i.nt)))
msgerro(''maJ-loc NULA 3'');

if ((rbuf2: (int'K)maJ-loc(p#poí(i-nt)))
msgerro(''rnalloc NULL 4");

NULA)

NULL)

NULL)

NULL)

43



OPEN;DICEA. CÓDIGO FONTE

if

if

((send.dispa :(i.nt+)mal-loc(p+pof(int))) ==

msgerro("send.dispa- NULL")
((rec.dispa ;(i.nt+)malloc(p+pof(i.nt))) ==

msgerro(''send.displ NULL");
((rec.di.spl-2 :(int#)maJ-loc(p#pof(int))) ==

msgerro("send.dispa- NULL'');
((s = (int+)Hall-oc(10'kn'kpo:f(int))) == NULL)
msgerro("ma].].oc NULL 5");

((s2 =(i-nt+)malloc(n+pof(i.nt)))
msgerro("malloc NULL 6'')
((s3 =(int'k)maJ-J-oc(n+pof(int)))
msgerro("malloc NULA 7");

((s4 =(i-nt#)malloc(n+poí(i-nt)))
nsgerro(''malloc NULL 8")

rr12llr-lr\rnF+-nr = Í4n-H+lmnlnanrlrn.bn.bnn-rr;nl..\xx
\ \uuuJ V Q\- U\./J- \-caJU l/ IUa.J.J.v\# L J.v"'&A'"}/vJ- L.LllLJ/ //

msgerro("nalloc NULL 9") J

HALL)

NULL)

HALL)

HALL)

HALL)

if NULL)

NULL)

//Passo [ : Dese].eci.orar
for (i = 0; i < n; i++){

selectedli] = 0;

w[j.] = 1;

if (i < P) {
sbu:f [i] 0;

}

}

// para minimizar o tamanho da mensagem
for (i = 0; i < n; i++)

i.f (Next]i.] 1= ULTIMO) {
if(].abe].(NextC].]) > rank){

sbuf [].abe] (Mexe [i] ) ] ++ ;

s2]k++]

0;

}

j

e].se {
lamina
w[j.] =

//u].tino e].emento

tempo.com.ini = MPI.Wtimeo;
MP[.A].]toa].] (sbuf , ] , MP].]NT , rbuí , ] , MP].INT ,MP]

tempo.com fim = MPI.Wtimeo;
tempo-com ' tempo.com + (tempo.com.fim

}

CQMM.WORLD);

tempo com.ini) ;

send.disp]10] = 0;
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for (i = ll i. < p; i++){
send.dispa-]i.] = send.dispa-]i.-].] + sbufEi-]] ;

}

íor (i. = O;i < k; i,++)
sEsend.disp]]]abe]-(Next]s21i]])] ++] Nexo [s2 [il] ;

send.disp]10] = 0;

rec.di.sp]E0] = 0;
for (i = 1; i < p;

send.disp]]i]
rec.di.sp]- [i.] =

}

j.++){
send.di-sp]Ei-]] + sbufli.-ll;

rec.dispa [i-]] + rbuí [i.-]]

tempo.com.i.ni = MPI.Wtimeo ;

MPI.Alltoallv(s , sbuf ,send.dispa, MPI.INT, BuckVector ,

rbuf , rec.dispa ,MPI.INT , MPI.CCIMM.WORLD) ;

tempo.con.fim = MPI.Wtimeo;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.con.fim - tempo.com.ini);

for(i- = 0; i< rec.dispa-lp-ll+ rbufEp-ll; i-++)
ií(rank > ]abe](NextIBuckVector]i]%n]))

selectedIBuckVectorliJ%n] = 1;

// Passo 3

for (i = 0; i < p; i++)

if (Nextli] [= ULTIMO && ].abe](Next]i])
e].se s21i] = -1;

rank) s2Ei] 1 ;

íor (í = O; i. < n; i++)
if (s2]i] >= 1 && ].abe](NextE],])

s21NextEi]%n] = 2;

rank)

for (i = 0; i < rec.displlp-
(s2EBuckVectorEi]%n]
tam = 2;
k = NextEBuckVectorEi]
selectedlk] = 1;
whi. ].e (].abe]. (mexe [k] )

t am++ ;

k = Nextlkl%n;
i.f (tam%2 == O) {

selectedEk] =

+ rbuf [p-]] ; i.++)
1) {

%nj%n;

rank && NextEk] l ULTIMO) {

1 ;
}

}
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i.f (tam == 2 && rank < ],abe].(Next]k]))
selectedEk] = O;

s2EBuckVectorEiJ%n] = -1;

}

for (i.
if

= 0; i < n; i++)
(s2 [j.] == 1) {
tam = 2;
k = Next]i,]%n;
se[-ected]k] = 1;

whi].e (].abe].(NextEk])
t am++ ;

k = NextEkl%n;
i:f (tam%2 == O)

selectedlk]

rank && Mexe [k] l ULTIMO) {

! ;
}

if (tam == 2)
se].ectedEk]

}

//Passo 4.

for ([og.p = ]-og(p)
// Passo 4

for (i = 0; i < p
sbuf [j,] = 0 ;

log.P

j.++)

