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Resumo

Os problemas de escalonamento que usam o paradigma mestre-escravo são motivados por proble-
mas que possuem processamento distribuído colaborativo. Alguns exemplos de aplicações famosas
com processamento co]aborativo são o SET/@Aome e o ]l/ersenne Pürnc SearcA. Parte das aplicações
com este paradigma pode ser visto como un] conjunto de tarefas independentes

Neste trabalho abordaremos o problema de escalonar tarefas independentes e de mesmo tamanho
em uma plataforma heteiogênea, onde os tempos de comunicação e de processamento são diferentes.
Supomos que a sobreposição de comunicação e processamento é possível para todo processador, porém
só é permitido um envio e um recebimento de tarefa por vez.

Usaremos o paradigma mestre-escravo en] diversos tipos de rede que são casos especiais de uma
grade heterogênea. Neste trabalho propomos algoritmos pala escalonar tarefas nessas redes, onde
cada nó pode ser um único processador ou um aglonaerado.

Palavras-chave: escalonamento, tarefas independentes, heterogêneo, mestre-escravo, grade, aglome
Fado, árvore, estrela, cadeia, SPT



Abstract

The problema of scheduling using master-slave paradigm are motivated by probleins that have
distributed collaborative computing. Some examples of famous applications with collaborative com-
puting are $E7'/@horne and iversenne PMrne Searcà. Pari of the applications with this patadigm
can be seen as a set of independent tasks.

In this work we discuss the problem of scheduling independent equal sized tasks in a heteroge-
neous platform, where the communication Limes and processing Limes are different. We assume that
colnmunication-computation overlap is possible foi every processor, but only allow one send and one
receive at a time.

\Ve deal with the nlaster-slave paradignl in diHerent types of network which are special cases of
a heterogeneous grid. For each tape of network, we propose algorithnls to sclledule tasks in these
network, where each bode can be a single processos or a cluster

Keywot'ds: scheduling, independent tasks, heterogeneous, master-clave, grid, cluster, tree, star,
chain, SPT
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Capítulo l

Introdução

Atualnlente, processamento paralelo em plataformas heterogêneas é um dos assuntos mais impor-
tantes eni processamento de alto desempenho. Aplicações paralelas famosas tais como SETl©ahome
j101 e Mersellne Prime Search jlll estão usando uma grande variedade de recursos colllputacionais pala
aun[entar, ao n)áximo, o número de voluntários disponíveis. Voluntário é un] usuário que contribui
para uma determinada organização com a flllalidade de executei uma tarefa, cedendo ciclos ociosos
de seu processador. Esta forma de computação também é conhecida como colllputação voluntária
( Uolunteer CompuÉáng).

Neste trabalho abordaremos o problema de escalonar tarefas de tamanhos iguais e independentes

em platafolnlas heterogêneas, onde os canais (!amas) de comunicação e os processadores podem sei de
qualquer tipo, e portanto têm velocidades diferentes.

O ploblelna consiste enl deteinlinal ein qual processador cada tarefa sela executada, de forma que
o tempo de execução total destas tarefas seja minimizado. No trabalho de Dutot jll, esse problema
foi abordado no contexto de unia grade, com processadores e conexões honlogêneos. Neste trabalho,
damos um passo além, estudando o problema de escalonamento em grades lieterogêneas, que con-
sistem em aglon[erados de aglon[eiados. Cona unha extensão do modelo original apresentan]os ]]ovos
resultados.

O problema de escaloilainento de tarefas foi estudado enl Beaumont et al. l31 para dois tipos
especiais de rede, grafos /ork e alvores. Grafo /ork, como mostrado na Figura ].l, consiste de unia
i-ede com uni nó cona n filhos. Uma fede ein árvore é composta poi uni nó chamado raiz, que possui
ligações pala outros nós, que são denominados de filllos. Estes filhos levam a outros nós que também
possuem outros filhos. A Figura 1.2 ilustra uma fede em árvore. Nesse trabalho é mostrado como
cada nó pode conseguir a melhor alocação de tarefas aos recursos de modo a maximizar o número de

l



2 CAPITULOU INTRODUCAO

tarefas processadas por unidade de tempo. Uma das redes que estudamos, neste trabalho, é a rede
em arvoi'e.

Figura 1.1: Giafo /ork

Figura 1.2: Rede eill árvore

No trabalho de Dutot jll folanl abordados os casos de cadeia de processadores e de um caso
especia[ de árvores, chamado de giafo aian]ta (spáder). Na Figura ] .3 é mostrada unha rede en] cadeia
ou linear, na qual existe apenas un] único caminho principal que inclui todos os nós da rede. Nessa
rede, pala tlansnaitir unia tarefa para o último nó, a tarefa precisa passai poi todos os nós da rede
Em un] glafo aranha apenas o nó niestie pode tei vários filhos. Um exemplo desse tipo de rede é
mostrado na Figura 1.4. Neste trabalho, estudamos também o caso de cadeia de nós, onde cada nó é
uni decurso computacional (uni piocessadoi ou unl aglomerado - cZusfer), capaz de processam e de se
comunicar com seus vizinllos a taxas de velocidade diferentes.

0
Figura 1.3: Rede em cadeia ou linear



Figura 1.4: Giafo aranha (spãder)

A motivação pala usar uma rede eln cadeia está relacionada aos resultados apresentados ein Li l21,
onde o autor transforma uma grade honlogênea com n-portas de comunicação elll unia rede enl cadeias
com nós heterogêneos

Neste traballlo, consideramos o paradigma mestre-escravo em plataformas heterogêneas. O para-
digma mestre-escravo é unia técnica simples muito usada pala executei tarefas independentes sob a
supervisão centralizada de un] nó controlador. Esse nó temi Oli gela uma coleção grande de tarefas
independentes e de mesmo tamallho para serem distribuídos nos processadores da rede. O nó nlestle
deteinlina a quantidade de tarefas a serem executadas e em que ordem essas tarefas serão enviadas
para cada processador. Devido à heteiogenidade da rede, cada processador pode receber quantidades
diferentes de tarefas, sendo que alguns podem não receber nenllunla tarefa.

O problema de escalonamento usando esse paradigma é motivado poi problemas que possuem
processamento distribuído colaborativo, tais como as aplicações citadas anteiioimente, fatolação de
gtattdes números l81 e problemas de processamento distribuído organizados por contpanllias como a
Entropia j121. Entretanto, tais aplicações devem lidar tainbéni cona mudanças de recursos computa-
cionais dinamicatnente, que não são tratadas iio nosso modelo.

Este trabalho tambén] está relacionado a tarefas divisíveis, isto é, tarefas que podem sei divididas
arbitiaiiamente em pedaços menores e independentes que podem sei processadas enl paralelo enl
computadores distribuídos de forilla independente. Tarefas divisíveis foram introduzidas inicialmente
en] l41. Robertazzi et al. estudaralla várias variações desse tópico. Enl l51, inicialmente estudaianl o
problema da árvore holllogênea. Então ein l71 abordaram o problelaia de bariamento que é idêntico ao
grato /ork com tempos de comunicação honlogêneos e ten:tpos de processamento heterogêneos. Em l61
trabalharam em um grato ein estrela com tempos de comunicação e processamento heterogêneos. A
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principal diferença é que estamos trabalhando com tarefas unitárias enquanto que uma tarefa divisível
pode ser dividida em orações de qualquer tamanho. Podemos considerar que a tarefa unitária que
estamos trabalhando, possa ser do mesmo tantanho do ntáximo divisor comum das frações de tarefas
usadas no escalonamento usando tarefas divisíveis.

Plopontos algoiitmos para o escalonamento de tarefas independentes e de mesmo tamanho em

sub.-classes de grades heterogêneas (redes enl árvores e redes em cadeia formadas por nós que podem-t
ser apenas um processador ou un] conjunto de processadores). Nossos algoritnios são baseados ilo
algoritmo apresentado em Dutot jll, que considera uma rede em cadeia formada apenas por proces-
sadores.

1.1 Organização do 'lYabalho

O trabalho está organizado da seguinte maneira. O Capítulo 2 mostra a motivação do uso de
redes em cadeia. Depois, no Capítulo 3, apresentamos dois algoritmos para o escalonamento de
tarefas independentes e de mesmo tamanho enl pedes heterogêneas. Unl algoritmo considera unia
rede em cadeia, e é ótinlo e polinomial. O outro, considera uma rede em áivoie. No Capítulo 4 são

apresentados os algoiitnaos propostos neste trabalho para escalonamento de tarefas en] sub-classes de
grades heterogêneas, e no capítulo seguinte (Capítulo 5), para cada algoritmo proposto apresentamos
os resultados obtidos comparando com um algoritmo baseado ]io SPT (Shodesz Processáng 7'áme) l91 .
Por fim, as conclusões obtidas ao longo deste trabalho são apresentadas no Capítulo 6.



Capítulo 2

Rede em Camadas

Neste capítulo veiellios unl resumo dos resultados apresentados por Li l21. Onde é estudado o
impacto do uso de uma rede mais simples ao invés de consideial toda complexidade da rede disponível.
h'lestllo se a rede simples não usa necessariamente todos os recursos disponíveis, o seu uso facilita o
trataillento de alguns problemas específicos

Na primeira seção (Seção 2.1) apresentamos o modelo usado. Na Seção 2.2 definimos o que é uilla
fede em camada e, iia seção seguinte (Seção 2.3), nlostlalnos como transformar uma rede em cantada
em uma rede mais simples (rede enl cadeia). Na Seção 2.4, l)iostranlos alguns exemplos de pedes em
camadas. Por fin-t (Seção 2.5), falamos sobre os próximos passos

2.1 Modelo

En[ Li l21, foi proposto un] método pala processar tarefas divisíveis en] u]]ia rede eni camadas,
tiansfonnando esta ell] unia rede linear heterogênea equivalente.

O modelo proposto considera uma fede llonlogênea com .V processadores Pt, P2, ..., /'w. Cada
processador -f% da fede tem n{ vizinhos e pala cada uin desses vizinllos existe unia poisa de comu-
nicação separada, isto é, o piocessadoi .f% teill ni portas de comunicação. Portanto, um processador
pode enviar mensagens pala todos os seus vizinhos simultnneaniente. Unl processador pode enviar e
receber tarefas de outros processadores enquanto está processando outra tarefa, porém precisa espetar
terminar a transmissão da tarefa para começam processa-la ou pala começar a retiansmití-la pala seus
vizinhos.

5
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Redes em Chamadas

Seja G = (]V, -B) uni grifo que representa uma rede homogênea estática, onde Ar é tllll conjunto
de processadores idênticos com a mesma velocidade e E é um conjunto de canais de comunicação
com a mesma. velocidade de transillissão. Uma rede é chamada de rede em cantadas se as seguintes

propriedades são satisfeitas:

e O conjunto de processador'es enl -N pode ser particionado em m grupos disjuntos .nQ), ÍVi , ..., .hrm l,

com m > 2.

e Todo canal de comunicação enl .E colecta um processador do grupo AC a um outro do grupo
A\+] pala algum ã, onde 0 $ á $ rrl l.

e Todos os pi'ocessadores do grupo AC, 0 .g á $ m 2, têm o mesmo núniei'o de conexões com os
do grupo AC+i.

e De forma similar, todos os pi'ocessadoi'es do grupo AG, l $ { $ m 1, têm o mesmo número de
conexões com os do grupo ac i.

e i\XO contém apenas un] processador

Os grupos de processadores Aro, .Nt, ..., A/n l também são chan:Lados de camrzdas ou nós. O nó ATO

pode ser usado como o nó inicia] pala distribuir as tarefas para os outros nós, isto é, o nó ]Vo pode
ser usado como o nó mestre.

A Figura 2.1 ilustra unia rede em camadas

Camada 0

Camada l

Camada 2

Camada p

Figura 2.1: Rede em anel
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2.3 '1\'ansformação de uma Rede em Camadas em uma Rede em
Cadeia

Redes em camadas podem ser tratadas como redes lineares lieterogêneas ein uin escalonamento

de tarefas divisíveis, onde cada camada pode ser tratada como um super processador e o conjunto
de canais de comunicação entre duas cantadas sucessivas pode ser tratado colho uin super canal de
comunicação. Veremos a seguir COn:LO transformar uma rede homogênea em camadas ein uma rede
linear heteiogênea equivalente.

Seja [o o tempo para executar uma tai'efa ein um processador e s{ o ]]úmero de processadores na
camada AG, com 0 $ ã $ m l. Os si processadores da camada AÜ podem ser utilizados juntos
pala executaren) as tarefas, distribuindo-as igualmente entre os processadores da camada (senapre é
possível dividir igualmente as tarefas, pois elas são divisíveis). Portanto, cada camada AÜ pode ser
cotlsideiada como sendo un:l super processador onde o tenapo de processatnento w{ de unia tarefa é:

onde 0 < á < 7rz l

Seja c o tempo pala se tra.nsnlitii uma tarefa pelos canais de comunicação da rede e r{ o ilúmeio de
canais de comunicação conectando as camadas AG-l e AQ, com l $ á $ m 1. De forma equivalente,
os r{ canais de comunicação ligando as cantadas aG l e AC podem ser usados juntos pala tiansnlitir
as tarefas, distribuindo-as igualmente entre os rí canais de comunicação (sempre é possível distribuir
igualmente, pois as tarefas são divisíveis). Portanto, os r{ canais de comunicação entre AG l e AÇ
podem sei considerados como um super canal onde o tempo de transmissão c{ de uma tarefa é:

onde 1 < ã < rr! l

Pala redes que não são em camadas, também pode ser aplicada essa tiansfoimação. Clonsidele
uma rede G = (N, E) que não é em camadas. Uma rede G' = (N, -E') pode sei unha rede en] camadas
equivalente a G, eliillinalldo alguns callais de comunicação (E -E'). Na Figura 2.2 temos um exemplo.
Unia maneira de transforlllar a rede G enl uma eni camadas G' equivalente é eliminar os canais de
comunicação a, b, c e d.

Algumas pedes que não são em calltadas podem ter várias maneiras de se transformar em uma
rede elll camadas equivalentes. Um exemplo é unia rede onde todos os processadores estão ligado uns
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G'

Figura 2.2: Transformação de uma rede G que não é eill camadas, em uma rede eni calllada G'
equivalente

aos outros (grato completo). Essa rede pode sei transfo]n]ada em estrela ou en] árvores, ou ainda
qualquer rede em camadas.

2.4 Exemplos

Nessa seção inostraremos alguns exemplos de rede elll camadas

' ':-«l-as (.pád« g«pA);

e anéis;

e álvoies completas;

e estrelas;

8 hipercubos;

e malhas

Mostratemos como patticionai e como calcular os valores dos tempos de processamento dos s'uper
processadores e dos tempos de comunicação dos s?lper ca7zais pala cada fede.
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2.4.1 Aranhas

Considere uma fede aranha com o processador inicial tendo n cadeias de plocessadoies. Coilsideie

também que a fede tenha N processadores, onde -V :: np + l (n cadeias com p processadores mais o
piocessadol inicial). Então teillos m = p + l camadas (veja Figura 2.3)

Ca meda O

Ca meda l

Ca made 2

o o o Ó Camada p

Figura 2.3: Rede em amanha

Cada camada á tem sí = n piocessadoies, exceto a primeira que tem apenas um processador
(se = 1). O número de canais de comunicação conectando cada can)ada são rí = n. Portanto, temos

'tl)o :: 'to)

'to{ = ==

c{ :: := --

onde 1 < { < m l

2.4.2 Anéis

Enl uma fede enl anel eliininainos o canal de cointtnicação na última cama\da (veja Figura 2.4)
Assim, essa rede é unl caso especial de uma rede aranha com n = 2 cadeias com p processadores
Portanto, temos ]V = 2p + l processadores e m = p + l camadas.

Cada camada tem s{ = 2 processadores, exceto a primeira que tem apenas um processador (se =
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Camada 0

Camada l

Camada 2

Camada p

Figura 2.4: Rede em anel

1). 0 número de canais de comunicação conectando cada camada são r{ 2. Portanto, temos

'tl;o :: 'to)

onde 1 < ã < m l

2.4.3 Arvores Col-npletas

Enl cima rede en] árvoi-e completa b-ária de altura p, temos rri = p+ l cantadas (veja Figura 2.5)
A raiz da áivoie é o processador inicial.