) {

for (i = 0; i. < n; i++)
i:f (NextEi] 1= ULTIMO)

sbuf [[abe[ (Mexe [i.] ) ] ++ ;

tempo.com.ini - MPI.Wtime o ;
MP[.A]]toa].](sbuf , ] , MP].]NT , rbuf , ] , MP].INT, MP].COMM.WORLD) ;

tempo.com íim = MPI.Wtime o ;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com.fim - tempo.com.ini.) ;

send.di.sp] [0] = 0 ;

for (i = 1; i < p; i++)
senil.disp]]i] = send.disp]Ei-]] + sbufEi-]] ;

for (i = 0; i < n; i++)
(NextE5.] != ULTIMO) {

s[send.disp]]]abe](Next]i-])]] = }íext]i] ;

s2]send.di.sp]E]abe](Next]i])]++] = i
}
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send.disp] [0] = 0 ;
rec.di.sp] [0] = 0;
for (i. = 1; i < p; j-++){

send.dispa-]i] = send.di.sp] [i.-]] + sbu:f]i-]]
rec.dispa-]i] = rec.di.sp]Ei--]] + rbufEi-]]

}

tempo.com.i.ni = MPI.Wti-meo ;

MP[.A]]toa]].v(s , rbuf ,rec.dispa , MPI.INT , BuckVector ,

sbuf , send.displ, MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.:fi.m = MPI.Wtímeo ;

tempo-com : tempo-com + (tempo.com-fin - tempo.com.ini.) ;

for (i = 0; i < send.disp]]p-]]+sbuf]p-]]
if (BuckVector[i.] ]= SELEC10NAD0) {

Next[s21i./21] = BuckVectorE].] ;

wEs21i/21] += BuckVectorli+ll;
}

}

i+=2) {

for (i = 0; i. < n; i++)
if (Nexo [i] 1 = ULTIMO)

sbufllabel(Nextli])]++;

//Passo 4.2

:for (i = 0;
sbufEi]

j- < P
; 0

j.++)

k = O;

for (i = 0; i < p; i++) {

if (selected [i] && Nexo [i] l

sbuíE[abe[(Next [i.])]++;
s3Ei] = 1;
s2 [k++] = i;

{JLTIMO && ],abe].(mexe [i]) l ra!!k) {

}

e[se s3E].] = -1;
}

tempo.com.i-ni = MPI.Wtimeo ;

MPI Alltoa].l(sbuf , l ,MPI.INT,rbuf , l,MPI.INT,MPI.COMA WORLD) ;
tempo.com.:fi.m = MPI.Wti.meo
tempo-com ' tempo-com 'F (tempo-com.fim - tempo com.ini);
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send.disp]10] = 0;

for (i = 1; i < p; i++)

send.di-sp]]i] = send.disp]]i-]] + sbuf]i.-]] ;

for (i = O; i. < k; i++) {

s[send.disp]E]abe](Next]s2Ei]])]] = NextEs21i.]] ;

s4]send.di.sp]-]]abe](Next]s2E].]])]++] = s21i.] ;
}

send.disp]]O] = 0;

rec.di.sp]10] = 0;

for (i = 1; i < p;
send.di.sp]-]i]
rec.di.sp]]i] =

}

j.++){
send.disp] [i--]] + sbuf [i.

rec.di-spJ-Ei-]] +rbuf [i-]] ;

1] ;

tempo.com.i.ni = MPI.Wtimeo;
MP!.A]].toallv(s , sbuf ,senil.displ , MPI.INT, BuckVector ,

rbuf , rec.di.spl , MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;

tempo.com.fim = MPI.Wtimeo;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini.) ;

for (i = 0; i< rec.di.sp]]rank]+rbuf]rank] ; i.++)
if(se[ectedIBuckVector]i.]%n]) {

if(Talk < labe](NextEBuckVector]i]%n]))
s3IBuckVector]i.]%n] ++;

BuckVectorli] = 1;
}

e ]-se BuckVector [i.] = 0 ;

for (; i< rec.disp]Ep-]]+rbuf]p-]] ; i++)
if(se[ectedIBuckVector]i.]%n]) {

if(rank l= label(NextIBuckVector]i]%n]))
s3IBuckVectorlil%nl++;

BuckVectorli] = 1;

e].se BuckVector [i]
}

//Passo 4.3

for (i = 01 i < p; i++){
if (s21i] >= 1 && Next]i] ]= ULT],MO && ]abe](NextEi])

s21Next]i]%n] = 2;

i.í (Next]i] ]= ULTIMO && se]-ectedEi] && ]abe].(Next]i])
s2 [i] = 1;

e].se

rank)

rmk)
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s2 [i] = -1;

}

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

if (s2Ei] >= 1 && Next]i.] 1= ULTIMO && ]abe](Next]i.])
s21Next]i]%n] = 2;

==

: 0

==

- 0

:

rank)

for (i. = 0; i < p; i++) sbuf [i.]
k ; O;

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

if (Next[i.] ]= ULTIMO && ]abe](Next]i]) < rank) {

sbuf [label (Mexe [i] )] ++ ;
s3[k++] = j.

tempo.com.ini = MPI.Wti,meo ;

MP[.A]].toa]](sbuf , ] , MP].INT , rbuf , ] , MP].INT, MPI.COMM.WORLD) ;

tempo.com.:fim = MPI.Wti.meo ;

tempo-com : tempo com + (tempo.com-fi.m - tempo.com.ini) ;

}

send.dispa- [0] = 0 ;

rec.di.sp] [0] = 0;

for (i = 1; i < p; i++) 'C

send.disp]E].] = senil.disp]]i--]] +sbuf]i.-]]
rec.disp]]i] = rec.di.sp]]i-]] +rbuf]i-]]

tempo-com.ini = MPI.Wtime o ;
MPI.Alltoallv(s , sbuf ,send.dispa , MPI.INT, BuckVector ,

rbuf , rec.di-spl , MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;

tempo.com.fim = MPI.Wtime o ;
tempo-con : tempo-com + (tempo.com.fim - tempo.com.ini.);

}

for

for

(i. = 0; i < rec di-spJ- [p-]]
s4 [BuckVector [i] Zn] = 1 ;
(i = 0; i < n; i.++)

if (s2Ei] == ],) {

k = Nextlil%n;
tam = 2;

selectedlk] = 0;

whi].e (].abe].(mexe [k])
k = Nextlkl%n;
tam++ ;

ií (tam%2 == 0)

se].ectedEk]

+ rbuflp-lJ; i++)

rank && NextEk] ! ULTIMO) {

}

i :f (tam
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if (s4 Í]i] == ]. i l
(].abe](Next]k]) > rank && Next]k] 1= ULTIMO ))
se[ectedE[.] = O;

}

} //for do log
//Passo 5

i.f (]. amiga l = -1)

sete cted []. amína] 1 ;

return }3uckVector ;
}

// Inicio da íuncao pri.ncipal
int naif(int argc, char+ argv]]) {
// dec[aracao das pari.aveis ].ocaís

unsigned i-nt rank;
unsigned int pl
unsigned i.nt source;
unsigned i.nt dest;
unsigned int tam;
int +Next;

int #prim ;
int +se].ected; // vedor de e].ementas escolhidos
int #ru].set ; // ].i.sta dos rudes ]oca].
int +RUL.SET; // li.sta de todos os Tules
i.nt +rul.ind; // i.ndi.ce

int #sbuf, 'Krbuf ; // auxi-bares para MPI.ALLtoall-v
int 'Ksend.dispa- ,#rec.ciispl , 'ks ,#s2;// deslocamento
int rul.p; // aux
int roDE = 0; // processo rank = O

int i,j,k,n,w; // auxiliares
int #W; // vedor de distancias
int no.inicio; // no do inicio da lista
int +BuckVector; // dado envi.ado e recebido por MP].A].ltoall
doub].e start.time , end.time , pior.tempo.tota]. ;

double #tempos.total ;

double +tempo com ; 0, tempo.con.íni, tempo.com.fi.m;
FILE +input;

// numero(id) da tarefa
// numero de tarefas(processadores)
// rank of sender
// rank oí receiver
// numero de nos em cada processador (n/p)
// subvetor do GNext

MPI.Init(&argc, &argv);
MPI.Comm.ra-nk(MPI.COMM.WORLD , &rank) ;

MPI.Coram.p(MPI COMA.WORLD, &p)
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i:f ((send.dispa : (int+)mail-oc(papo:f(int))) == NULA)

msgerro(''send.di-spl- NULL")
if((rec.dispa-:(int+)maJ-loc(papo:f(int))) == NULA.)

msgerro("senil.dispa NULA");

i:f (rank == root) {

if ((input : fopen(argv]]] ,"rt''))== NULL) msgerro("íopen NULL");
fscan:f (input , " %d'' , &n) ;

fscanf(input , '' %d", &no.inicio) ;

ií ((GNext = (i-nt'K)malloc(n#po:f(i-nt))) == NULL)
msgerro("Vetordados NULL")

for (i. = 0; i < nl i.++)
if (fscanf(input, "%d",&GNext]i])==0) msgerro(''fscanf zero");

í:blush (i-nput) ;

j

}

MPI.Bcast(&n , 1 , MPI.INT ,roDE , MPI.COMM.WORLD) ;

tam = n/p;

if (n%p 1= 0) msgerro("nao mul-tiplo'');
if ((Nele = (int+) nalloc(tam+pof(i-nt)))==NULL) msgerro("Next HALL'');
if ((BuckVector = (int'K)malloc(4#tam'ppof(int))) == NULA)

msgerro (''send.dispa- NULL") ;

i.f ((s = (int#)malloc(4+tam'Kpof(i.nt))) == NULL) msgerro("mal-loc NULL 1-2")
if ((s2 = (int#)malloc(tam+pof(int))) == NULL) msgerro("nalloc NULL 2-2")
if ((sbuf = (i.nt+)maJ-l-oc(p#pof(int))) == NULL) msgerro("malloc sbuf");
i:f ((rbuf = (int#)mail-oc(p'Kpof(int))) -= NULL) msgerro(''maJ-loc NULL rbuf");

)

MPI.Scatter(GNext ,tam , MPI.INT ,mexe ,tam , MPI.INT , root , MPI.COMM.WORLD) ;

MPI.Barrier(MPI.COMM.WORLD);
start.time = MPI.Wtimeo;

//Passo ].

W =(int#) malloc(tam#pof(i-nt));
Calar-tnd = rln-Hül m-lla.r+-.m+nnçr;n-h\\.