O número de processadores na camada AC é s{ = b', cona 0 $ í :$ p. O ]:lúniero de canais de

comunicação conectando as cailladas AÇ l e AG é c{ = b', com l $ ã $ p. Portanto, temos:
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Camada 0

Camada l

Camada p

Figura 2.5: Rede em árvore binária completa

2.4.4 Estrelas

Considere uma rede em estrela cona o processador inicial ligado a n processadores (veja Figura

Figura 2.6: Rede em estrela

Em uma rede em estrela temos m = 2 catlladas, uma sendo o processador inicial e a outra sendo
cona os demais processadores. Portanto temos se :: l processador na primeira camada e sl = n
processadores na segunda camada. O número de canais de comunicação conectando as duas cantadas
é ri = rz. Então, temos:

mo :: 'to)
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A Figura 2.7 t)lontra uma rede ein hipercubo de distensão 4 com 5 camadas. Um hipercubo d
dimensão rz tem 2" processadores e n + l camadas

Camada 0

Camada l

Camada 2

Camada 3

Camad

Hipercubos2.4.5

a 4

Figura 2.7: Rede em hipeicubo de

O núnleio de processadores na camada AG é:

onde 0 $ ã $ m. O núnleio de canais de comunicação coiiecta

« - l:r

sá := T ),

]

Portanto, temosOllde 1 < ã < n. Pol



2.4. EXEMPLOS 13

(
C

(n {+l)

2.4.6 ]vlalhas

A Figura 2.8 mostra uma rede en] malha bidin]ensional cona n x n processadores, onde rl = 2p + l
é um número ímpar. Essa fede tem 2p+ l camadas, onde cada camada é iepiesentada na figura como
uma [inha ponti[hada e o processador no centro da rede é o que está na camada ]Vo.

Figura 2.8: Rede ein malha

O número de processadores na camada Aro é se = 1 e o número na camada aQ é igual ao da camada
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]V2P+l-{, que é si:: s2p+i--i = 4ã, com l $ á $ p. O número de canais de comunicação conectando
ascatlladas AÇ-i e.í\C ér{ =4+8(á 1), para l$á$p, eri =8(2p+l á), parap+l$á$ 2p.
Portanto, temos:

'too :: 'to)

w{ :: w2p+i--í :: :: 4Í'

onde l $ ã $ p e

C

4 + 8(i iy
c c

'j ' 8' ' 8(2p + l - .jy
onde l $ ã $ p e p + l $ .j $ 2p.

Note que podemos particionar essa rede de outra maneira (veja Figura 2.9). Dessa maneira unia
fede em malha bidintensional com n x rz processadores, n não precisa ser unl número ímpar. Colei
essa partição, a fede temi m :: 2rt + l camadas.

O número de processadores na camada AG é igual ao da camada 7V,«-i, que é s{ = s« i:: ã + l,
cona 0 $ ã $ n. O número de canais de comunicação conectando as camadas Nz l e AÇ é igual ao
númel'o de canais conectando as camadas A/m l ie -N. {, que é r{ = r,«-á = 2ã, pai'a l $ á $ 7z.

Portanto, temos:

'tl;ã == 'tOm
?D

á+l

onde 0 < { < rl e

C{ := C?7?.--{
C

onde 1 < á < n

2.4.7 ]\listas

E possível combinei as pedes homogêneas apresentadas anteriormente para formar outros tipos de
redes. l.Jm exemplo de rede mista é mostrado na Figura 2.10.
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Figura 2.9: Rede em malha, outra maneira de paiticionar

Clonio pode ser visto, a rede tem 4 tipos de redes

um hipeicubo de dimensão 3

8 duas malhas 3 x 3;

e quatro anéis;

e uma árvore binária

Pala traiisfoinlai enl uma rede em cadeia é preciso particioná-la eni catnadas. Nesse exemplo, cada
lillha ]lorizontal de processadores é uma camada nessa rede (podemos verificar que as propriedades
da Seção 2.2 são satisfeitas). Depois de palticional a fede, precisamos apenas calculam os tempos de
comunicação dos super ca7iaás de comunicação e os tempos de processamento dos super processadores,
como mostrado na Seção 2.3.
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2.5 Redes em Cadeia

Com os resultados apresentados neste capítulo, podemos transformar qualquer rede homogênea
em camadas em uma rede heterogênea em cadeia. Existe uma grande variedade de topologias de
redes que são ein camadas, como anel, estrela, malha, entre outros.

A partir desses resultados, o próximo passo a ser feito é encontrar unl algoritmo de escalonamento
de tarefas independentes para redes heterogêneas em cadeia, que será mostrado no capítulo seguinte.
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Figura 2.10: Rede mista



18 CAPITUL02. REDEEÀ4CAh4ADAS



Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Neste capítulo apresentaremos dois trabalhos relacionados ao nosso. Eles consideram o problema
de escalonar tarefas independentes e de mesmo tamanho em uma rede heterogênea, onde os tempos
de comunicação e de processamento são diferentes. Unl deles considera uma fede üiTI cadeia enquanto
que o outro considera uma fede em árvores.

Dividimos este capítulo em duas partes. Na primeira pare (Seção 3.1) apresentados o algoritnio
pala redes lleteiogêneas em cadeia e na segunda parte (Seção 3.2) apresentamos o algoritmo para
redes heterogêneas elt] árvores .

3.1 Algoritmo para Redes em Cadeia de Processadores

Nesta seção veremos o algolitlno apresentado em Dutot jll. Dutot considera uma rede enl cadeia
lleterogênea, onde os tempos de conaunicação e de piocessamentos são diferentes, pala resolver pro-
blemas de escalonamento de tarefas idênticas e independentes. O algoiitmo excito é polinoinial no
número de processadores e no iiúnieio de tarefas.

Com os resultados do trabalho de Li l21, apresentados no capítulo anterior, o algoritnlo de Dutot
pode resolver esse problema, tainbénl, para uma grade llolliogêllea, desde que esta seja tiansfolnlada
en] uma rede enl cadeia equivalente.

Esta seção está dividida da seguinte maneira. Nas primeiras seções, apresentamos o modelo usado

(Seção 3.1.1) e algumas definições (Seção 3.1 .2). Na Seção 3.1.3 descrevemos o algoritmo e nlostlamos
o algoritmo enl pseudo-código. Na Seção 3.1.4 mostramos a simulação de um escalonaillento usando
o algoritino. Na última seção (Seção 3.1.5) conaentanlos brevemente sobre estruturas de pedes naais
complexas.

19
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3.1.1 Mlodelo

Dutot considera unia rede em cadeia de processadores lleterogêneos, conto mostrado na Figura
3.1. Cada processador tem apenas uma porta de entrada de comunicação com o processador anterior
e apenas uma porta de saída com o processador posterior.

Figura 3.1: Rede eni cadeia, onde o primeiro processador é o processador mestre

Pala todo processador é possível ter sobreposição de comunicação e processaillento. Assim, um
processador pode simultaneamente recebem dados de unl processador anterior, processar algum dado
independente e enviei outro dado pala o próxinto processador. Em un] dado tempo, existem no
máximo duas comunicações envolvendo um dado processador, ullla sendo envio e outra sendo recepção.

A rede é formada por n processadores, numerados de l a n. Os piocessadoies são representados
como pi, onde l $ { .$ n, sendo que o piiineiro é o mais próximo do piocessadoi mestre. O processador
mestre, po, tem unia. função particular. Ele controla as tarefas a serem executadas pelos outros
processadores. Inicialmente, o processador mestre tem uma coleção de tarefas independentes e de
mesmo tamanho para serem executadas. As tarefas são atómicas, isto é, suas comunicações e seus
processam:tentos não podem ser interrompidos .

Cada processador p{ precisa de m{ unidades de tempo para processam uma tarefa (então quanto
menor m{ for, mais rápido o piocessadoi pi é). Seja ci as unidades de tempo necessárias para tlansinitir
uma tarefa através do canal de comunicação conectando o processador pí ] ao processador p{.

3.1.2 Definições

Nessa seção descrevemos algumas definições importantes que melão usadas no algoiitmo.

Eni um escalou a.atento de tarefas em uma rede, é necessário saber quando começar a transmitir
cada tarefa enl cada canal de comunicação, qual o processador que executará a tarefa e quando
começará a executa-la.

Definição l t/rrz escaZonamerzto de t taro:/as em ma dada cízdeáa de processadores de ta7rza71.ho n é

de$nido para toda Lateja i, onde:

e P(.i] é o llúmero do 'processctdor onde a. tarefa i será executada;
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6 Tti] é o tempo de início de processüTíte'nto da tarefa i 110 processador P(.il;

e C(à) é Hm conjunto de tempos de comunicação de todos os ca.mais de comunicação usados pela
Late.fa ã CQ) é chama.do de vetar de comunicação.

O vetar de comunicação CI.i) é de.unido como

c'(i) = {cí; oi; ...; cb(i)},

onde Cb é o tempo que Q tarefa i começa Q ser trüvtsmàtidü do processcLdor pj-\ para pj

Seja P(ã) = 3, T(i) = 10 e C(ã) = {0, 3,6}. Neste exei:nplo a tarefa á começará a sei transmitida
do processador naestre no tempo 0, do processador pl no tempo 3 e de p2 no tempo 6, e será executada
eni p3 no tempo lO.

Embota dois vetores de con)unicação possam ter tamanhos diferentes, eles podem sempre ser
comparados da seguinte maneira:

Definição 2 Sda -A = (ai, ...,aí) e B = (bl, ...,bj), dois velares de comunicação dà/Crentes. .4 é
inleüor a B (A < B) se e somente se uma das seguintes coTtdições é uerãFcclda:

. ]# C jl; min(d,.j)l tal que ae # bÀ; e sela ! o menor ntZmero taJ q e al :/ bl, nós temos al < bz,

. ã > .j e Vk C li;.jl, ak = bk

A seguir temos dois exemplos onde o vetou .A é infeiioi a B

l

..4 - l 2
4

2Á< <e
4
6

l

; l . .
6
8

-B

Para verificam se ulli escalonamento é possível, é preciso verificar se o modelo da rede que é
considerado está sendo satisfeito.

Definição 3 Uzn escalonarrzento é possa'ueJ se e sorrzerzle se saías/az as seg ázztes propüedades
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e Uma tarefa deve ser comi)letavnente recebida antes de comedor ü ser retransmitido. l)arn outro
processador;

B Uma tarefa deve ser co'm'plenamente recebida antes de começar Q ser executada T)or 'um 'proces

dador;

e Uvit processador ltã,o pode executar ânus tarefas o.o mesmo temi)o;

B Uul. T)rocessndor hão pode receber duas tarefas a.o lllesmo teTítpo;

e UTrt processador vtão pode enviar duas tutelas ao mesmo temi)o

O makespan é definido como o menor tempo onde todas as tarefas estarão prontas

Definição 4 0 makespan IZ},:.. é de$rzãdo como

- HH(r(i) + '"PW)

3.1.3 Algoritl-no

O algoritmo do Dutot é unl algoritmo guloso, as tarefas são escalonadas unia. a uma e as já
escalonadas nui.lca mais são reconsideradas. A construção da solução é feita de trás para frente.

O algoiitnlo recebe como entrada o núnieio l de tarefas (numeradas de l a t) a serem escalonadas,
o núnleio n de processadores da rede, os tempos de comunicação ci enfie os processadores, cona
á C jl;nl, e os tempos de processamento w{ dos processadores, com ã C jl; nl. A saída do algoiitnlo
é um escalonamento ótimo pala as t tarefas. Devolve os números dos processadores onde as tarefas
seixo executadas (P), os tempos de início de processamento delas (T) e os vetores de comunicação
(C) com os telllpos de todos os canais de comunicação usados por essas tarefas.

Como o algoz'itnlo constrói a solução na ot'clero inversa, foi introduzida ullla constante T.n que é
definida colho:

ci + (t 1) * :n«.(.««, c- ) + «,«

Esse tentpo nada mais é do que o tempo de um escalonamento onde todas as tarefas são executadas
no primeiro processador.
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Quando todas as tarefas estão escalonadas, é feito uni deslocamento de (;{ unidades de tempo nos
tempos de início de processamento 7'(í) e nos tempos de início de transmissão C(ã) das tarefas, para
todo i, para colocar o tempo do início do escalonamento no tempo 0.

Foram necessárias mais duas variáveis auxiliares pala o algoritmo, que guardam os tempos que
os canais de comunicação e os processadores podem ser usados. Seja hi, o tempo que o canal de

comunicação pode ser usado para transmitir uma tarefa do processador pi-i para o processador pi,
onde l $ á .$ m. Seja oi, o tempo que o processador pi pode ser usado para executar uma tarefa,
onde l $ á $ n. Essas variáveis indicam se o tempo de início de processamento ou de comunicação
são limitados pelo processador (o) ou pelo canal de comunicação (h). Elas são inicializadas com 71:,.,

em todos os seus valores.

O algoritmo inicia escalonando a tarefa t. Para isso são calculados rz vetores de colntulicação
k(y(t), com l $ k $ n, correspondendo à execução da tarefa t nos n processadores terminando no
tempo ZI«. Os vetores ÀC(t) são definidos como:

*c'(t) {*oí ; ...;* cÉ} ,

onde

k

E
1'72, ==Z

~a - r« ""* Cm,

onde 1 < { < k

Calculados esses rz vetores de comunicação, o maior vetor é escolhido de acordo com a condição
especificada na definição 2. Como os tamanhos desses n vetoies de comunicação são diferentes, não
existen[ vetores iguais, e portanto, existe son]ente un] vetou n]aior.

Assim, seja. x:(;(t) o vetou de comunicação escolhido, então (;(t) é atualizado com esse vetou e a

tat'efa é colocada no processador' P(t) = A colll tempo de início de processamento T(t) = Tm mP(t)

Além)) disso, as variáveis auxiliares h e o são atualizadas colho:

'pM ' I"(t),
hi

o«de l $ ã $ P(t)
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Escalonada a tarefa .j + 1, a próxima a ser escalonada é a tarefa .j. O processo é parecido com o
escalonamento da tarefa t, onde são calculados os n vetores de comunicação kC(.j), com l $ k $ n,
correspondendo à execução da tarefa .j nos rz processadores e é escolhido o maior deles. Porém o
cálculo dos valores do vetou LC(.j) são diferentes.

"(q = min(ok ««k CA;,hk ck),

*O? = mi«('(&.i c{, h{ -- q),

(3.1)

(3.2)

onde 1 < { < h l

No cálculo dos valores do vetou de comunicação pega-se o mínimo entre dois valores. Elll (3.1),
é calculado o tempo de início de transmissão da. tarefa .j do pi-ocessadol pk l pala pk, que é o
processador onde a tarefa será executada. O primeiro valor se refere ao tempo que o processador pk
poderá começei a executam a tarefa, enquanto que o segundo valor se iefeie ao tempo que o canal de
comtulicação conectando os processadores pk l e pe estala disponível.

Em (3.2), é calculado o tempo de início de transnüssão da nlesnla tarefa do processador pí l
para pi, assui]]indo que o tempo de início de transmissão da tarefa do processador p{ pala pi+] já foi
calculado anteriormente. Assim, o primeiro valor se refere ao tempo que a tarefa deverá começam a ser
transmitida do processador PÍ l pala pi pala que ela esteja completamente recebida no tempo e(J; l,
que é o tempo que a tarefa começa a ser transferida pala o processador pÍ+i. O segundo valor se
refere ao tempo que o canal de comunicação conectando os processadores pi l e pí podeis ser usado.
Seja kG(.j) o vetor de comunicação escolhido, então C'(.j) é atualizada co]]] esse vedor e P(.j) = k com

T(.j) = op(j) mp(j)

Além disso, as variáveis auxiliares h e o são attializadas como:

'PU ' r(.j)
hi

Onde l $ ã $ P(.j).

No final, é feito o deslocamento eln 7'(á) e em (7({) de (7{ tlilidades de tempo. O niakespan :rin-
do escalonamento é:

- HH(r(i) + '"PU)
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Abaixo está escrito o algoritmo em pseudo-código. A complexidade do algoritmo é O(tn2) e a
complexidade da comparação do vetou de comunicação é O(n), onde É é o número de tarefas a serem
escalonadas e n é o ilúlllero de processadores.
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// Calcu].a 7:,.,

Tm = CI + (t l) * -n«.(CI, «l) + «,l

// Inibi.aliza as variáveis auxili.ares h e o com 7ln
Para i :: l até n faça

// Inicializa (7(á)

Para { :: l até t faça
c'(á) ..., o}

Para { :: t até l faça

// Calcula os vetores de comunicação
Para A ::n até l faça

"(% = mãm(ok «k CA;,hk ch)

Para .j :: k l até l faça
"(3 = «.ãm(k(3+i cj,hj cj)

Se C(á) < *C(á) então

c'(i)

P(á) - t«m-ho(C(á))
T({) = op(i) lop(i)

// Atualiza h e o

'pH - 7'(á)
Para h = 1 até P(á) faça

hK

// Faça um deslocamento no tempo

Para á ::t atê l faça
7'({) - r(ã) c{
Para h = P({) até l :faça
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3.1.4 Exemplo

Considere a rede em cadeia mostrada na Figura 3.2. Cada círculo representa um processador da
rede e o círculo com uln 'X' é o processador mestre. A rede é composta por cinco piocessadoies
identificados como pi, p2, p3, p4 e PS com os tempos de processamento indicados dentro de cada
um. Os tempos para transmitir unia tarefa de un} processador para o outro estão mostrados sobre os
nn n n i dn premi i n innp=n

Figura 3.2: Um exemplo de unia fede em cadeia com 5 processadores

A simulação do algoritnlo descrito na Seção 3.1.3 para escalonar t = 8 tarefas é nlostiada na
Tabela 3.1. A tabela mostra a tarefa que está sendo escalonada (ã), os cinco vetores de comunicação
k(7(ã) e as variáveis auxiliares hk e ok. Tai)lbém são mostrados os dados de saída do algoritnio - os
processadores onde as tarefas serão executadas (P(i)), os tempos de início de processamento (T(á)) e
os vetoies de colliunicação (C(ã)) dessas tarefas, antes de fazer o deslocam)lento.