\-Luv ' / ILIÇL-L-Lv\- \uçxul' l/w-L \-Lxxb/ / y

rul.set = Ruli-ngSet(Nexo, tam, p, rank, &rul.p, W, selected, tempo.com)

//Passo 2,

sbuf:(i.nt+)malloc(p+poí(i-nt));
rbuí:(int'k)malloc(p#pof(int));

for (i = 0; i < p; i++)
sbuf [i.] = ru].pl
tempo.com.ini = MPI.Wtimeo;
MPI Al].toa].].(sbuf , l ,MPI.INT,rbuf , l ,MPI.INT,MPI.COAM.WORLD) ;
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tempo.com-fin = MPI.Wtimeo;
tempo com : tempo-com + (tempo.com-íim - tempo.com.i.ni) ;

rec.dispa-10] = 01

for (i = 1; i < p; i.++)

rec.disp]]i] = rec.disp]]i-]]+rbuf]i-]] ;

RUL.SET = (int+) ma]]oc((rec.disp]]p-]] + rbuí]p-]])+pof(int));
rul.i.nd = (i.nt+) ma]-]oc(((rec-disp]]p-]] + rbuf [p-1])/3)#pof(i.nt));
tempo.com.i.ni = MPI.Wtimeo ;

MP[.A]]gatherv(ru].set , ru]..p , MP].]NT , RUL.SET ,

rbuf , rec.di.spl , MPI.INT ,MPI.COAM.WORLD) ;

tempo.com.fim = MPI.Wtime o ;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com.fim - tenpo.com.ini);

//Passo 3.

for (i = 0; i< (rec.disp]]p-]] + rbuf]p-1])/3; i,++)

ru]..ind [i] = 1 ;

for (i = 0; i. < rec.disp]]p-]] + rbuílp-ll; i,+=3)

i:f( RU]..SET]j.+]] ! ULTIMO) {

ru[.indIRUL.SETEi+1]/3] = -].;
}

for (i. = 0; i< (rec.disp]]p-]] + rbuf]p-1])/3; i++)
if( ru].ind]i] == 1) break;

pri-m : &RUL.SET]3+i.];

whiJ-e (prim]]] 1 = ULTIMO) {

prim : &RUL.SETlprimElll;
}

for (i. = 0; i < tam; i++)
wli]

w = 0;

for (i. = 0; i< (rec.disp]]p-]]+rbuf]p-1])/3; i++) {

w = RUL.SETEru].ind]i.] +2J;
if(RUL.SET]ru]..ind]í]]/tam == rank)

W [RUL.SET [ru[.ind [i] ] %tam]

}

//Passo 4 e 5.

whil-e (g.chegou 1= n) {
for (i = 0; i < tun; i++){

j.f (i < P)
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sbuf [j.] = 0;
if (lse].ectedEi])

sbuf [Next [i] /tam] ++ ;

tempo.com.ini. = MPI.Wtimeo ;

MP[.A]]toa].](sbuf , ] , MP].INT , rbuf , ] , MPI.INT, MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.fi.m = MPI.Wtimeo ;

tempo-com ' tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini.) ;
seda.dispa-10] = 0;

for (i = 1; i < p; i++)

send.disp]Ei] = send.disp]]i.-]] + sbufE].-]] ;
for (i. = 0;i < tam; i++){

if (j. < P)
sbuf [j.] = 0;

if (lseZectedli]) {

sEsend.di.sp]]NextEi]/tam]] = Next]i.] ;

s2]send.disp]INext]i.]/tam] ++] = i

}

)
}

}

send.disp]E0] = 0;
rec.disp]10] = 0;

for ( i. = 1; i < p; i.++){
rec.di.sp]]i] = rec dispa-E].-]] + rbuf]i.-]]
send.disp]]i] = send.di.sp]]i.-]] + sbuf]i-]]

tempo.com.ini. = MPI.Wtineo ;

MPI.Alltoallv(s , sbuf ,send.displ, MPI.INT,BuckVector ,

rbuf ,rec.displ , MPI.INT, MP!.COMM.WORLD) ;

tempo.com.fi.m = MPI.Wtímeo ;

tempo-com : tempo-com + (tempo.com.fim - tempo.com.ini)

}

for (i. = 0; i< rec.displlp-lJ+rbuflp-ll;
if(selectedIBuckVectorlil%tam]) {

sE2+i+]] = W[BuckVectorEil%tam]
s[2+i] = SELEC10NAD0;
chegou++;

)

j.++)

e].se {

s[2+i] = NextIBuckVector]i]%taJn]
sE2+i+]] = W[BuckVectorlil%tam] ;

}

}

for (i : 0; i < p; i++) {

sbuf [i] +=2;
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rbuf [i.] +=2 ;

send.disp]]i] +=2;

rec.disp]]i] +=2;

tempo.com.ini = MPI.Wtimeo;
MPI.AJ-l-reduce(&chegou, &g.chegou, 1, MPI..[NT, MP].SUM, MP].COMM.WORLD) ;
tempo.com.fim = MPI.Wt ime o ;
tempo-com : tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini);

}// while

}

end.time = MPI.Wtímeo;
end.time = end.time - start.time;

i.f ((tempos-total- = (double#) mal-loc((p) 'kpof(doubl-e)))==líULL)
msgerro("tempos.total NULA");

if((tempos-com =(double'k) mal-loc((p)+pof(double)))==NULL)
msgerro("tempos.com NULL") ;

MPI.Gather(&end.ti.me, 1 , MPI.DOUBLE, tempos.total ,

1 , MPI.DOUBLE, root, MPI.COMM.WORLD) ;

MPI.Gather(&tempo-com, 1 , MPI.DOUBLE, tempos.com,
],, MPI.DOUBLE, root, MPI.CCIMM.WORLD) ;

(rank == O){

pior-tempo-tota] = tempos.tota]]O] ;
k - O;
for (i = 1; i < p; i++)

if(pior.tempo-total < tempos.tota]]i]){
pior.tempo.total = tempos.tota]]i] ;
k l

printf("\nAlgori-tno Deterministico\nn: %d - p: %d
tempo execução é : %3 . 2f ,
tempo comunicação: %3.2f\n\n",
n, p, pior.tempo.tota], tempos.com]k]) ;

}

}

MP[.Fina], i.ze o ;
return 0;

} /+ maia +/
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A.3 Programa do Algoritmo l)eterminístico Mo.
dificado

/+ Programa: Lrdet2 . c

# Descai.ção: Programa Determina.suco Medi.ficado List Ranking de Dehne et al
+ Projeto: Dissertação de Mestrado - Estudo Experimental sobre Li.st Ranki.ng
I' Programador : Gui.Inerme Peneira Vanni

+ Orientação: Prof. Si.ang Wun Sono

+

+

+/

#inc].ude <stdio.h>
#inc[ude <std].ib.h>
#include ''npi.h"
#defi.ne ]abe]. (A) (A/n)
#define ULTIMO -2

#defi.ne SELECIONADO -3

/'k procedimento para imprimir mensagens de erro +/
void msgerro(cear msg [100] ) {

printf ("Erro: 'Z.s\n" ,msg) ;

exit(-1);
}

/+ Ca]cu],o do Ru].ing Set 'k/

i.nt +RulingSet (int 'KNext, int n, int p, i.nt rank, i.nt +rul.p,
int +w, int +selected, 'Ktempo.com) -C

int i,j,k,tam,log.p; // variáveis auxi].lares
int #sbuf,+sbuf2,+rbuf,+rbuf2;// vetores de tamanhos de envio e recebimento
int +send.dispa- ,I'rec.dispa-, 'Krec.dispa-2;//deslocamentos
int +s,#s2,'ks3,#s4; // vetores auxiares para os MP].A]-],toall's
int #BuckVector; // recebe o que é enviado no MP].A]]toa].],
int lamina = -1; // indica se o ultimo elemento esta presente
double tempo-com-ini , tempo.com.fim;

if((sbuf =(int+)malloc(p#pof(int)))
msgerro("malloc NULA I'');

if((rbuf =(int#)malloc(p+pof(int)))
msgerro(''mala-oc NULL 2'');

i:f((sbuf2 =(int'k)mail-oc(p+pof(i.nt)))
msgerro("mal-loc NULA 3");

HALL)

NULL)

NULL)
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if ((rbuf2 = (int#)mal-loc(p+pof(int))) == NULL)
msgerro("malloc NULL 4");

((send.dispa:(int'K)malloc(p#poí(int))) == HALL)
msgerro("send.dispa- NULL");

((rec.di.spl = (i.nt+)mail-ac(p+pof(int))) == NULA)
nsgerro("send.displ NULL");

((rec.disp12 - (i.nt+)ma].loc(p'Kpof(int))) == NULL)
nsgerro("send.di-spl NULA");

((s = (int'P)mal-l-oc(IO#n+pof(i-nt))) == HALL)
msgerro("malloc NULL 5")

((s2 =(int+)Hall-ac(n'Kpof(i-nt)))
msgerro("mal-J-oc NULL 6");

((s3 =(int+)mal-loc(n+pof(int)))
msgerro("mal-loc NULL 7");

((s4 =(i.nt'k)maJ-l-oc(n'kpo:f(int)))
msgerro("malloc NULL 8");

((BuckVector =(i.nt+)mal-loc(10+n+pof(int)))
msgerro("nalJ-oc NULL 9") )

if

if

if

NULL)

NULL)

HALL)

NULL)

//Passo [: Dese].ecionar
for (i. = O; i < n; i++){

selectedEi] = 01
w [:i ]

if (j- < P) {
sbuf [i] 0;

}

}

k - O;

// para minimizar o tamanho da mensagem
íor (i. = 0; i. < n; i++)

if (Nele [i] 1 = ULTIMO) {

if (label (Mexe [i] ) > rank) {

sbufElabel(NextEi])]++
s2 [k++] = i ;

)

}

}

e].se {
]. afina
wt j.]

//u].Elmo e].evento

tempo.com.ini = MPI.Wti-meo ;

MPI.Alltoall(sbu:f , l ,MPI.INT,rbuf , 1 , MPI.INT,MPI
tempo.com.:fim = MPI.Wtimeo ;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com.fim - tempo

}

COMM.WORLD);

com.iní) ;
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send.dispa-E0] = 0;

for (i- = ll i. < p; i++){
send.disp]]i] = send.dispa-]i-]] + sbuf]i-]] ;

}

for (i = O;i < k; i++)
sEsend.dispa- [[abe[-(Next]s2 [i.]])] ++] Next [s2 [i.] ] ;

send.di.sp]10] = 0;

rec.di-sp]E0] = 0;
for (i- = 1; i. < p;

send.disp] [i]
rec.disp]]i] =

}

j.++){
send.di-sp]]i.-]] + sbufEj.-]]

rec.dispa [i-]] + rbuf [i-]] ;

tempo.com.i.ni. = MPI.Wtimeo ;