En) destaque estão os maiores vetores de comunicação para cada uma das tarefas, conforme a
Definição 2. Tainbénl estão em destaque, os valores das variáveis auxiliares h e o que são atualizados
depois que uma tarefa é escalonada.

Começamos a simulação calculando a constante 7:. e inicializamos as variáveis auxiliares com esse
va.lol(

1+(8 1) # lnax(l, 10) + 10 = 81

Para esca]onai a tarefa ã = 8, ca]cu]amos os cinco vetores de comunicação k0(8), com ] $ É $ 5,
e escolhemos o inaioi deles. Atualizamos C'(8) com esse vetor. No exemplo, o lllaiol vetor é 2C'(8) =
{74, 75} e, portanto, o processador p2 executará a tarefa (P(8) = 2). Atlibuíillos a T(8) o tetnpo de
início de processalliento da tarefa nesse processador (7'(8) = 77) e atualizamos as variáveis auxiliares
h(hk = 'OÊ, cona l $ É $ 2) e o(o2 =T(8)).

Para escalonar as outras tarefas, fazemos o inesnlo procedimento realizado pala escalonar a tarefa
8Z
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á l k :c(á)

Tabela 3.1 Simulação do algoritlno pala escalonar t 8 tarefas

8

l  
2 77      

2 74 75
3 72 73 75
4 69 70 72 73
5 72 73 75 76 79

7

l 70

3 76      
2 70 71
3 72 73 75
4 69 70 72 73
5 72 73 75 76 79

6

l 70

l 71

7()

   
2 70 71
3 67 68 70
4 69 70 72 73
5 70 71 74 76 79

Tl 6()

2 73      
2 69 71
3 67 68 70
4 69 70 72 73
5 69 71 74 76 79

4

l 60

l 80      
2 66 67
3 67 68 70
4 68 69 72 73
5 68 69 74 76 79

Tl 60

2 69      
2 66 67
3 66 67 70
4 66 67 72 73
5 66 67 72 73 78

:
l 60 TT     
2 62 63
3 64 65 70
4 64 65 72 73
5 64 65 72 73 78

Tl 60

2 65      
2 62 63
3 62 63 70
4 62 63 67 68
5 62 63 69 70 78
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Depois de escalonadas todas as tarefas, deslocamos C'{ = 62 unidades de tempos de T(á) (tempos
de início de processamento das tarefas) e O(ã) (tempos de início de comunicação das tarefas).

A saída do algoritmo com o deslocamento realizado é mostrado na Tabela 3.2. Essa tabela é uma

simplificação da Tabela 3.1, contendo apenas P(ã), 7'(i) e (7(i), onde ã é a tarefa sendo escalonada.
Esses são os dados necessários para o escalonamento de todas as tarefas.

Tabela 3.2: Saída do algoritnlo

O nlakespan irb... do escalonamento é

- .clb81(r(ã)+wP )-19

A partir da saída do algoritnlo (Tabela 3.2), construímos a Figura 3.3 que mostra o escalonamento
dessas 8 tarefas. As linhas horizontais repiesentatn as unidades de tempo e as linhas verticais, os
processadores da cadeia. Cada seta vertical representa unia tarefa sendo executada por un] certo
processador e as ouvias setas representam a transnaissão de uma tarefa de um piocessadoi pala o
outro. As cuidas tracejadas significam que as transmissões ou os processamentos das tarefas estão
sendo atrasadas, lhas isso não calosa impacto no tempo final do escalonamento.

3.1.5 Estruturas de Redes Mais Complexas

O algoiitmo de Dutot inostiado nessa seção é ótinlo e polinontial no número de tarefas e na
quantidade de plocessadoies na fede. Poiénl não funciona pala pedes lleterogêneas que não podem
ser transfoi-nadas facilnJente elll cadeia

Daqui pala frente, veienlos alguns algoiitmos para escalonar tarefas em pedes com estruturas mais
complexas.

Z P(á) r({) c'(á)
l 2 3 0 1
2 4 14 2 3 10 11
3 2 7 4 5
4 5 18 6 7 12 14 17
5 2 11 7 9
6 l 9 8
7 3 14 lO ll 13
8 2 15 12 13
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P P P
' 3 ' 4 ' 5P: P:

Figura 3.3: Escalonan:Lento das 8 tarefas
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3.2 Algoritmo para Redes em Arvores

Nesta seção mostraiemos o trabalho apresentado em Beaumont et al. l31. Esse trabalho considera o
pioblenaa de escalonar um grande número de tarefas independentes e de mesmo tamanho em uma rede
heterogênea em árvore, onde os recursos têm velocidades diferentes de transmissão e de processamento.

Na Seção 3.2.1 apresentamos o modelo usado. Na Seção 3.2.2 mostramos a solução pala uma rede
en] /ork, para depois ver a solução para unia rede em árvore (Seção 3.2.3).

3.2.1 Modelo

Beaunlont et al. consideram unia rede heterogênea ein árvore representada como T = (V. E, m, c)
conforme ilustrado na Figura 3.4

Figura 3.4: Unia fede em árvore com os tempos de comunicação e de processamento

Os processadores da árvore são representados colho pi, onde pi C V', e precisam de wí unidades de
tel)lpo pala executar uma tarefa. Os tempos de comunicação para transnaitir uma tarefa nos canais
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de comunicação ligando o processador p{ ao pj são representados como ci,j, onde pi,pj C V' e cÍ,.j C .E.
Nenhum tempo de comunicação é necessário pala devolvem os resultados.

Os valores dos tempos de comunicação cá,j e de processamento wi são números inteiros onde
ci,j 2 0 e w{ > 0. Não é permitido loi ;:; 0, pois isto permitiria que o processador p{ executasse
infinitas tarefas.

Inicialmente todas as tai-efas estão no processador raiz

O modelo base do traba]ho considera que um processador tem apenas unia porta de entrada (]e
comunicação com o processador pai e apenas ullia porta saída com os processadores filhos. Tala-Lbém

considera que para cada processador é possível tei sobreposição de comunicação e de processanaento.
Portanto, é possível que un] processador execute uma tarefa enquanto recebe outra do seu pai e envia
outra para unl dos seus filhos.

Detellninar quantas tarefas deveria ser executadas em cada processador pala que o tempo total
do escaloiaamento seja minimizado é um problema difícil. Ao invés de deteinlinai isso, o tiaball:LO de
Benumont et al. propõe o seguinte: um processamento consiste em três fases. Uma de inicialização
onde alguns processadores não estão operando com velocidade máxima. Unia de estado fixo (síeady
skate), onde todos processadores estão trabalhando na velocidade nláxillla da rede. E unia final, onde
alguns processadores já teiminarain de processar as tarefas atribuídas a eles.

Durante a fase de estado fixo, o escalonamento na árvore é periódico, cona b tarefas sendo execu-
tadas a cada t unidades de tempo. Isto é, a cada t unidades de tentpo, o padrão de comunicação e de

processamento se repetem. A proposta do trabalho é responder qual é a taxa Í de tarefas processadas
nesse intervalo.

No estado fixo, a árvore opera como se fosse uni único piocessadoi onde o tempo de processamento

W&,ee ' É é minimizado.

Na próxima seção sela mostrada como lalininúzai o valor de mt,«. Antes de vei a solução pala
redes em árvore, sela mostrado a solução para redes /ork.

3.2.2 Solução para R,odes Folk

Clonsiderc a fede /ork inostiada na Figura 3.5

A rede consiste de um processador po com k filhos pi, ..., px; e consome c{ unidades de tempo para
transmitir unia tarefa para seus filhos. O processador po pode concoi'rentenlente enviei uma tarefa

para um dos seus filhos, processam outra e recebem dados do seu pai(p-t), levando c l unidades de
tempo por tarefa.
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Figura 3.5: Uma rede en] /ork com os tempos de comunicação e de processamento

A seguir é mostrado o principal resultado do trabalho

Pi'oposição 1 0 míhámo vazar de mt.e para uma rede foi'k é obtido da seguinte maRCara

1. Ordene os filhos em ordeTlt crescente de telít'pos de comunicação. SuT)pILha, sem perdct de gere
raridade que cl $ cz $ ... <

2. Seja p o maior íttdice tat que

Se T) <. k, entiio e l S. Caso corztráráo, c = 0,-

3. Então

«. --l'«aül
A prova da proposição não será apresentada neste trabalho, apenas melão apresentadas algulaias

informações importantes dadas durante a prova. A prova completa pode sei vista no trabalho original
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Durante a prova é definido o tempo T, que é o tempo de um escalonamento periódico ótimo
durante a fase de estado fixo. Assim, a partir de uln tempo to (fase de inicialização), o padrão de

comunicação e processamento se repete a cada 7' unidades de tempo. Esse tempo é definido como:

T 7rzmc(mo , wl , , 10p, c-l, cp+l)

Como dito anteriormente, no estado fixo, a rede enl /ork opera conto se fosse unl único processador.
Pela proposição, o tempo de execução desse processador é 20t,e. e um escalonamento periódico ótimo
tem T unidades de tellipo (todos processadores estão processando na velocidade máxima que a rede
pode suportar). Assim en] 7' unidades de tempo, é possível executar ii;;;:= tarefas.

O tempo para se entrai no estado fixo e, assim, começar colei o padrão de comunicação e proces-
samento é fo = 7'. Pala isso, executa-se o mesmo padrão de comunicações, mas sem fazer nenhum
processamento do teillpo 0 até o tempo to 1 ;;: 7' 1. Assim, cada processador telll exatamente a
quantidade cle tarefas necessária pala entrai no estado fixo.

Portanto, por exemplo, enl 107' unidades de tempo é possível executei or tarefas (9T, pois 7'
unidades de tentpo são usadas pala entrar no estado fixo).

ivlostraiemos a seguir três exemplos do algoiitnlo. No exemplo 1, todos os processadores operam
na velocidade nláxinla. Nos exemplos 2 e 3, a velocidade de transmissão nos canais de comunicação
é o fatos limitante.

Exemplo l

Considere a rede mostrada na Figura 3.6

Figura 3.6: Rede em /ork

O piiineiro passo do a.lgoritino é ordenei os canais de comunicação ligando os processadores filhos
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pelos tempos de transmissões. Como podemos ver, nesse exemplo, os canais já estão ordenados

O segundo passo é descobrir o índice p. Nesse caso:

. -Ê: -; *; *: - u'âw -: ' :
Z

Portanto p = 4 e € = 0

O terceiro passo é calcular o valor de tOtree. VáRIos calcular o segundo valor' da função maz

l
P l C+

%+lá-l

1 1 60
i + + + { +0 i2+2sJFo+i2 59

Assim

'tOílree == 7n(ZÍZ;
l

P l €
+too

-1

: ««« (*,:) - :
O pióxinlo passo é descobrir o valor de T

T = mmc(mo, mi, , mP,c 1,%+l) mmc(5, 4, 3, 5, 1) 60

Portanto, o núllleio de tarefas processadas em um período de T 60 ullidades de tempo é

7t-
't-Otree

O escalonamento dessa fede usando esse algoritnlo é mostrado na Figura 3.7. Precisamos de
T = 60 unidades de tempo pala a inicialização e, assim, entrar no fase de estado fixo.

O escalonamento é feito da seguinte maneira: são enviadas todas as tarefas que o primeiro proces
sador (pl) irá piocessai enl 7' unidades de tempo. Depois todas as tarefas que o segundo processador
(p2) irá processar e em seguida as que o terceiro (p3) irá executar.

Como podemos ver, todos os processadores estão completamente ativos.
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P,

P

P.

Po

p.âsod

P.11gçyl

11111111111111111111111

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim[[[[i[i[1 ] HHHH

Figura 3.7: Todos os processadores estão completamente ativos

Exemplo 2

Considere a rede mostrada na Figura 3.8

Figura 3.8: Rede enl /ork

Os canais já estão ordenados. Como os tempos de comunicação e de processanlellto dos filhos são
iguais do exemplo anterior, basta calculei o valor de 'Wt,ee-

'tOtree == maz
l

C P l C
+ +

200 i-l
; «- l,, : -.- ; ..- l * ; * .l - «- (', :)

Portanto o canal de comunicação c l é o favor liniitante da rede. O valor de Té



T = mmc(wo,wi, -.., mp, c-i, %+i) = mmc(5, 4,3,5, 2) = 60.

Portanto, o número de tarefas processadas em un] período de T =

* -= -T - ;..
O escn.Innn.monto é nanst.T'n.dn nn FiPlll'n 3 c)

P

P

P.recv

Figura 3.9: Alguns processadores não são usados devido a baixa velocidade de transmissão no canal
deconlunicação chegando do po

O escalonamento é feito da seguinte n)abeira: a fede pode piocessal t = 30 tarefas. Seja t{ a
quantidade de tarefas que o processador p{ poderá processar eni 7' = 60 unidades de tellipo. Como:

então são enviados as tl = 15 tarefas pala o piiialeiro processador. Como:

60
t2 = :lj: = 20 > 15 = t ti,

então só são ellviados as 15 tarefas restantes para o processad
executam nenhuma tarefa.

Exemplo 3

60 unidades de tempo éa

P. âglü

p2, e os outros processadores não01 ltl SI'( ) ( :essa.( 1( ) 1'es l l }2

Considere a rede mostrada na Figura 3.10l stl (

l n

11111111111111

IBHI IHHHBHI

111wiiiiiiiiiminiiii

60
- 15 < 30 - tt

4
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Figura 3.10: Rede enl /ork

Os canais de conituiicação já estão ordenados, então precisa.mos descobrir o valor de p

' -É: -; *: -T -i ' «.

Se somarmos :llt = {, o valoi- de S será niaioi do que 1. Assim, p = 2 e c = 1 -- S = 1 -- :â

Agora precisam:tos calcular o valor' de me-e. Vaillos calculei o segundo valor da função maz

1 1 1 24

;'i'ÊTi:i. niiiii
Assim

'tOtree == ?7}(ZÍZ; : «.« («, :) - :P

too[ *ti -'-ú-]

O valor de um período T é

T mmc(mo,wl, , wP, c-1, %+l) mmc(6, 4, 3, 1, 2) 24

Portanto, o número de tarefas processadas en] T 24 unidades de tempo é
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Tt-
'tOtree

24
-ãT - 23
23

O escalonamento dessa rede é mostrado ]la Figura 3.11

Éal===='
BB laHaHHH :: ::i : HHHH B

MHHHHBHH : .

Figura 3.11: O processador PS está paicialnlente ativo devido a sua alta velocidade de processamento

O escalonamento é feito da seguinte maneira: os processadores po, pt e Pe estão sempre comple-
tamente ativos, executando, respectivamente, to :: 4, tl :: 6 e t2 :: 8 tarefas e o processador p3 irá
processam t to ii í2 :: 5 tarefas e estala parcialnaente ativo.

3.2.3 Solução para Redes em Arvores

O melliol escalonamento de tarefas nos processadores é feito peicollendo a árvore de baixo para
cin'ia

Proposição 2 Sela T = (y, E,w, c) 'uma mde emz árvore. O menor valor de wt,.. para toda rede é
obtido da seguiTtte Tiianeira:

1. Coltsidere q'uülquer sub-árvore que tenha folhas e se'üs 'pais. Troque esscl ár"Dote 'por um único
processador com tempo de processava.unto dado pela Proposição l;

2. Repita o processo até restar apatia.s um processador

Então o mínimo valor de WLre. é igual ao tempo de processame?tto desse úvtico processador.