MPI.Alltoallv(s , sbuf ,send.displ, MPI.INT , BuckVector
rbuf , rec.di.spl , MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;

tempo.com.fi.m = MPI.Wtimeo ;

tempo-com : tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini) ;

:Eor (i = 0; i< rec.disp]]p-]] + rbufEp-ll; i++)
if(rank > ]abe],(NextIBuckVector]i]%n]))

sel-ectedIBuckVector]i]%n] = 1;

// Passo 3

:Eor (i = 0; i < p; i++)

if (Next[i.] ]= ULTIMO && ]abe](]íext]i.])
e[-se s2 [i] = -1;

rank) s2 [i] 1 ;

for (i = 0; i < n; i++)
iÍ (s2]i] >= 1 && ]abe](Next]i])

s2 [Next [i.]%n] = 2;

rank)

:for (i, = 0; i < rec.displlp-
(s2IBuckVector]i]%p]
tam = 2;
k = mexe [BuckVector [i] Zn] Zn;

selectedlk] = 1;
whi. ].e (].abe]. (Mexe [k] )

tam++l
k = Nextlkl%n;
if (tam%p =: 0) {

selectedlk] = ].

+ rbuf [p-]] ; i-++)
1) {

rank && NextEk] ULTIMO) {
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}

}

}

//Passo 4.

for (log.p = log(p); ;log.p
// Passo 4.1

íor (i. = 0; i. < p; i++)
sbuf [j.] = 0 ;

) {

for (i = 0; i < n; i++)
i:f (NextEi] 1= ULTIMO)

sbuf [[-abe] (Next [i.] )] ++ ;

tempo.com.ini = MP!.Wti.meo ;

MP[.A]]toa]](sbuf , ] , MP].INT,rbuf ,]. , MPl[.INT, MP].COMA.WORLD) ;

tempo.com.fi.m = MPI.Wti.meo ;

tempo-com : tempo-com + (tempo.com.fim - tempo.com.ini.) ;

send.di-sp] [0] = 0;
for (i = 1; i < p; i-p+)

send.di.sp]]i] = seda.disp]]i.-]] + sbuf]j.-]] ;

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

if (NextEi] 1= Ui.TINO) {
s[send.di.sp]]]-abeJ-(NextE].])]] = Next]i] ;
s2Esend.disp]]]abeJ-(Next]i.])]++] = i,;

}

send.dispa-EO] = 0;
rec.di-sp]EO] = 0;

for (i = 1; i. < p; i.++){
send.di.sp]]i.] = send.disp]E].-]] + sbuf]i-]] ;
rec.disp]Ei] = rec.disp]]i-]-] + rbuf]i-]] ;

}

tempo.com.ini = MPI.Wt:imeo;
MP[.A]].toa]]v(s , rbuf ,rec.disp] , MP].]NT , BuckVector ,

sbuf , seda.di-spl, MPI.INT, MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.con.fim = MPl-.Wtime o

tempo-com ; tempo-com + (tempo.com fim - tempo.com.ini);

for (i = 0; i < send.displlp-ll+sbuflp-ll; i+=2) {

i,f (BuckVectorEi] 1= SELEC10NAD0) {
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Next[s21i/21] = BuckVectorE].];
w[s2Ej./21] += BuckVector]i+],] ;

}

}

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

i.f (mexe [i] 1= ULTIMO)
sbufElabel(NextEi])]++;

//Passo 4.2

for (i = 0;
sbu:E [j.]

j.++)

k -

for
0;
(i = o; i < P; i++) {
if (se].ected [i] && Next [i.] ]

sbuf [J-abe] (Nexo [i.] )] ++ ;

s31i] = 1;
s2]k++] = i;

ULTIMO && [abe[(Next]i.]) ]= rank) {

[

e].se s3E].] = -l
}

tempo.com.i.ni. = MPl:.Wtimeo ;

MP[.A]].toa]].(sbuf , ] , MP].]NT, rbuf , 1 , MPI.INT,MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.fim = MP!.Wtimeo;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com-íim - tempo.com.ini.);

send.di.sp]10] = O;

for (i = 1; i < p; i++)
send di.sp]]i] = send.disp]]i.-]] + sbuf]i-]] ;

for (i = 0; i < k; i++) {

s[send.di.sp]E]abe](NextEs21i.]])]] = Next]s2]i]]
s4]send.dispa-Elabe](Next]s2EiJ])]++] = s21j.] ;

}

send.dispa-E0] = 0;

rec.disp]]O] = 0;

for (:i = 1; i < p;
s end.di- sp] [i]

rec.dispa-]i] =
}

i-p+) {

send.disp] [i-]] + sbuf [j.

rec.displli-lJ+rbufli-lJ;
1]
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tempo.com.ini = MPI.Wtime o ;
MP[.A].]toa]]v(s , sbuf , send.dispa- , MPI.INT , BuckVector ,

rbuf , rec.displ, MPI.INT,MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.íim = MPI.Wtime o ;
tempo-com : tempo-com + (tempo-com-fim - tempo.com.i.ni.) ;

for (i = 0; i< rec.di.spl]rank]+rbuf]rank] ; i.++)
i.f(selectedEBuckVectorE].] Zn]) {