A prova dessa proposição também não sela apresentada neste trabalho. A prova completa se
encontra no trabalho original l31.
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O tempo 7' de un] período enl ullla árvore é o mínimo múltiplo comum dos tempos dos períodos
de cada rede /ork encontrados percorrendo a árvore de baixo para cima. O tempo para se entrar no
estado fixo é o período T vezes a altura nlá.Mma da árvore.

Exemplo

Na Figura 3.12 mostramos um exemplo de colho o algoritnlo funciona

5

Í
\

sl

,/
.d

y:.
Õ

\ 2
\\!\

3

\
©e ©

r 9

?
/

@

Figura 3.12: O processador p3 está parcialmente ativo devido a sua alta velocidade de processamento

A seguir vamos mostrar os cálculos feitos, lilás sem todos os detalhes. Vamos coineçal pela
primeira troca. Nessa troca, p = 3 e c :: 0, portanto:
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«,.. - «««(:, . * : *\ * ; *.) - «««(:, :b)
n m«.c(lO, 5, 5, 5, 1) 10

Na segunda troca, p l e f l 7
10 4, então

«;.. - «- l:,s-bl - «- l:,+l - :,

b «.mc(5, 10, 1, 4) 40,

onde 10 é o T] do primeiro passo

Na terceira troca, p 3 e € l là + à + â) - }, .«tã.

«;« - «- l:, -t-l «, --áml - :,

n «.mc(5, 6, 6, 6, 1, 3) 30

N.q--t,t-«,,p-l..-l(') -g,.«tã.:

«;..-«-l.. -hl-«-l',-LI
9

10'

n «.mc(9, 30, 1) 90

Portanto, um período tem

r m7nc(TI , T2 , Ta , Ta ) «.mc(lO, 40, 30, 90) 360

A árvore da Figura 3.12 tem altura 3, portanto o período de inicialização é 3T. Depois desse
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período, entramos no período fixo, onde cada período executará

t T 360

'tOtree ÍÕ
9 400

tai-efas

3.3 Resumo

Neste capítulo apresentamos dois algoritmos elaborados pata redes heterogêneas, sendo que o

primeiro deles é polinonlial e ótimo, desde que a rede heteiogênea seja enl cadeia ou atallha. O
segundo é uma heurística para ái-voltes.

A partir do conhecimento do funcionamento destes algoiitnlos propomos no capítulo seguinte os
nossos.



Capítulo 4

Algoritmos Propostos

Neste capítulo apresentaremos alguns algoritinos para escalonar tarefas independentes e de mesmo
talllanho eln sub-classes de grades heteiogêneas. Os algoritnlos propostos são baseados no algoritmo
de Dutot jll, que foi descrito na Seção 3.1.

Este capítulo está dividido da seguinte maneira. Na primeira seção (Seção 4.1) mostramos o
modelo e algumas definições comuns a todos os algoritmos. Na Seção 4.2 apresentamos o algoritmo
baseado ilo SPT. A Seção 4.3 inostia unl algoiitino pala uma fede ein cadeia mais complexa, onde
cada ]ló pode ser um processador ou unl conjunto de processadores em estrela (aglomerado en] es
trela). Em cada aglomerado, temos um processador que é o processador de entrada do aglomerado.
Na seção seguinte (Seção 4.4) n)ostlamos um algoritmo para pedes enl cadeia de aglomerados com
qualquer topologia, onde os tempos de comunicação dentro dos aglomerados são muito menores do que
os tempos de comunicação entre os aglomerados. Propomos o uso de unia fede mais simples nos aglo-
merados ao invés de considerar toda a complexidade da rede disponível. Na Seção 4.5 apresentamos
um algoiitnlo pala pedes enl árvore. Por flm, apresentamos unl lesunlo dos algolitmos apresentados.

,4 1 Tntrnd lira n'y"

Aplesentaiemos neste capítulo os algolitnlos propostos pata escalonar tarefas independentes e de
nlesnlo tamanho ein sub-classes de grades hetelogêneas. Tanlbéin apresentaieinos uin algoritmo que
será usado conto base de comparação cona os outros algoritmos.

Nesta seção n-tostraremos o modelo e alguiTlas definições comuns a todos os algoiitnios. Como os
algo[itn[os propostos são baseados no algoritmo de Dutot jll, definimos uin estrutura que é comuna a
todos eles.

43
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Nas primeiras seções lnostiainos o modelo (Seção 4.1.1) e as definições (Seção 4.1.2) comuns aos
algoritn)os e na Seção 4.1.3 mostramos a estrutura do algolitnio.

4.1.1 Mlodelo

Nesta seção descreveremos o modelo coinun] usado pelos algoritmos propostos neste capítulo.

Consideramos uma rede heteiogênea fornada por nós, onde cada nó é um aglomerado ou apenas
unl processador (eni unia fede en] árvore, todos os nós da rede tem apenas un] processador). Os
tempos de comunicação e de processamento são diferentes.

Cada nó da rede tem apenas uma porta de enteada de comunicação e apenas uma porta de saída
de comunicação. Supomos que pala todo processador é possível ter sobreposição de comtmicação
e processamento. Assim, uni processador pode simultaneamente receber dados de um nó anterior,
processam algum dado independente e enviam outro dado paga o próximo nó. Em un] dado tempo,
existem no máxinto duas co[nunicações envolvendo um dado nó ou processador, uma sendo un] envio
e a outra sendo uma. recepção.

Assumimos que não é necessário tempo de comuJticaÇão para devolver os resultados pala o proces-
sador lllestre. Clonsideranlos que os tempos de piocessainento w{ são iiúmeios estritamente positivos,
pois m{ = 0 permitiria que un] processador executasse unl número infinito de tarefas. Porém, permiti-
]llos wí = +(x) que significa que um processador não tem poder de processam)eito, mas pode leenviai
as tarefas pala outros processadores. Consideianlos tanlbénl que os tempos de cotltunicação c{ são
números positivos.

d 1 9 T)nflnirÃpq

Nessa seção descrevemos algumas definições importantes que serão usadas nos nossos algotitmos
Usaienlos algumas definições já citadas na Seção 3.1, coillo a definição de án/eüor (Definição 2), de
miakespn.7i. (Definição 4) e das piopiiedades de un] escalonamento possível (Definição 3).

Antes de descrever a pióxinia definição, vamos definir o que é um grupo enl uma fede em cadeia
de nós ou em unia fede em árvore

Definição 5 t/m. grztpo G é urra conlunío de processadores de uma rede. Erra uma fede em crideáa
de nós, cada lló é um grupo. Em uma rede em (ír"Dote, os processadores que estão em nma mesma
profux\didüde estão em unl mesmo gT"upo. O processador mestre está no gT"upo Go. Em umn rede com
n gx"t.tios, o grupo G\ está Tnüis próúmo do grupo Go e o gr'upo G. está mais distante.
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Dessa ma[[eira, para unia tarefa chegar em un] processador do grupo Gí, ela precisa passar por
um processador de cada grupo GÍ, onde 0 < .j < ã.

Eni um escalonamento de tarefas em uma rede, precisamos saber o tempo de início de transmis-
são de cada tarefa em cada canal de comunicação usado poi ela. Precisamos sabei também qual
processador executará a tarefa e quando começará o processamento

Definição 6 t/rrz essa/amamenta de t íazl?/as em unia dada rede em cadeia de nós ou em ámore com
n gv"upas é de$nidü 'por toda tarefa i, onde:

e PI.{) é o processador onde ü tarefa ã ser(í executada;

B T(à é o tempo de início de T)rocessumeTtto da tarefcl i no T)rocessudor P(.iÕ;

+ C(á) é um conjunto de tempos de início de transe.issão da tarefa i de todos os canais de coma
nicação usada.s por ela. CQià é chamado de uetor de colnunicclção.

O uetor de covrtunicação C(ià é de$nido colllo

o(á) ;c$; ...; OÊ},

onde \ $ k $ n e Cb é o temi)o que Q tarefa i covneçcl Q ser transmitida de uln processador OIL nó do
grupo Gj \ para um processador ou nó do gr'\ipo G].

Em cada algoritnlo, sela explicado mais especificamente o significado desse vedor de comunicação

4.1.3 Algoritmo

Nessa seção descreveremos a estrutura comum dos algoritnlos propostos. O algoiitmo de Dutot,
visto na Seção 3.1, serviu de base pala nossos algoiitmos. Assim colllo o algoritnlo de Dutot, nossos
algoritnios são gulosos e constioeill a solução de tias para frente

Todos os algoritmos propostos recebem colmo entrada:

e o númel'o t de tarefas a serem escalonadas;

e o nún[ero rz de nós, onde cada nó é un] aglon)eiado ou é apenas um processadorl

e os tempos de comunicação c dos canais de comunicação;
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e os tempos de execução m dos processadores

Além desses dados, cada algoritnlo recebe alguns dados específicos, que serão comentados ein
cada unl deles. Os algoritmos devolvem como saída um escalonamento possível pala as t tarefas.
Devolveila:

' os processadores onde cada tarefa será executada (P(á));

. os tempos de início de processamento de cada tarefa nos processadores (T(ã));

e os tellipos de início de tl'ansmissão de cada tai'efa nos canais de comunicação usados por ela
(c(ã))

Precisaremos também de dois tipos de variáveis auxiliares. Unl que guarda os tempos que cada

canal de comtmicação pode ser utilizado para transmitir uma tarefa (h), e outro que armazena os
tempos que cada processador pode sei usado para processar uma tarefa (o).

Os nossos algoiitnlos podem ser divididos nas seguintes partes

T,. ; p; n 1 ; 7 n rã n

Na inicialização, calculados a constante T.. correspondendo ao tempo de um escalonamento onde
todas as tarefas são executadas ein um processador do primeiro grupo da rede.

Seja p esse processador, mp o tempo de plocessanlento de unia tarefa nesse processador e (b o
tempo de transmissão do canal de con:tunicação ligando o processador inestie a esse processador.
Assim T., é definido como:

.,,+ (t 1) * m«z('.., «,,) t «,,

Em cada algoíitnio mostraielaios qual processador sela o escolhido.

Depois de escolhido o piocessadoi e calculado a constante, inicializamos as variáveis auxiliares h
e o cona essa constante e os vetoies de comunicação C' comi zero.

Escalonamento

Essa é a parte principal do algoritnlo. Nessa parte é feita o escalonamento de todas as tarefas.
Decidimos em qual processador da rede cada tarefa sela executada, o tempo de início de processamento
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de cada tarefa nos processadores e os tempos de início de transmissão nos canais de comunicação
usados por cada tarefa.

O primeiro passo pala escalonar uma tarefa ê é calcular os rz vetores de comunicação, correspon-
dendo a execução da tarefa á em um processador p de cada um dos rz nós terminando no tempo que
o processador p está disponível. A escolha desse processador p, depende de cada algoritino.

Depois de calculados esses vetores, escolhemos o maior deles (segundo a Definição 2) e atualizalnos
a variável O(ã) com esse vedor. Atualizamos P(ã) com o processador escolhido para executar a tarefa,

iniciando o processamento no tempo T(í) = oP(Í) lambénl atualizamos as variáveis auxiliares
o (op(i) = T(á)) e h (será mostrado como atualizar eni cada algoiitmo).

Fazemos esse procedimento para todas as tarefas.

Finnliunrãn

Depois de escalonadas todas as tarefas, é feito u]]] deslocamento de Ci unidades de tellipo nas
variáveis T(ã) e (;(á) pala todo ã. Fazendo isso, colocamos o tempo do início do escalonamento no
tempo zero.

4.2 SPT Adaptado

Clom relação aos expeiimentos numéricos deste trabalho, propomos um algoritmo, baseado no
SPT l91 (Shodesí Processárzg Torne), pala comparar com os algoiitnlos propostos neste capítulo. Como
consideramos nos nossos algoritnlos redes não hoinogêneas, propolaios esse algoritlno que servirá como
base para nossas comparações. Veremos no Capítulo 5 que ele se adapta bem a condições heterogêneas.

Apiesentainos o algoritmo baseado ]lo SPT (Seção 4.2.1) e descrevemos o algoiitmo considerando
unha cede específica (Seção 4.2.2). Na Seção 4.2.3 mostramos un] exemplo do uso do algoiitn]o nessa
rede

4.2.1 Algoz'itmo

Propomos um algoritnio para escalonamento de tarefas independentes e de ]llesnlo tamanho enl

uma rede lleterogênea onde existe um único caminho enfie o processador inicial (processador mestre)
e os outros processadores.

O algoritmo é baseado no SPT l91 (Shortest Processáng Teme) , chamado por alguns autores de SWT
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(SAodest l,Hora-Time). Este método prioiiza as tarefas com os menores tempos de processamento.
No nosso modelo, como todas as tarefas tens o niesino tamanho, o algoritnlo escolhe o processador
que termina de executar a tarefa o quanto antes. Esse algoritnlo, assin:t como o algoritmo de Dutot,
é um algoritnlo guloso. As tarefas são escalonadas uma a uma e as tarefas já escalonadas nunca mais
são consideradas.

A escolha do processador que executará a tarefa t é feita da seguinte maneira: para cada proces

sador p da rede, calculamos quando a tarefa t terminará de ser processada no processador p. Nesse
cálculo, também estão inclusos os tempos de comunicação para a tarefa chegar no processador p,

a partir do processador inicial (mestre). O processador que teiniinar primeiro o processamento da
tarefa é o processador escolhido.

Como pode ser visto, esse algoritmo é simples e pode ser usado pala uma grande variedade de
redes. Se unia rede G = (.ÍV, E) possui dais de caminho para um dos seus processadores, podemos
uti[izai unia sub-fede G' = (]V, E') de G equiva]ente, e]inlinando esse caldinhos dup]icados (E E').

Na seção seguinte, veremos um exemplo do funcionamento desse algoiitmo.

4.2.2 Algoritmo SPT Adaptado para Redes em Cadeia

Nessa seção descreveienlos o algoritnlo SPT adaptado ein uma rede en] cadeia com n piocessadoies.

Os processadores serão representados como p{ e precisam de loi unidades de tempos para executam
unia tarefa. Cada canal de comunicação ligando o processador pÍ-t ao processador p{ precisa de c{
unidades de tempo para transmitir uma tarefa.

Piecisalllos de dois tipos de variáveis auxiliares pala o algoritmo. Elas ainlazellam os tempos no
qual os processadores e os canais de comunicação podem ser utilizados. Representamos por hí, o
tempo que o canal de comunicação pode ser usado pala transmitir ullla tarefa do processador PÍ l
para o processador p{. Repiesentainos por o{, o tempo que o processador p{ pode sei usado pala
executar uma tarefa. As variáveis auxiliares são inicializadas com zero.

Denotaienlos poi /cx; o tempo fii.Lal de comunicação da tarefa chegando no piocessadoi px; (tarefa
chega no processador pk ilo tempo /ck) e poi /pk o tempo final de processamento da tarefa ilo
processador pk (tarefa termina de sei executada no processador pk no telaipo /pk).

Para cada tarefa, precisamos calcular os valores de /ck. Eles são definidos como:

/ci = ht + ci,

/ck = maz(/CÉ-i + CÀ;, hk + ck),
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onde 2 < k < m

A escolha do processador que executará a tarefa ã, será aquele que tenninar de processar a tarefa
no menor tempo possível, isto é, será o processador com o menor /pk. Eles são definidos como:

/Px; rna.z(/ck + wk, ok + «oA;),

onde 1 < k < n

Depois de escalonada a tarefa {, precisamos atualizar as variáveis h e o. Seja pk o processador
escolhido para processam a tarefa. Então, h e o são atualizados como:

ok= fPK,

hi = fci.

onde 1 < { < Ê

Repetindo esse processo pala cada tarefa obtemos um escalonamento nessa fede

4.2.3 Exemplo

Nessa seção nlostiaremos um exemplo do uso do algoritino SPT adaptado elll u] la l ede en] cadeia.

Considere a inesnla rede em cadeia da Seção 3.1.4 (Figura 3.2). A rede é composta por cinco
processadores illais o processador mestre. Os tempos de processamento e de comunicação estão
indicados na figura.

Ulu esboço da simulação do algoritnio para escalonar t = 8 tarefas é nlostiado na Tabela 4.1. A

tabela mostra a tarefa que está sendo escalonada (ã), o tempo final de comunicação /ck da tarefa
usando o canal chegando no processador pk (a parir desse ten)po, o processador pode começar a
executar a tarefa ou começei a tralisnliti-la para o próximo processador) e o tempo final de ptoces
lamento /px; da tarefa no processador PÀ;. Também são mostradas as duas variáveis auxiliares h;.: e
ok

Elll destaque estão o menor telllpo que um plocessadoi teinlina de executar a tarefa e os valores
das variáveis auxiliares hJ; e ox: que são atualizadas depois que a tarefa é escalonada.

Pala escalou)ar a tarefa ã = 1, calculamos o tempo que a tarefa ternlinaiá de executei em cada
processador e escolhemos o menor. No exemplo, o processador p2 termina de executar a tarefa no
tempo 7 e é o primeiro processador a terlninai de executar a tarefa. Depois de escolhido o processador,
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ã l À l .fài l .fP« l h* o*

Tabela 4.1: Simulação do algoritmo SPT adaptado pata escalonar [ 8 tarefas

precisamos atualizar as variáveis auxiliares h (hl = 1 e #u = 3) e o (o2 = 7).

Pala escalonar as outras tarefas, fazemos o mesmo procedimento realizado para escalonar a pri-
meira tarefa. O makespan do escalonamento é 21

Relembra.ndo que o algoritnlo aqui proposto pode ser ligado enl topologias nazis genéticas, e não
apenas enl pedes enl cadeia. Nas próximas seçõcs estudaien)os redes que não teimo iiecessaiiamente
uma representação na foinla de cadeia de processadores.

4.3 Algoritino para Redes em Cadeia de Aglomerados em Estrela

Pioponlos nesta seção unl algoritmo para escalonamento de tarefas idênticas e independentes em
tuna rede lleteiogênea eli] cadeia de aglomerados em estrela, onde os tempos de comunicação e de
processamentos são diferentes.

A Seção 4.3.1 mostra o modelo proposto e, na seção seguinte (Seção 4.3.2), explimos algum)las

definições usadas pelo algoritnto. Na Seção 4.3.3 descrevemos o algoritnlo e o mostramos em pseud(»

l         5         
2         6         
3         7         
4         8         
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código. Por fim, ]nostramos un] exemplo (Seção 4.3.4)

4.3.1 Modelo

O algoiitmo proposto considera uma rede heterogênea em cadeia de nós, onde cada nó pode ser
um processador ou uin aglomerado eni estrela. Enl cada aglomerado existe um processador que é o
/}onl-end. Ele é responsável por enviar as tarefas para dentro do aglomerado ou transmiti-las para o
próximo nó. Um exemplo dessa rede é inostiado na Figura 4.1.

NÓ l NÓ 2 NÓ 3 NÓ 4 NÓ n

'\ .'
*.. ' 9

'''F''
CP4

' v \ '

wp:

Figura 4.1: Rede en] cadeia de nós, onde cada nó pode sei uni piocessado] ou un] aglomerado en]
estrela.stl

O /rorzt-erzd pode transmitia apenas uma tarefa de cada vez para unl dos processadores do aglo
melado da qual faz pare ou para o próximo nó.

A fede é composta poi n nós, numerados de l a n. Os nós são representados como AG, onde
[ $ ã $ rl. Representei'emos pot Aro o nó mestre e o nó ]Vi é o nó mais pióxinio desse nó.

Cada nó AC tem s{ pi'ocessadoi'es, numei'idos de l a si. Um processador é representado como pzl,
onde á é o núnielo do nó a qual o piocessadoi pertence e J é o número do processador dentro do nó
AG, com l $ á .g n e l $ .j $ si. No aglomerado AG, o processador /ront-end é o processador pl.

Cada pi'ocessadol' p! precisa de w.i unidades de tempo para processar unia tarefa. Denotaienlos
por c.i. as unidades de tempo necessárias para transmitir uma tarefa através do canal de comunicação

collectando o /ront-e7zd p! ao processador d, onde .j > 1. Se .j = 1 (/ront-end), cPI são as unidades
de tempo necessárias pala transmitir uma tarefa através do canal ligando os processadores /ront-end

J

.1
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Nessa seção descrevemos algumas definições importantes que serão usadas no nosso algoritmo. O
algoritmo usará as definições citadas na Seção 4.1.2

Vamos definir uma função útil para descobrir qual é o número do nó que um certo processador
PKt.ã

Definição 7 Seyü AC wm nó e p um processador desse nó. .4 /u7},ção

morte(p) = {,

define qual é o núlrlero do vló Q qual o processador p pertevtce

Essa simples função nos ajudará no nosso algoritlllo e seu uso ficais n\ais clamo ao decorrem dessa
seçao.

Em uma rede em cadeia de nós, onde cada nó pode sei un] processador ou unl aglomerado eni
estrela, cada nó corresponde a um grupo. Assim, o vedor de con)unicação C(i) da Definição 6 pode
ser definido conto:

a(á) { C'n.d.(P({» } '

onde a; é tempo que a tarefa ã começa a sei transmitida do processador (/roní-end) 321 l pala o
plocessadoi (ylonf-end) d.

4.3.3 Algoriti-no

Nessa seção descreveteillos o nosso algoiitmo pala escalonamento de tarefas em uma rede em
cadeia formada poi aglomerados em estrela.

O algoritnlo recebe como entrada os dados citados na Seção 4.1.3 (o número t de tarefas, o

número n de nós, os tempos de comtmicação cp! e os tempos de processamento mp!), e ainda recebe
a quantidade de processadores si de cada nó (l $ á $ m e l $ .j $ sí).

Pala calcular a constante T., escolhemos o processador /ront-end do primeiro nó (p+) pala pro-
cessar todas as tarefas. Assim a constante é definida como:
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c,i + (t 1) * :n'x(c.} , «',} ) + «'.l

Seja hZ,i o tempo que o canal de comunicação pode sei usado para transmitir unia tarefa do /ront-
end) do nó AC pala o processador p}. Se .j = 1 (h do /ront-end), então hpi é o tempo que o canal
de comunicação pode ser usado para transmitir uma tarefa entre os /rorzt-end pl l e pl. Seja op! o
tempo que o processador p} do nó AÇ pode ser usado para executar urna tarefa.

Começamos o algoritmo escalonando a tarefa t. Calculados os n vetores de comunicação tC'(t),
cona l $ k $ rl, correspondelldo a execução da tarefa t em um processador de cada um dos n nós
terminando no tentpo Tm. Os vetores bC'(t) são definidos como:

A'0(t) = {k {; ...;k CÉ},

onde k é o número do iló do processador que executará a tarefa t e l $ É $ n.

Para calculam os valores do vedor de comunicação kC'(t), precisamos escolhem o piocessadoi do nó
/Vk que executará a tarefa. Como o algoiitmo escalona as tarefas na ordem inversa, escolhemos o
processador onde a tarefa poderá estar disponível para o nó, o mais tarde possível. Uma tarefa estará
disponível pata o nó quando ela estiver no processador /ront-end pronta para começam a piocessai nesse

piocessadoi ou pala começar a retransniiti-la para alguma processador do aglomerado que executará
a tarefa.

No caso da tarefa t, seja pf o processador escolhido
"C(t) são:

Assim os valores do vetou de comunicação

"c!- Tm -'".} '.f }:'br,
A

'Z7?. ==Z

se .j :/ l e

k

*o!- Tm -'",f- >1,'br,
?72.=='Z

se o processador escolhido é o /ront-end.

Calculados os n vetoles de colalunicação, escolhen)os o nlaiol vedor e atualizanlos as variáveis C(t) ,
P(t) e 7'(t), e as variáveis auxiliares h e o.
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Agora, vamos escalonar a próxima tarefa. Assumindo que a tarefa .j + l já foi escalonada, vamos
escalonar a tarefa .j. Os procedimentos são parecidos com o escalonamento da tarefa t, calculamos
os n vetores de comunicação i'C'(.j), co]]] l $ k $ n, correspondendo a execução da tarefa .j em um
processador de cada uin dos n nós e escolllemos o maior deles. Porém a escolha do processador do
nó Aík que executará a tarefa vai depender do tempo que o processador podeis ser usado (a variável
o guarda esse tempo para cada processador) e, caso o processador não seja o ytunt-end, também vai
depender do tempo que o canal de comunicação ligando esse processador ao /ront-end poderá ser
usado (a variável A guarda esse tempo para cada canal)

O processador escolhido do nó Aík para processar a tarefa será aquele onde o valor de mlk foi
maior, onde mk é definido con-lo:

«.a"(o.l; '",l; ',f,hpf ',f),

se j :/ 1, onde l $ k .$ n e l $ á $ sk ou

mk ' oPf mPf,

se o processador escolhido é o /ront-end, onde l $ A $ rz.

Denotatemos poi q(É) o processador escolhido. Assim os valores do vedor tC(j) são

"(q i«("''k ',{,h,f ',f),

~(# = min(k(:;hi c,i,h,i c,i)

onde 1 < á < k l

Seja "(J(.j) o vedor de comunicação escolllido, então atualizanios as fu«ções O(.j), P(.j) e 7'(.j)
como:

c(.j)

p(.j)

T(.j) = op(j) wp(.í)

Além disso, atualizamos a variável auxiliar o como
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'p(.D

Pala satisfazer a condição que unl processador só pode enviar uma tarefa por vez (devido à
suposição que um processador tem apenas uma porta de comunicação de saída), quando utilizamos
un] canal ligando o processador Ark-i ao pi'ocessador -Ark , precisamos atualizar hol e atualizar também
os h's dos canais chegando em todos os processadores do nó JVk 1 , com exceção do processador /ront-
end (pil i). Isto é, precisamos atualizal h.k-i, onde 2 $ .j $ sk i. Portanto, depois de escalonada a
tarefa .j, precisamos atualizai a variável auxiliar h como:

l

h.i.

o«de l $ { $ Rode(P(.j)) e

t'.t-: - c{,

onde 2 $ { $ rzode(P(.j)) e 2 $ k $ si-i.

Caso o processador escolhido para executam a tarefa não seja o processador /ront-end, precisamos
ainda atualizar os A's dos canais de comunicação cllegando em todos os processadores do aglomerado,
com exceção do processador /ront-end e atualizai também o /z do canal de comunicação ligando ao
nó posterior, caso exista. Nesse caso então, precisamos atualizar a variável auxiliar h como:

-:.de(P(j»+x :: hUltl

se n.d.(P(.j)) < n e

Pk a'(p(j» :: hull}

onde 2 $ k $ snob.(P(.j)) e huZZ = mán(T(.j) cp(j),hp(j) cP(j)).

No final do algoiitnlo aplicamos o deslocamento de C'i unidades de tempo em T(d) e em (;({) . O
makespan T,... do escalonamento é:

- #lH(a"(i) + '"pu)
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Pala provar que o escalonamento é possível, precisantos verificar apenas as cinco condições dadas
anteriormente (Definição 3).

A seguir está escrito o algoritmo eni pseudo-código. O primeiro quadro mostra a inicialização do
algoritnlo. Calculados 7}. e inicializamos as variáveis auxiliares h e o com essa constante.

// Calcula T.:

Seja o processador p} o mais rtpi.do do nó Ni
Tm = C.]+(t l)* "''X('P},'"P}) + '"P}

// Inici.aliza as variáveis auxi.li.ares h e o com T(x)

Pax'a ã :: l atê n faça
Para .j :: l até s{ faça

op: = T.

// l«ici.ali-za C'(á)

Para á := 1 até t faça
a(á) ::: o, ..., o

O segulldo quadro é a parte principal do algoritmo. Nessa parte decidimos em qual processador
será executado cada tarefa.
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Para { :=t até l faça

// Calcula os vetores de comunicação
Para É = n até l faça

// Escolha do processador do nó Ark
mk ' op}

q(k) - pf

Para .j :: 2 até sk faça

tmp - mãn('.f "',f '-lÍ,hp} - 'p})
Se mk $ tmp ent ão

mk :: tmp

q(k) - pf

que executará a tarefa

kCÊ = mán(mk c,{,h,f c.f)
Para .j :: k l até l faça

"q =«.ãn(*q+i ',,{,A-{
Se O(ã) < *(7(á) então

o(á)

'.{)

h -ho(C(ã))
P(ã) - q(k)

T({) = op(á) mp({)

// Atualiza h e o

'pW ' 7'(ã)
Se P(ã) / pf então

atualizaHul-l (k + 1, mán(T(ã)

Para .j :: É até l faça

atualizaHull (X;, (8 )

cp({),hp(í) cp({)))

Note que essa parte uti]iza uma função chamada at aZãza]7ulZÍ). Essa função é definida no terceiro
quadro e é responsável por atualizar a variável auxiliam h pala todos os casos.
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atualizaHull(i., hull)
Se á < n então

Se á > 2 então

Para .j :: 2 atê s{ l

h {.l = huZZ
faça

Por fim, no quarto quadro, mostramos o final do algoritlno, onde é feito o deslocamento de CI
unidades de tentpo nas variáveis T(ã) e C'(ã).

// Faça um deslocamento no tempo

Para á;::t até l faça
7'(á) - 7'(Í) C'}

Para h = ".de(P(á)) até l :faça

A complexidade do algoiitnlo é O(t(p + n2)) e a complexidade da comparação do vedor de comu-
nicação é O(n), onde t é o núnleio de tarefas a serem escalonadas, p é o núllleio de processadores na
rede e n é o número de nós

4.3.4 Exemplo

Considere a rede em cadeia mostrada na Figura 4.2. A fede é composta por 3 nós, representados
por retângulos trace.lados. O nó .N2 tem 3 processadores e os outros nós tem apenas um processador.
O processador mestre é o círculo com uni 'X' dentro. Os tempos de processalliento e de comunicação
ãn nlnqt.ndnq n n fl o'ill'n

A simulação do algoiitnlo descrito na Seção 4.3.3 é mostrado na Tabela 4.2. A tabela mostra o
escalonamento de t = 8 tarefas. São mostrados os n vetoies de comunicação kC(á) e os processadores
candidatos de cada nó para processam a tarefa. Tem os dados da solução do algoiitnlo P(á), T(ã) e
C({) e os valores das variáveis auxiliares h e o.

Eln destaque estão os maiores vetoies de comunicação para villa dada tarefa e os valores das
variáveis auxiliares que são atualizados após que a tarefa é escalonada.

O primeiro passo é calculei a consta.nte lllx)

1+(8 1) # maz(l, 10) + 10 = 81
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Figura 4.2: Uin exemplo de rede en] cadeia cona 3 llós

Depois de calculado, inicializamos as variáveis auxiliares h e o comi esse valor

Vamos descrever o escalonamento da tarefa { = 8. Primeiro, precisamos calcular os vetoies de

comunicação tC(ã) e escolhemos o maior deles. No exemplo, o maior vetou é 3C(8) = 76,77,79.
Atualizamos a(8) = S(7(8), P(8) = pf e 7'(8) = 81 1 = 80. Por fim, atualizamos também as
vaiiáveis auxiliares

Pala escalonar as outras tarefas, fazemos o inesnlo procedimento descrito acima.

Depois de escalonadas todas as tarefas, aplicamos um deslocamento de Ci = 64 unidades de tem-
pos en] 7'(á) e (;(á). A Tabela 4.3 mostra a saída do algoritmo depois de aplicado esse deslocamento

O niakespan T,,.. do escalonamento é:

- :c]i;8](r(ã) + «'PH) - 17

Na Figura 4.3 mostramos o escalollamento usando essa rede. Clonstruímos a figura a parir dos
dados da'lhbela 4.3.
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Tabela 4.2: Simulação do algoritmo pala escalonar t = 8 tarefas

Tabela 4.3: Saída do algoritino

8
l 70     80  

76 81
2 74 75   77 79 79 81 81 81
3 76 77 79 P? 79 80

T l 7()     77  
74 81

2 74 75 pf 75 79 79 77 81 81
3 74 75 78 p'í 79 80

T l 70     76  
72 81

2 72 73 P: 73 75 75 77 76 81
3 72 73 78   75 80

T l 70 P{ l 71 7()
70 71

2 70 71   73 75 75 77 76 81
3 70 71 74   75 80

T l 6()     73 69 71
69 71

2 69 71 pf 71 75 75 73 76 81
3 69 71 74   75 80

T l 60     76 68 69
68 71

2 68 69 pã 69 72 72 73 76 76
3 68 69 74   72 8()

; l 60     69 66 67
66 71

2 66 67 pf 67 72 72 69 76 76
3 66 67 71   72 80

T l 60     71 64 65
64 71

2 64 65 pã 65 70 70 69 71 76
3 64 65 71   70 80

l   7 o 1
2   5 2 3
3   12 4 5
4   9 5 7
5   7 6

6   12 8 9
7   13 lO ll
8   16 12 13 15
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Figura 4.3: Escalonamento de 8 tarefas em uma rede enl aglomerados ein estrela
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4.4 Algoritmo para Redes em Cadeia de Aglomerados

Nesta seção apresentamos um algoritnio pala escalollamento de tarefas idênticiis e independentes
em uma rede heterogênea em cadeia de processadores e aglomerados com qualquer tipologia, onde os
tempos de comunicação e de pi-ocessamentos são diferentes. Supomos que o tempo de comunicação
dentro dos aglomerados é muito menor em relação ao tempo de comunicação entre os nós. Propomos
o uso de unia rede tllais simples nos aglomerados ao invés de consideiai toda complexidade da rede
disponível.