íf(rank < label(NextIBuckVectorEiJ%n]))
s3IBuckVectorlil%nl++;

BuckVectorli] = 1;
}

else BuckVector]i.] = 0;

for (; i< rec.di-spl]p-]]+rbuf]p-]] ; i++)
if(selectedIBuckVectorlil%n]) {

if(rank l= label(NextEBuckVector]i.]%n]))
s3EBuckVector]i.]%nJ++;

BuckVectorE[,] = 1;
}

e].se BuckVector [i.] 0;

} //for do log (passo 4)
//Passo 5

i.f (lamina l = -1)

se ].e ct ed []. ami.na]

return BuckVector;
}

// Inicio da :Euncao principal
int maia(int argc, cear'K argv]]) {
// dec[aracao das variáveis ].ocais

unsigned int rank;
unsigned int p;
unsigned int source;
unsi.gned int dest;
unsigned int tam;
int +Next;
int +prim;
int #selected;
int +rul.set;
i,nt +RUL.SET
i.nt +ru]..i.nd;

// numero(íd) da Late:fa
// numero de tarefas(processadores)
// rank of fender
// rank of rezei,ver
// numero de nos em cada processador (n/p)
// subvetor do GNext

// vetar de elementos esco].hi.dos
// ].isto dos ru].es ].oca].
// lista de todos os tules
// índice
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int
int
int
int
int
int
i.nt
j.nt
doub].e
doub].e
doub].e
FILE

+sbuf , +rbuf; // auxili-ares para MPI.ALLtoallv
#send.dispa,+rec.dispa- ,+s,+s2;// deslocamento
ruJ-.p; // aux

root = 01 // processo rank = 0
i,j,k,n,w; // auxi].lares
#W; // vetar de di.stand.as
no.inicio; // no do i.nicho da lista
+BuckVector; // dado enviado e recebido por MPI
start.tina , end.ti-me , pi.or.tempo.total ;

'ktempos.total;
'Ktenpo-com : 0, tempo-com.ini., tempo.com.fim;
'Ki-nput;

Al].toa].}

MPI.Init(&argc, &argv);
MPI.Coram.rank(MPI.CCIMM.WORLD , &rank) ;

MPI.Coam.p (MPI.COMM.WORLD , &P) ;

i.f((send.displ :(int+)malloc(p+pof(int)))
msgerro(''send.dispa NULL");

i.f((rec.di.spl =(int+)malloc(p'kpof(int)))
msgerro(''send.dispa- NULL") ;

BULE)

HALL)

i.f (rank == root) {

if ((input : fopen(argv]]] ,"rt''))== NULL) msgerro("fopen NULL'');
fscaní (input , "%d" , &n) ;
fscanf(input , "%d'' , &no.ini.ci.o) ;

ií ((GNext = (int+)mala-oc(n'Kpof(int))) == NULL)

msgerro("Vetordados NULL");
for (i = 0; i < n; i++)

if(fscan:f(input , "%d" ,&GNext [i])==0) msgerro("fscanf zero'')
fflush(input)

}

MPI.Bcast(&n, 1 , MPI.INT , roDE , MPI.COAM.WORLD) ;

tam = n/p;

if (n%p 1; 0) msgerro(''nao multiplo'');
if ((Nexo = (int#) mal-l-oc(tam+pof(i.nt)))==NULL) msgerro(''Next NULL'')

if ((BuckVector = (int+)mal-loc(4+tam#pof(int))) == NULA)

msgerro(''send.displ NULL") ;

if ((s = (int'K)malloc(4+tam#pof(int))) == NULL) msgerro("malloc NULL 1-2");
ií ((s2 = (int#)mail-oc(tam#pof(int))) == NULL) msgerro(''maJ-loc fíULL 2-2'');
if ((sbuf = (int+)malloc(p'kpof(int))) == NULL) msgerro("malloc sbuí");
if ((rbuf = (int'K)malloc(p+pof(int))) == líULL) msgerro("malloc NULL rbuf");
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flPI.Scatter(GNext ,tam , MPI.INT ,Next ,tam , MPI.INT,root , MPI.COMA.WORLD) ;
MPI.Barrier(MPI.COMM.WORLD);
start.time = MPI.Wtimeo;

//Passo ].

W =(int+) mail-oc(tam+pof(int));
selected:(i-nt'k) mal-loc(tam+pof(int));
ruJ-.set = Ruli-ngSet(Next, tam, p, rank, &rul.p, W, sel-ected, tempo.com) ;

//Passo 2.

sbuf =(int'k)mal-loc(p'Kpof(int));
rbuf =(int+)malloc(p+pof(i-nt));

íor (i = 0; i < p; i++)

sbuí [i-] = ru].p;
tempo.com.i.ni = MPI.Wti.meo;
MP[.A]].toa].](sbu:f , ] , MP].INT , rbuf , 1 , MPI.INT, MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.fim = MPI.Wtime o ;
tempo-com ' tempo-com + (tempo.com-fi.m - tempo.com.ini);

rec.disp]]O] = 0;

for (i = 1; i. < p; i++)
rec.disp]]i.] = rec.di.sp]]i-]]+rbuf [i-]] ;

RUL.SET = (int'P) ma]]oc((rec.di.sp]Ep-]] + rbuf]p-]])#pof(int));
rul.ind : (int'F) malloc(((rec-disp]]p-]] + rbufEp-1])/3)+pof(int));
tempo.com.ini = MPI.Wti.meo ;