Nas primeiras seções apresentamos o modelo adorado (Seção 4.4.1) e algumas definições usadas
no algoritmo (Seção 4.4.2). Na Seção 4.4.3 descrevemos o algoritino e o mostrados o algoritmo eln
pseudo-c(5digo. Na seção seguinte (Seção 4.4.4), simulanlos um exemplo de escalonamento usando o
algoritmo.

4.4.1 Modelo

Nesse algoritnio, considerandos uma fede heterogênea em cadeia de nós onde cada nó pode ser um
único processador ou um conjunto de processadores (aglomerado), como mostrado na. Figura 4.4

NÓ l NÓ 2 NÓ 3 NÓ 4 NÓ n

Figura 4.4: Rede em cadeia de aglonlelados, onde o prinaeiro nó é o nó mestre

Cada aglomerado temi apenas unia porta de entrada de comunicação com o nó anteiiot e apenas
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unia porta de saída com o nó posterior. Os processadores pertencentes à um aglonleiado talnbéna

possuem apenas uma porta de entrada e uma porta de saída, porém se comunicam com o nó anterior
através da porta de entrada do aglomerado e colll o nó posterior através da porta de saída do nlesino.

Os tempos de comunicação dentro de cada aglomerado (entre as portas do aglomerado e os pro-
cessadores) são desconsideradas, pois assumimos que esses tempos são muito menores em relação
aos tempos de comunicação entre os nós. Cona isso, podemos transfornlai qualquer aglomerado com
qualquer topologia em um aglomerado onde os processadores estão eni paralelo. Isso é melhor repre-
sentado pela Figura 4.5. Cada nuvem representa unl aglomerado, não importando a sua topologia.
Vale a pena ressaltar que isso só é possível, pois os tempos de comunicação dentro dos aglomerados
não são considerados.

Figura 4.5: Transfo]n]ação de un] aglonleiado qualquer pala a nossa topologia

Uma razão pela qual os processadores dos aglomerados foram colocados desta forlala, ao invés de
serem juncados em um único super processador, foi que dessa nlaileira o algoritmo proposto já poderia
foinecei unia alocação de tarefas aos processadores, ao invés de apenas tarefas aos aglomerados. Outra
razão foi que as tarefas não são divisíveis e, portanto, pode não ser possível divida-las igualmente entre
os piocessadoles do aglomerado.

A fede é formada por n nós, numerados de l a n. Os nós são representados como AG, onde
l .$ á .$ rt, sendo que o primeiro nó é o nó mais próximo do nó mestre.

Cada nó AÜ tem s{ processadores, numerados de l a sí. Um processador é representado como p;,
onde á é o número do nó a qual o processador pertence e .j é o número do processador dentro do nó
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AC, com l $ í $ n e l $ .j $ s{.

Cada processador p} precisa de mPi unidades de tempo para processam uma tarefa (então quanto
menor mp! for, mais rápido o processador f$ é). Denotaremos por ci as unidades de tempo necessárias
para transmitir unia tarefa através do canal de comunicação conectando o nó AÜ l e o nó AG.

d d '2 DpfiHirÃes

Nessa seção descrevemos algumas definições importantes que serão usadas no nosso algoritmo. O
algoritnlo usará as definições citadas na Seção 4.1.2 e da definição da função norte(p) citada na Seção
4.3.2

Da niesn[a forma que o algo[itmo anterior, cada ]]ó da fede é tun grupo e o vedor de comunicação
O(ã) é definido como:

C'(á) = {C] ; CJ2; ...; (J,,ode(P({)) }'

onde (3 é tempo que a tarefa á começa a sei ttansnlitida do nó AÇ l pai'a o nó J\G.

A única diferença entre os dois é que a fede do algoiitmo anterior, cada aglomerado tinlla um
processador responsável pelas comunicações (processador /romã-ezzd) .

4.4.3 Algoritmo

Nessa seção inostraienlos o nosso algoritnlo para escalonamento de tarefas ein uma rede elll cadeia
foinlada por processadores e aglolllerados .

Nosso algoritnio recebe como entrada os n[esmos dados do algoiitn[o na Seção 4.1 (o ]-número t

de tarefas, o número n de nós, os tempos de conituiicação c{, os tempos de piocessanlento wPi e a
qualltidade de ptocessadoies si de cada nó, com l $ í $ n).

O processador escolhido pata o cálculo da constante 7},:, é o piocessadoi mais rápido (isto é, com
nlenoi tempo de processa.lneilto m) do primeiro nó. Assim a constante é definida como:

cl t (t 1) * """('"p} , ': ) t '"p} ,

ondel4 é o piocessadoi lllais rápido do nó -Ni e l $ .j $ si

Seja h{ o tempo que o canal de conuulicttção pode ser usado para tiansniitir unia tarefa do nó
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AG l para o nó .í\G e seja oPi o tempo que o processador p} do nó .í\G pode ser usado para executar
uma tarefa.

Começamos o algoritmo de forma similar ao anterior. Escalonando a tarefa É e calculando os
n vetores de colaiunicação kC(t), com l $ k $ n, correspondendo a execução da tarefa t enl um
processador de cada uJl] dos n nós terminando no tempo ll:n Os vetores kC'(t) são definidos colho:

kO(t) {kCÍ; ...;k CÉ},

Onde k é o ]lúmeio do nó do processador que executará a tarefa t e l $ k $ n.

Para calculei os valores do vetou de comunicação kC'(t), também precisaienlos escolhem o pro-
cessador do nó Ark que executará a tarefa. Como o algoritnio escalona as tarefas na ordem inversa,
escolhemos o processador onde a tarefa poderá começei a ser executada o mais tarde possível. No
caso da tarefa t, escolllemos o processador mais rápido (com o menor tempo de processamento w) do
lló ]Vk, pois todos os processador'es estão disponíveis no tempo T(n.

Assim os valores do vetou de contunicação x'O(t) são:

b

E Cm,
772.=='Z

onde p} é o piocessadoi mais rápido do nó Aít e l $ í $ k.

Depois de calculados esses n vetores de comunicação, fazemos o mesmo procedimento do algoritmo
anterior. Escolhemos o maior vetou e atualizamos as variáveis C'(t), P(t) (com o processador mais
rápido do nó que executará a tarefa) e T(t), e as variáveis auxiliares h e o.

Assim que foi escalonada a tarefa .j + 1, escalonanlos a tarefa .j. O processo é parecido com o
escalonamento da tarefa t, calculamos os n vetores de comunicação kC(j), cona l $ A .$ n, cones
pondendo a execução da tarefa .j em un] processador de cada unl dos n nós e escollleinos o naaior
deles. Porém a escollla do processador do nó Ark que executará a tarefa e o cálculo dos valores do
vedor tC(.j) são diferentes

Clontinuanlos escolhendo o processador onde a tarefa poderá collleçai a sel executada o mais tarde
possível, lilás não necessariamente será o processador fetais rápido do nó, pois também depende do
ten)po que o processador poderá ser usado (a variável o guarda esse tempo para cada processador).

O processador escolllido do nó Ark pala processar a tarefa será aquela onde o valor oPf wPF for
maior, onde l $ k $ n e l $ í $ sÀ;. Denotarenaos por q(É;) esse processador.
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Assim os valores do vedor x'O(.j) são

kCZ=mín(oç(k) mq(k) ck,hk ck),

k(l = min(k(l;L] ':i,hi ci),

onde 1 < á < k l

Seja "C'(.j) o vedor de comunicação escolhido, então atualizainos as funções O(.j), P(.j) e 7'(.j)
como:

a(j)
P(.j)

T(.j) = op(.j) wp(j)

Além disso atualizamos as variáveis auxiliares h e o como

'PU ' r(.j),
hi

o«de l .$ á .$ moda(P(.j)).

Depois de escalonadas todas as tarefas, aplican]os o deslocamento de G] unidades de ten]po en]
T(á) e en] C'(á) . O makespan Tm-. do escalonamento é:

- .l11HI(r(i) + "'pH)

Pala provam que o escalonamento é possível, precisamos veiificai apenas as cinco coltdições dadas
anteiioinlente(Definição 3)

A seguir está escrito o algoiitlno em pseudo-código. Observe que as principais diferenças entre os
dois algoiitmos estão na definição da colastante iZI. e no cálculo dos vetores de comunicação, onde no
]losso algoritmo precisamos definir qual piocessadot executará a tarefa dentro de um nó para cada
vet.oie

O primeiro quadro mostra a inicialização do algoiitmo. Calculamos 7:,., e inicializamos as variáveis
auxiliares h e o colll esse valor.
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// Calcula 7},:,

Seja o processador p:l o mais rtpi.do do nó ]Vi
Tm 1) * m'x('l , '"P} ) + '"P}

// Inici.aliza as variáveis
Para á;;l atê n faça

hí
Para .j :: l até sÍ faça

0P} - Tm

auxiliares h e o com Tm

// l«i.cializa C(ã)
Para í :: l até [ faça

c'(d) - o, ..., o

No quadro seguinte, nlostranlos a pa-ite principal do algoritnlo. Nessa parte são definidos em qual
processador será executada cada tarefa.
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para z - t ate l raça
// Calcula os vetores de comunicação
Para k :: n até l :faça

// Escolha do processador do nõ Ark que executará a tarefa

Para .j :: l até sk faça

Se mk $ op} mp} então
''nA ' opf
q(k) - pf

OÊ mãn(mk ck,hk ch)
Para .j :: Ã; l até l faça

"(8 (*q+i cj,hj
Se C(ã) < ~C'(ã) então

c(á)

q)

É -ho(C'({))
P(ã) - q(h)

T(á) = op({) wp(i)

// Atualiza h e o

'PH ' r({)
Para .j;:: l até h faça

hj - q

No fim do algoiitmo, fazemos o deslocamento de Ci unidades de tempo nas variáveis T(á) e (,;(á),
onde 1 < á < t.

// Faça um deslocamento no tempo

Para i ::Z até l faça
r(i) - r(i) af
Para k = nade(P(ã)) até l faça

A complexidade do algolitnlo é O(t(p + T12)) e a complexidade da conlpaiação do vedor de comu-
nicação é O(n), onde t é o número de tarefas a serem escalonadas, p é o número de processadores na
rede e n é o número de nós.
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4.4.4 Exemplo

Considere a rede en] cadeia mostrada na Figura 4.6. Cada nó é representado por um retângulo
tracejado e cada processador, por um círculo. O nó mestre é mostrado como um círculo com uln 'X'
dentro dele. A rede é composta por três nós, onde o nó Ar2 é um aglomerado com três processadores
(p?, pg e p:) e os outros dois nós, Ni e .Na, têm apenas um processador (pl e p?, respectivamente).
Os tempos que as tarefas levam para serena enviadas de um nó para o outro estão mostrados sobre
os canais de comunicação que conectain os nós. Os tempos que cada processador leva para executei
uma tarefa estão indicados dentro de cada um

NI N2 N3

Figura 4.6: Unl exemplo de unia rede em cadeia com 3 nós

A Tabela 4.4 mostra a simulação do algoiitnlo descrito na seção 4.4.3, para escalonar t = 8 tarefas.

A tabela contém informações sobre o número da tarefa que está sendo escalonada (á) e os rz vetoles
de colliunicação kC'(í) com seus respectivos processadores q(k) do nó Nk, que são candidatos pala
executam a tarefa. Também tem informações dos processadores clue executarão as tarefas (P({)), os
tempos de início de processamento dessas tarefas (T(á)) e os tempos de início de transe)issão de todos
os canais de comunicação usado por elas ((.7({)). Além disso, tem os dados guardados pelas variáveis
auxiliares h e o.

Enl destaque estão os vetoies de comullicação escolhidos pala uma dada tarefa e o processador
onde ela será executada. Os vetores de comunicação escolhidos são os maiores, segundo a Definição 2
da Seção 3.1. Também estão em destaque, os valores das variáveis auxiliares h e o que são atualizados
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depois que uma tarefa é escalonada.

Antes de con[eçai a simulação, calculan]os 7},:, e inicializamos as variáveis h e o cona esse valor

1+(8 1) * :n«.(l, lO) + lO 81

Clomeçamos a simulação esca.lonando a tarefa á = 8. Para isso, calculamos os n = 3 vetores de

comunicação k(7(8) e armazenamos os processadores de cada nó (lue executarão as tarefas em q(k),
com l $ k $ n. Depois de calculados os vetores, atribuo ao vedor C(8) o maior deles. No exemplo,
o lllaior vedor é o vetor onde a. tarefa sela executada no nó N3. Assim, 0(8) = 30(8) = {76, 77, 79}
e o processador que executará a tarefa nesse nó é q(8) = pii. Atribuímos a P(8) esse processador e a
T(8) o tempo de início de processamento da tarefa nesse processador, que é 80. Pol fim, atualizamos

as variáveis h (hj = ;(4, onde l -$ .j $ 3) e o (o,? - T(8)).
O procedimento pata escalonar as outras tarefas é o niesllio que descrito anteiiorniente para

escalonar a tarefa 8.

Depois de escalolladas as 8 tarefas, aplicamos um deslocamento de C} = 64 unidades de tempo
nos tempos de início de processamento das tarefas T(á) e nos tempos de con)unicação C(ã) poi elas
usadas.

A Tabela 4.5 ntostia a saída do algoritnio. Ela é uma simplificação da Tabela 4.4, contendo apenas
os dados ilecessátios para o escalonamento das 8 tarefas. As informações contidas na tabela são: P(á),
T(ã) e C({), onde á é a tarefa sendo escalonada. Os deslocamentos de C{ unidades de tempo enl 7'(á)
e em cada. entrada do vedor C(á) já estão computador.

O makespan Ilha. do escalonamento é:

- :cli;81(r(ã) + wPW) - 17

A partir da Tabela 4.5 (saída do algoritlllo), construímos a Figura 4.7 que representa o escalona-
mento dessas 8 tarefas. Cada linha lioiizontal representa unia unidade de tempo e cada linha vertical
iepiesenta un[ processador da. rede. As linhas dos processadores dentro de un] aglo]]]eiado estão mais
pi'óximas. As setas verticais significan} que as tal'efas estão sendo executadas no processador que elas
estão e as ouvias setas significam que as tarefas estão sendo transmitidas de uin i)ó pata o outro. As
curvas tracdadas denotam as tiansnlissões e os processanientos das tarefas sendo atrasadas. Esses
atrasos não aunientant o telllpo final do escalonamento.
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0

Tabela 4.4: Simulação do algoiitnao pata escalonar t = 8 tarefas

Tabela 4.5: Saída do algoritmo

8

l 70     80  
76 81

2 74 75   77 81 81 81

3 76 77 79 P? 79 80

T l 70     77  
74 81

2 74 75 pf 75 77 81 81
3 74 75 78   79 80

T l 70     76 72 73
72 81

2 72 73 pã 73 77 76 81
3 72 73 78   79 8()

T l 70     71 70
70 71

2 70 71   73 77 76 81
3 70 71 78     80

T l 60     76 69 71
69 71

2 69 71 pá 71 77 76 76
3 69 71 78   79 80

T l 60 d   73 68 69
68 71

2 68 69 pf 69 73 76 76
3 68 69 78     80

; l 60     71 66 67
66 71

2 66 67 pã 67 73 71 76
3 66 67 78   L2 80

l l M     71 64 65
64 71

2 64 65 pi 65 73 71 71
3 64 65 78   79 80

l   7 o 1

2   7 2 3
3   9 4 5
4   12 5 7
5   7 6

6   12 8 9
7   13 lO ll
8   16 12 13 15
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Figura Escalonamento das 8 tarefas
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4.5 Algoritmo para Redes em Arvores

Nesta seção propomos ull] algoritino para redes heterogêneas em árvores para resolver o problema
de escalonamento de tarefas independentes e de ]liesmo tamanho.

Esta seção está dividida da seguinte maneira. Na Seção 4.5.1 mostramos o modelo considerado
pelo algoritnlo e, iia seção seguinte (Seção 4.5.2), explicamos algumas definições que serão usadas no
algoritmo. Descrevemos o algoritmo para pedes em árvores na Seção 4.5.3. Na última seção (Seção
4.5.4) , mostramos um exeillplo.

4.5.1 Modelo

Consideramos unia fede heterogênea eii] árvore, onde os tempos de conaunicação e de processa-
mento são diferentes. O processador raiz da árvore é o piocessadoi mestre. A Figura 4.8 exibe un]
exemplo dessa rede.

[

D:

[

Q

Figura 4.8: Rede em árvore
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Todos os processadores de uma árvore, com exceção do processador raiz, tem apenas uni proces-
sador pai. Todos processadores que não são folhas teill unl ou mais processadores filhos. Em uma
árvore, existe apenas um caminho ligando um processador ao processador raiz.

Cada processador tem apenas unia porta de con:tunicação de entrada com o processador pai e
apenas ulli porta de comunicação de saída co[n os processadores filhos. Dessa maneira un] processador
só pode enviar uma tarefa de cada vez para uni dos seus filhos.

A rede é foilnada poi n processadores, numerados de l a n, que são representados colmo pi, onde
l $ ã $ rl. O processador raiz é representado colho po.

A rede é dividida elll m grupos, numeradas de l a m, que são representadas como .Di, onde
l $ á $ m. Os processadores que têm profundidade ã na árvore, estação no grupo -Di O processador
raiz está no grupo /)o. Dessa maneira, a árvore tem altura m.

Supomos que os números dos processadores do grupo l)Í são menores que dos processadores do
grupo Z){+l. isto é, considei-e uln processador p{ no grupo -Da e um outro piocessadol' pj no grupo
Z)Ó. Se a > b, então á > .j.

Representamos poi 10{ as unidades de tempo necessárias para executar um tarefa no piocessadol
pi. Representamos por c{ as unidades de tempo necessárias para transmitir unia tarefa utilizando o
canal de comunicação chegando ilo piocessadoi pi

.l K 9 T)pfillirÃes

Nessa seção nlostraremos algumas definições inlpoitantes que serão usadas nesse algoritnto. O
DI,rn.i+...n .an..6 ;.a fl,,f;«ipÃ,:.q nitnHna i.s. qnp;in Á 1 9L it)vxxVlllV uuu-xw LLU uuxxxxx\ívbu v vwuuv xxw uvYWV n n n

Como dissemos, os piocessadoies estão divididos en] grupos. Os piocessadoies mais pióxinlos do
processador raiz estão nos primeiros grupos, enquanto os nazis distantes estão nos últintos grupos.

Definição 8 Sega p um processador no grupo D{. .4 /u7içâo

.Drn) = ã.

defivte (J\tal é u profundidade do processador p

Basicamente essa função devolve quantos canais de comunicação existem no caminho ligando o
processador p ao processador raiz. -D(p) é a distância entre esses dois processadores.
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Ein uma rede em árvore, os processadores que estão enl uma mesma profundidade na árvore, estão
ein unl mesmo grupo. Assim, o vedor de comunicação C'(ã) é definido como:

c(á) .; (7o(p({» } '

onde (8 é tempo que a tarefa ã começa a ser transnütida de um piocessadoi do grupo l)j--i para uln
processador no grupo -Dj- Esses processadores são os que estão no caminho ligando o processador
P(á) e o processador nlestie po

4.5.3 Algoritmo

Nosso algoiitnlo faz o escalonamento de tarefas consideiaildo uma fede en] árvore. O algoiitlno
recebe como elltrada:

. o número t de tarefas a serem escalonadas (numeradas de l a t);

e o núnleio rz de processadores da rede em árvore;

e os tempos de comunicação ci dos canais de comunicação entre os processadores, onde l $ ã $ rz;

e os tempos de execução 70i dos processadores, onde l $ í :$ nl

e os númel'os dos processador'es pais paãí dos processadores, onde l $ á $ n (paáÍ é o número do

processador pai do processador pi)

Escolhemos o processador pi do primeiro grupo pala processar todas as tarefas, isto é, ulll pio
cessador de profundidade 1. Portanto, a constante 7:. é definida como:

cl + (t 1) * -n«.(ci, wi) + wi,

onde o piocessadoi p] é un] processador do primeiro grupo

Seja h{, o tempo que o processador p{ ])ode sei usado pala tiansntitii uma tarefa pala um dos
seus filhos, onde 0 $ á $ n. Seja o{, o tempo que o processador p{ pode sei usado para executar uma
tarefa, onde l $ á $ n. Note que a definição de h{ é uin pouco diferente das outras seções. Essas
variáveis h e o são inicializadas com iZI.

Começamos o algoritlno escalonando a tarefa t. Para todo processador pk, colll l $ k $ n,
calculamos o vedor de comunicação kO(t) correspondendo a execução da tarefa t no processador ph
terininaildo no tempo Tm. Os vetores kO(t) são definidos como:
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'C(t) {kC ; ...;k 0b(k)},

onde

o(k)

~a -Tm «,* >: ',,.,
'17Z==Z

onde l $ á $ D(k)

Depois de calculados os n vetores de comunicação, escolhelllos o maior vetor de acordo com a
T)pGnirãn 9

Seja kC'(t) o vetor de comunicação escolhido, então atualizanlos C'(t) com esse vedor. O processador
que executará a tarefa é o processador P(i) = Ã; iniciando a execução em T(t) = 17}« wp(t)

Além disso, precisaillos atualizai as variáveis auxiliares h e o como:

'PW ' r(t),

h,..i.= C!,

onde l $ i $ país(t)'

Depois de escalonada a tarefa .j + 1, escalonanlos a tarefa. .j. Os passos são parecidos com o
escalonamento da tarefa t descrito acima. Escolhemos o lllaioi vedor dos m vetoies de comunicação

kO(.j) calculados, com l $ À; $ n, correspondendo à execução da tarefa .j nos rz processadores. Porém
o cálculo dos valores do vetou /'C(.j) é um pouco diferente do que o inostlado acima.

C'b(k) - min(ok ""k ce,hp«{. ck),

~CíJ «(*0Li 'í,hp.,í: cí),

(4.1)

(4.2)

onde l $ á $ paãx; l

Em (4.1) é calculado o tempo de início de transmissão da tarefa .j para o processador pk, que é
o processador onde a tarefa sela executada. O piinleiro valor se i-efere ao tempo que o processador
PÉ; poderá começei a executei a tarefa, enquanto que o segundo valor se refere ao tempo que o
processador do grupo l)(pack), que está no caminho ligando o processador pk ao processador raiz,
poderá conieçai a enviam a tarefa pala o processador PÃ;.
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Em (4.2), é calculado o tempo de início de transmissão da mesma tarefa entre dois processadores
de grupos sucessivos (processador do grupo DÍ-i para o processador do grupo Dí) que estão no
caminho enfie o processador pk e o piocessadoi raiz. O primeiro valor se refere ao tempo que a tarefa
deverá começar a ser transmitida do processador no grupo Z)Í--i para o processador no grupo -D{ para

que ela esteja completamente recebida no tempo kCâ-i, que é o tempo de início de transmissão da
tarefa para o processador no grupo Z)á+l. O segundo valor se refere ao tempo que o processador no
grupo Z)á l poderá sei usado pala enviar a tarefa para o processador no grupo Z)i.

Sda kO(.j) o vedor de comunicação escolhido, então atualizalllos C'(.j) com esse vetou e P(.j) = k

cona T(.j) = op(.j) wp(.f)

Além disso, as variáveis auxiliares h e o são atualizadas como:

'pU

hp-i. = Ci

onde l $ á $ paáp(j)

No final, é feito o deslocamento em T(á) e em C(ã) de C'l unidades de tempo. O nlakespan 7}«a«
do escalonamento é:

::: ,HHI(r(i) + '"PU)

Abaixo está escrito o algoiitnlo em pseudo-código. A complexidade do algoiitnlo é O(tnm) e a
complexidade da conlpalação do vetou de comunicação é O(m), onde t é o iiúmeio de tarefas a serem
escalonadas, n é o número de processadores e rrt é a altura da áivoie (número de grupos)
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// Calcula T..

:Z}« = ci +(t l)*-nax(ci,««t) +«,i

// Inibi.aliza as variáveis auxiliares h e o con Tm
Para ã :: 0 até n faça

hi= T:.
oÍ= T.

// Inicializa C'(á)

Para ã:= 1 atê t faça
c'(ã)

Paira ã :::í até l faça
// Calcula os vetores de comum.cação
Para A ::rz até l faça

P - Talk

k(7b(k) - mán(ok u'k ck,hp ck)
Para .j = D(k) l até l :Faça

P -- pcLtp

*0JI ('(,?+i cj,hp cj)

Se C'(í) < ~G(ã) então

0({)
P(á)

T(á) = op({) lop({)

// Atualiza h e o

'PH ' r(ã)
P

Para # = Z)(p) até l faça

// Faça um deslocamento no

PaJ'a á ::t até l faça
r(á) ({) c'{
Para É = P({) até l :faça

tempo
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4.5.4 Exemplo

Clonsidere a rede em árvore mostrada na Figura 4.9. Cada processador é representado poi un]
círculo e o processador mestre é a raiz da árvore (círculo com um 'X'). A rede em árvore tem altura
3 e teia ll processadores. Os tela-tpos de processamento e comunicação estão indicados na figura.
Vatnos escalonar 18 tarefas nessa rede

Figura 4.9: Rede em árvore

]nicialllos o algoritnlo calculando o valor da constante irl.

=rk - 1 + (18 1) * «a#(1, 5) + 5 91

E iilicializamos as variáveis auxiliares h e o com esse valor

Na Tabela 4.6 mostramos o escalonamento da tarefa ã = 18. O primeiro passo é calculam os vetores
de comunicação tC(18), onde l $ h .$ 11, conespondendo a execução da tarefa no piocessadoi h.

Depois de calculados os ll vetores de comunicação, escolhemos o maior deles e atualizanlos C(18)
com esse vedor. No exemplo o maior vetar é o iO(18) = 85 e, portanto, o processador p] executará a
tarefa (P(18) = 1) começando seu processamento no tempo 7'(18) = oi -- loi = 91 -- 5 = 86. Por fim,
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k ;c'(á)

Tabela 4.6: Os vetores de comunicação kC'(á) da tarefa á 18

atualizainos as variáveis auxiliares h (A,.i. = '(3(18) = 85) e o (oi = 7'(18) = 86).

Pala. escalonar as outras tarefas, lepetinlos os procedimentos feitos para escalonar a tarefa á :: 18.
A Tabela 4.7 mostra a solução do problema antes de fazei o deslocamento. Talllbém são mostrados
as variáveis auxiliares h e o.

Depois de escalonadas todas as tarefas, deslocantos as variáveis 7'(ã) e C'(ã) eni C'f = 68 unidades
de tempo.

Na Tabela 4.8 é mostrado a solução do algolitn)o com o deslocamento realizado, onde ã é a tarefa

e P(ã), T({) e (J(á) são os dados da solução do algoritnlo.

A Figura 4.10 mostra o escalonamento dessas 18 tarefas a partir dos dados da Tabela 4.8. As linhas
horizontais representam as unidades de tempo e as linhas verticais representalli os processadores da
rede. As setas verticais significam que as tarefas estão sendo executadas no plocessadoi que elas estão
e as outras setas sigllificatll que as tarefas estão sendo tiansnaitidas de uni processador pala o outro.
As cuidas tracejadas denotam as tla.nsnlissões e os piocessanientos das tarefas sendo atrasadas. Esses
atrasos não aumentam o tentpo final do escalonamento.

4.6 Resumo dos algoritmos propostos

Neste capítulo apresentamos quatro algoiitinos pala escalonar tarefas en] plataformas heterogê-
neas. A Tabela 4.9 mostra um resumo desses algoiitmos.

Apresentados os algoritmos propostos, o pióxinlo capítulo mostra os experimentos numéricos dos

l 85
2 85
3 81 82
4 82 83
5 83 84
6 83 84
7 79 80
8 84 85
9 83 84 85
10 83 84 85
11 83 84 85
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algoritlnos.

81
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MI

l
l18 P(i)

c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)
P(i)
c(i)

T(i) l 86 o(P)
h(p)
o(P)
h(p)
o(P)
h(P)
o(P)
h(p)
o(P)
h(p)
o(P)
h(P)
o(P)
h(P)
o(P)
h(P)
o(P)
h(P)
o(P)
h(p)
o(P)
h(p)
o(P)
h(p)
o(P)
h(P)
o(P)
h(p)
o(P)
h(p)
o(P)
h(p)
o(P)
h(P)
o(P)
h(p)

91

85
91
84
91
83
91
82
91
81
91
80
91
79
91
78
91

77
91

76
91
75
91
74
91
73
91
72
91
71
91
70
91
69
91
68

86
91
86
91
86
91
86
84
86
84
81
84
81
84
81
83
81

83
81

83
76
83
76
83
76
81
76
81
76
81
71
81
71
81
71
78

91
91
86
91
86
85
86
85
86
84
86
84
81
84
81
84
81

83
81
82
81
82
76
82
76
82
76

80
76

79
76

79
71
79
71
79

91
91
91
91
91
91
91
91
91

91
91
91

91
91
91

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

85
91

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

91
91
91

91
91

91
91
91

91
91

91
91
85
91
85
91
85
91
85
91
85
91
85
91

91
91

91
91

91
91
85
91
85
91
85
91
85
91
85
91
85

91
85
91

85
91

85
91
85
91
85
91
85
91

85
91
85
91

85
91

91
91

91
91

91
91
91

91
91

91
91
91

91
91
85
91
85
91
85
91

85
91
85
91
85
91
85
91
85
91

85

91
85
91

85
91

91
91

91
91
91

91
91

91
91

85
91
85
91
85
91

85
91
84
91
83

91
83
91

83
91

83
81

83
81
80
81
80
81
80
81
80

91
91

91
91
89
91
89
91
89
91

89
91

89
91
89

91
89
91

89
91

89
91
89

91
89
91
89
91

89
91

89
91
89
91
89
91

91
91

91
91
91

91
91
91

86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91

86
91
86
91
86
91

86
91

81
91

81
91
81

91
81
91

91
91

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91
86
91

17

16 T(i)
85

T(i)
84

T(i)
84

T(i)

89

8515

14

13

12

11

10

Õ

É

7

6

5

i

Õ

2

81

T(i)
83

T(i)
83

T(i)
82

T(i)

85

76

T(i)
81

r(i)
80

T(i)
79

T(i)

85

81

71

78
l

Tabela 4.7: Os vetoies de comunicação kC(í) da tarefa á = 18
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Z P({) r({) c'(ã)

Tabela 4.8: Solução do algoritmo para escalonar 18 tarefas

l 3 17 0 10
2 2 3 l
3 l 3 2

4 9 13 3 ll 12
5 7 13 4 12

6 4 17 5 13
7 2 8 6
8 l 8 7

9 11 18 8 14 15

10 10 18 9 15 16
11 6 17 lO 15
12 2 13 11

13 l 13 12

14 9 18 13 16 17
15 5 17 14 16

16 8 21 15 17
17 2 18 16
18 l 18 17
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Algoritmo Algoritmo ]:xemplo
Base

85

'wywv

Tabela 4.9: Resumo dos algoritmos

SPT adaptado SPT
(Shortest
Processing
Time)

 

Algoritmo para qual-
quer topologia de
fede que tenha um
único caminho en-
tre o processador
inicial (processador
-mestre) e os o«aros
processadores da rede
(exemplos abaixo)

Algoritmo para
redes em cadeia
de aglomerados
em estrela

Algoritmo
de Dutot  

Considera os tempos
de comuniccação den-
tro dos aglomerados

Algoritmo para
redes em cadeia
de aglomerados
com qualquer to-
pologia

Algoritmo
de Dutot

 

Desconsidere os tem-
pos de comunicação
dentro dos aglomera-
dos, pois os tempos
de comunicação den-
t,ro dos 8alOHü] idos
sao muito menores quc
os tempos entre os
aglomerados

Algoritmo para
redes enl árvore

Algoiitnlo
de Dutot

   



86 CAPITUL04. ALGORITMOS PROPOSTOS



Capítulo 5

Experimentou numéricos

Neste capítulo mostrarenios os i-esultados dos algoritmos propostos. Para cada um dos algotitmos
apresentados no Capítulo 4, comparamos a solução dada com o algoiitmo baseado no SPT (SAortest
Processárzg Torne) e explicaremos o n\otivo da escolha desse algoritnlo como base de comparações. Pala
o algoritino pala redes em árvores, compaiainos a solução também com o algoritnlo de Beaumont et
a1. l31, apresentado na Seção 3.2.

Na Seção 5.1 nlostiamos os resultados para o algoritmo SPT adaptado. Nas seções seguintes
apresentamos os resultados do algoritmo para pedes eni cadeia de aglonleiados ein estrela (Seção
5.2), os resultados do algoiitnlo pala redes em cadeia de aglomerados de qualquer topologia (Seção
5.3) e os resultados pala redes em árvores (Seção 5.4). Na última seção mostiainos um resumo dos
expeiinlentos.