MPI.Allgatherv(rul.set , rul.p , MPI.INT , RUL.SET ,

rbuf ,rec.displ, MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.fim = MPI.Wti.me o

tempo-com ' tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.ini) ;

//Passo 3.

for (i. = 0; i. < (rec.di.sp]]p-]] + rbuf]p-1])/3; i.++)
ru[.i.ndE].] = 1;

for (i = 0; i< rec.disp]]p-]] + rbuflp-lJ; i.+=3)
i:f ( RUL.SET [j.+i] i ULriMO) {

ruJ-.indIRUL.SETEi+1]/3] = -1;
}

for (i- - 0; i< (rec.dispa-]p-]] + rbufEp-1])/3; i.++)

if ( ru].i.nd [i] == 1) break;

prim = &RUL.SETl3+iJ;
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while (primll] 1= ULTIMO) {
prim ' &RIJL.SET [primEl] ] ;

}

:Eor (i- = 0; i. < tam; i.++)
w[ j.]

w = 0;

for (i. = O; i< (rec-di.spl]p-l]+rbuf]p--1])/3; j.++) {

w = RUL.SET]ru]..ind]i.] +2J;
i.f(RUL.SETEru].ind]i.]]/tam == rank)

W[RUL.SETEru]..ind]iJ] %tam] = w;
}

//Passo 4 e 5.

whil-e (g.chegou 1 = n) {

for (i = 0; i < tam; i++){
if (j. < P)

sbuf [i] = 0;
if (!se[ectedti.])

sbuf [Next [i] /tam] ++ ;

tempo.com.ini = MPI.Wti.meo;
MP[.A].].toa].](sbu:f , ] , MP].]NT ,rbuf , 1 , MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;
tempo.com.:fim = MPI.Wt:imeo ;

tempo-com ; tempo-com + (tempo.com-fim - tempo.com.i.ni);
send.disp]10] = O;

for (i- = 1; i. < P; i++)

send.di-sp]]i] = send.di-sp]-]i-]] + sbuf]j.-]] ;
for (i. = 0;i < tam; i++){

if (i < P)
sbuí [i] = 0;

if (lselected [i]) {

sEsend.dispa-ENext]i]/tamJ] = NextEi]
s2]send.dispa-INextEi]/tamJ++] = i

}

.)
F

}

send.dispa [0] = 0 ;

rec di.sp]]O] = 0;

for ( i- = 1; i < P; i++){
rec.disp]]i.] = rec.disp]E].-]] -r rbuf]i-]] ;
send.di.sp]Ei] = send.disp]]i-]] + sbuf]i-]] ;

tempo.com.ini = MPI.Wti.meo
MPI.Alltoallv(s , sbuf , send.di,spl , MPI.INT, BuckVector ,

}
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rbuf ,rec.di- spl , MPI.INT , MPI.COMM.WORLD) ;

tempo.com.fi.m = MPI.Wtimeo ;

tempo-com ' tempo-com + (tempo-com.fi-m - tempo.com.ini.)

íor (i = 0; i< rec.displlp-ll+rbufEp-lJ; i++)
if(selectedIBuckVectorlil%tam]) {

sE2#i+]] = W[BuckVector[i.]%tam] ;
s[2+j.] = SELEC10NAD0;
chegou++;

}

e].se {

s[2+i] = NextEBuckVector]i]'%.tam] ;

s[2+i+]] = W[BuckVectorEil%tam] ;
}

for (i = 0; i < p; i++) {

sbuf [j.] +=2 ;
rbuf [i.] +=2 ;
send.di. sp]- [i]

rec.di.sp]]i] +

tem.po.com.i-ni = MPI.Wti.meo ;

MPI.Al-lreduce(&chegou, &g.chegou, 1 , MPI.INT, Mpl.SUM, MPJI.COMM.WORLD)
tempo-com.fim = MP!.Wtime o ;
tempo-com : tempo-com + (tempo.com.íim - tempo.com.ini);

}// whi].e

}

)

end.time = MPI.Wtimeo;
end.time = end.time - start.ti.me;

if((tempos-total =(doubl-e+) mail-oc((p)+pof(double)))==lÍULL)
msgerro(''tempos.total NULA'')

i.f ((tempos-com = (doubl-e+) ma]-]oc((p)#pof(doub].e)))==NULL)
msgerro ("tempos.com NULA")

MPI.Gather(&end.ti.me , 1 , MPl[.DOUBLE, tempos.total ,

]., MPI.DOUBLE, root, MPI.COMM.WORLD) ;

MP]..Gather(&tempo-com, 1 , MPI.DOUBLE , tempos.com,
1 , MPI.DOUBLE, root, MPI.COAM.WORLD) ;

i:f (lank == O) {

pior-tempo-total = tempos.tota]]O] ;
k ; O;

for (i = 1; i < p; i++)

if(pior.tempo.tota] < tempos.tota]]i]){
pi-or-tempo.total = tempos.total.[i] ;
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k : i;

pri.ntf("\nAlgoritmo Determi.Dístico\nn: %d - p: %d
tempo execução é : %3 . 2f ,
tempo comum-cação: %3.2f\n\n",
n, p, pior-tempo-total, tempos.comEk]);

}

}

MP[.Fi.na].ize o ;
return O;

} /+ mai.n +/
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