5.1 SPT adaptado

Nessa. seção apresentamos a comparação entre o algoritino de Dutot jll e o algoiitino SPT adaptado
mostrado na Seção 4.2. Executanaos o algoiitillo em diversos cenários em unia rede em cadeia de
processadores

Os tempos de execução w dos pi-ocessadores e os tempos de comunicação c dos canais de comum
cação foiain gelados aleatoiiantente dentro de unl intervalo.

Em nossos experimentos, consideramos unia rede ein cadeia com cem processadores. Executamos o
algoritnlo ceDI vezes para cada cenário pala escalonar mail tarefas independentes e de mesmo tamanho.

Os cenários executados foram:

87
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e tempos de comunicação maiores que os tempos de processamento;

e tempos de comunicação semelhantes aos tempos de processamento

e tempos de comunicação menores que os tempos de processamento

Para cada um desses cenários, rodamos para unia fede heterogênea e honiogênea e variamos o
intervalo dos tempos de comunicação e de processamento.

Na Tabela 5.1 apiesentatnos os resultados obtidos usando unia rede com os tempos de comunicação
e de processamento heterogêneos. Na Tabela 5.2 apresentamos os resultados obtidos usando uma rede
com os tempos de comunicação e de processamento liomogêneos. As duas primeiras colunas (lo e c)
mostram o intervalo dos tempos de processamento e de comunicação usados no cenário. As próximas
três colunas apresentam quanto o algoiitmo de Dutot foi melhor do que o algoiitmo SPT adaptado.
h/lostranios os piores e o melhores resultado pala os cenários e tainbénl mostramos as i)médias. A
última coluna mostra a quantidade de vezes que o algolitlllo SPT adaptado foi igual ao algoritmo de
T)litotl

C Igual

Tabela 5.1: Resultados pala redes heterogêneas

C Mínimo

Tabela 5.2: Resultados para pedes llonlogêneas

Comi os resultados obtidos, podelllos verificam que o algoritmo SPT adaptado obteve soluções

próximas da solução ótinla. A difeleilça entre os insultados dos dois algoiitnlos é pequena, quando os
tempos de processamento não são muito maiores que os tempos de comunicação. Quando os tempos
de comunicação são maiores que os tempos de processatnento, o resultado dos dois algoritnlos são

40 < w < 60 6 < c < 14 0, 02% 0, 26% 0, 66% 0

80 < m < 120 6 < c < 14 0, 20% 0, 56% 1,23% 0

200 < w < 250 6 < c < 14 1,22% 2,16% 3, 87% 0

200 < m < 250 20 < c < 30 0, 46% 0, 75% 1.13% 0

200 < w < 250 100 < c < 150 o, oo% 0, 09% 0, 20% 0

10< m < 20 10 < c < 20 o, oo% 0, 02% 0,13% 68
10< m < 20 30 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 100

40 < w < 60 6 < c < 14 0,16% 0,41% 0, 89% ()

80 < m < 120 6 < c < 14 0, 39% 0, 90% 1,86% 0

10< w <20 10 < c < 20 o, oo% 0, 03% o,10% 56

10< m <20 30 < c < 6C) o, oo% o, oo% o, oo% 100
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iguais. Comi redes lleterogêneas, os algoritmos apresentam soluções mais próximas do que enl redes
homogêneas.

Podemos concluir com esses resultados que o algoritmo SPT adaptado atinge resultados seme-
lllantes, quando os tempos de processamento não são muito maiores que os tempos de comunicação
Entretanto é importante ressaltar que o algoiitmo proposto pode ser usado enl topologias mais gené-
ricas, e não apenas em redes em cadeia.

5.2 Algoritmo para Redes em Cladeia de Aglomerados em Estrela

Nessa seção comparamos o algoritmo mostrado na Seção 4.3 com o algoritnlo SPT adaptado
apresentado na Seção 4.2. En) nossos expeiimentos, consideramos un)a rede em cadeia de aglomerados

em estrela, onde os tempos de comunicação e de processamento foram gerados aleatoriamente dentro
de uma faixa de valores. Executamos o algoiitmo cem vezes pala escalonar dez mil tarefas pala cada
cenário.

Nas Tabelas 5.3 e 5.4 são mostrados os resultados obtidos variando os tempos de processamento
enl unia fede em cadeia comi 10 aglomerados com 10 processadores cada.

As duas primeiras colunas dessas tabelas indicam o intervalo dos tempos de plocessanlento w e de
comunicação c. As três colunas seguintes indicam o quanto a solução do nosso algoritmo foi melhor
que o algoritmo SPT adaptado. Apiesentatnos as piores, as melhores e as médias dos resultados para
cada cenário. As colunas finais n)ostras a quantidade de vezes que o resultado do nosso algoiitmo
foi pior otl igual ao algoritnio SPT adaptado.

A Tabela 5.3 apresenta os resultados conseguidos para unia fede heteiogênea, variando os tempos
de processamento. Fixamos a faixa dos tempos de comunicação entre 6 e 14

C Mínimo Média X4hiino l Pi« lg-«l

Tabela 5.3: Resultados comparando cona o algoiitmo SPT adaptado pala uma fede lieterogênea com
10 aglomerados comi 10 processadores cada. (variando os tempos de processamento)

Na Tabela 5.4 mostramos os resultados obtidos em uma rede honlogênea, variando os tempos de

10< m <20 6 < c < 14 15, 05% 0,91% 19, 35% 32 4

20 < w < 40 6 < c < 14 22, 77% 0, 29% 22, 20% 33 ()
40 < tu < 70 6 < c < 14 13,81% 0, 29% 21, 84% 63 0

80 < m < 120 6 < c < 14 l0,71% 1,23% 12, 87% 63 ()
120 < w < 180 6 < c < 14 8, 40% 2, 39% 17, 25% 42 ()

200 < w < 260 6 < c < 14 6, 86% 0, 74% 10, 70% 59 0
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processamento. Fixamos a faixa dos telllpos de comunicação entre 6 e 14.

Tabela 5.4: Resultados comparando com o algoritlno SPT adaptado para uma rede homogênea comi
10 aglomerados cona 10 processadores cada. (variando os tempos de processamento)

Nas Tabelas 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 são mostrados os resultados obtidos variando o número de proces-
sadores elll cada aglomerado e variando o número de aglonletados na fede. Executantos os algoritnlos
em uma rede onde 80 < m < 120 e 6 < c < 14.

As duas primeiras colunas dessas tabelas indicam o núllleio de aglomerados n da rede e o número
de processadores s em cada aglomerado. As próximas três colunas apiesentani o quanto a solução do
nosso algoritnlo foi nlelllor que o algoiitnlo SPT adaptado. Mostramos as piores, as melhores e as
médias dos resultados para cada cenário. As duas últimas colunas apresentam a quantidade de vezes
que o resultado do nosso algoiitmo foi pior ou igual ao algoritmo SPT adaptado.

Apresentamos na Tabela 5.5 os resultados obtidos para. uma rede heterogênea, variando o núnieio
de processadores em cada aglomerado. A fede considerada tem 10 aglomerados.

n l s Mínimo Média 'K4ãüúrl i'itú' lguat

Tabela 5.5: Restt]tados comparando com o a]goiitmo SPT adaptado pat'a uma rede ]leterogênea coiii
10 aglonieiados, onde 80 $ m $ 120 e 6 $ c $ 14 (vadiando número de processadores en] cada
aglomerado)

A Tabela 5.6 mostra os resultados obtidos pala uma fede llomogênea, variando o número de
processadores em cada aglomerado. Consideramos uma fede coill 10 aglonielados.

Na Tabela 5.7 é apresentado os resultados obtidos pala uma fede hetelogênea, variando o núnleio
de aglomerados na rede. Cada aglomerado nesse cenário tem 5 processadores.

Exibiinos na Tabela 5.8 os resultados obtidos para unia rede homogênea, variando o número de

10< m <20 6 < c < 14 33, 31% 3,17% o,Ol% 21 14
20 < w < 40 6 < c < 14 33, 31% 9, 95% o,Ol% 88 0

40 < m < 70 6 < c < 14 33, 31% lO, 02% 0, 08% 100 0

80 < w < 120 6 < c < 14 24, 98% 6, 65% 0, 04% 100 ()

10 5 10, 59% 1,84% 11,14% 71 ()
1() 1() 9, 22% 0, 43% 17, 86% 6() ()

1() 15 11,06% 0, 40% 14, 62% 61 ()
10 20 9, 95% 0, 02% 19, 45% 54 ()

10 40 9, 27% 0,14% 13, 78% 56 ()

10 100 12, 07% 0, 30% 16, 89% 59 0
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n l s l Ã;Güimo Média

Tabela 5.6: Resultados comparando com o algoiittno SPT adaptado para uma rede liomogênea com
10 aglomerados, onde 80 .$ to $ 120 e 6 $ c $ 14 (variando número de processadores enl cada
aglomerado)

Tabela 5.7: Resultados comparando com o algoritmo SPT adaptado para uma rede Iteteiogênea de
aglomerados com 5 processadores cada, onde 80 $ ?o $ 120 e 6 5; c s; 14 (vadiando número de

aglomerados na fede)

aglomerados na rede. Executamos o algoritmo pala aglon]erados cona 5 processadores cada

ã l i ll Miúiúó Média 'N)íákiiiiã l)itií igual

Tabela 5.8: Resultados con-tpaiando com o algoiitnlo SPT adaptado para uma fede holllogênea de
aglollleiados comi 5 processadores cada, onde 80 .g m $ 120 e 6 .$ c 5; 14 (variando iiúnlero de
aglomerados na rede)

Pala todos esses cenários, também executamos o algoiitllao considerando os tentpos de comu-
nicação maiores que os tempos de processamento. Em todas as simulações, os resultados dos dois
algoiitnlos fora m os mesillos.

A partir desses resultados podemos concluir que o nosso algoiitmo não apresentou soluções boas
pala maioria dos casos. Observamos também que ein redes heterogêneas, nosso algoritmo apresentou
melhores resultados em relação a redes homogêneas. Para o cenário especial, onde os tempos de

10 5 22, 21% 8, 79% 0, 04% 100 0
10 1() 23, 63% 8, 40% 0, 03% 100 0

10 15 19, 34% 8, 27% 0, 04% 100 0
10 20 24, 31% 7, 63% 0, 06% 100 0

10 40 24, 98% 8, 02% 0, 05% 100 0

5 5 23, 63% 8, 33% 0, 04% 100 0

10 5 22, 21% 8, 79% 0, 04% 100 0
15 5 19, 98% 7, 87% 0, 04% 100 0

20 5 24, 98% 8,41% 0, 04% 100 ()
40 5 22, 92% 7, 24% 0, 05% 100 0

n S Mínimo Média Máximo Pior Igual
5 5 9, 82% 1,45% 17,61% 67  
10 5 10, 59% 1,84% 11,14% 71 0

15 5 13,18% 1,24% 16, 98% 65 0

20 5 ÍÍ; 3Í% 2, 32% 22, 57% 72 0

40 5 lO, 05% 1,74% 15, 74% 76 0

loo 5 lO, 09% 0, 85% 12,17% 63 0
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comunicação são maiores que os tempos de processam)eito, as soluções dos dois algoritlnos forant
iguais.

5.3 Algoritmo para Redes em Cadeia de Aglomerados

O objetivo dessa seção é comparar os resultados do algoritn-to mostrado na Seção 4.4 com o
algoritnto SPT adaptado apresentado na Seção 4.2. Fizemos a simulação eni pedes hetelogêneas e
homogêneas, variando algumas variáveis como:

e a diferença entre os tempos de processam:Lento e de comunicação;

e o intei-valo dos tempos de processamentol

e o número de aglomerados;

e o númel'o de processadores eln cada aglomerado

Enl nossos experimentos, consideratllos uma rede em cadeia de aglonieiados. Os tempos de co-
naunicação e de processam)eito fora.m gerados aleatoriamente dentro de uni intervalo. Executamos o
algolitmo cem vezes pata cada cenário para escalonar laiil tarefas independentes e de niesnlo tamanho.

Nas Tabelas 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 mostramos os i-esultados obtidos vadiando os tempos de proces-

samento e de comunicação. Executantos os algoritnlos em uma fede em cadeia com 10 aglonletados,
cada uma tendo 10 processadores.

As duas piiineiras colunas dessas tabelas mostram o intervalo dos tempos de processamento (m)
e de comunicação (c). As pióxin)as três colunas apiesentaill o quanto os resultados do algoiitmo
apresentado foi n:melhor que os resultados do algoiitnlo SPT adaptado. São mostradas os piores e
melhores resultados pata cada cenário e também são mostrados as médias. As duas últimas colunas
niostranl a quantidade de vezes que o resultado do algoritlllo piobosto foi pool ou igual ao resultado
do algoritnio SPT adaptado.

Na Tabela 5.9 apresentamos os resultados obtidos em ullia rede lleteiogênea, variando a diferença
entre os tempos de processam)lento e de comullicação. Fixamos o intervalo dos tempos de comunicação
(6 $ c .$ 14) e apenas vaiiamos os tempos de processamento.

Com esses resultados, podemos verificar que à medida que a diferença entre os tempos de comuni-

cação e de processamento aumenta, os resultados obtidos são melhores (média aumentando) até unl
certo ponto. Depois disso os resultados começam a piorar (naédia diminuindo).
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C Nlíniino l Nlédia l IMáximo Pior Igual

Tabela 5.9: Resultados para uma rede heterogênea en] cadeia com 10 aglomerados, cada uma tendo
10 processadores (variando a diferença entre os tempos de processamento e de comunicação).

Mostramos na Tabela 5.10 os resultados obtidos enl uma fede heterogênea, vaiiaitdo o intervalo
dos tempos de processamento. Fixamos o intervalo dos tetllpos de comunicação (6 $ c $ 14) e o
tempo de processamento mínimo (w = 200). Apenas valianlos o tempo de processamento máximo.

C

Tabela 5.10: Resultados para unia fede lleterogênea em cadeia com 10 aglomerados, cada uma tendo
10 processadores (variando o intervalo dos tempos de processamento) .

A partir desses resultados, vemos que a medida que o intervalo dos tempos de processamento
aumenta, os resultados obtidos no algoritnio proposto ntelliorant

Na Tabela 5.11 apresentamos os resultados obtidos e]]] ullia fede lloniogênea, vadiando a diferença
entre os tempos de processamento e de comunicação. Fixamos o intervalo dos tempos de comunicação
(6 $ c $ 14) e apenas valianlos os tempos de piocessanlento.

Esses resultados mostram o meslllo conlpoltanlento dos resultados ein uma fede heterogênea (mos-
trados na Tabela 5.9). A medida que a diferença entre os tempos aumenta, os resultados conseguidos
são melhores até um cento ponto. Depois disso, começam a piorar. Podemos ver tambélll que os re-
sultados usando uma rede lionlogênea são levemente nlellloies do que usando ulnâ rede heteiogênea.

Apresentamos na Tabela 5.10, os resultados obtidos em uma rede llonaogênea, variando o intervalo
dos tempos de processamento. Fixamos o intervalo dos tempos de comunicação (6 $ c $ 14) e o

tempo de piocessainento mínimo (w = 200). Apenas variainos o tempo de processamento máximo.

10 < to < 20 6 < c < 14 o, oo% 0, 07% 0, 33% 0 20
20 < w < 40 6 < c < 14 o, oo% 0, 20% 0, 69% 0 2

40 < UJ < 70 6 < c < 14 0, 07% 0, 44% 1,51% 0 0

60 < m < 90 6 < c < 14 0, 09% 0, 52% 1,04% 0 0

80 < IIJ < 120 6 < c < 14 0, 26% 0, 57% 1,20% 0 0

100 < w < 150 6 < c < 14 0,13% 0, 52% 1,02% 0 0

120 < llJ < 180 6 < c < 14 0, 07% 0, 46% 0, 87% 0 ()

200 < m < 300 6 < c < 14 0, 04% 0, 28% 0, 56% 0 0

200 < w < 220 6 < c < 14 0, 07% 0,31% 0, 58% 0 0

200 < m < 260 6 < c < 14 0, 06% 0, 28% 0,61% 0 0
200 < w < 300 6 < c < 14 õ; 04% 0, 28% 0, 56% 0 0
200 < w < 400 6 < c < 14 o,Ol% 0, 24% 0, 52% 0 0

200 < w < 700 6 < c < 14 o, oo% 0, 23% 0, 54% 0 l
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C Mínimo l Média l Máximo

Tabela 5.1 1: Resultados para uma rede honiogênea em cadeia com 10 aglomerados, cada uma tendo
10 processadores (variando a diferença entre os tempos de processamento e de comunicação).

C Ã)mínimo l Média l Málkíitiã

Tabela 5.12: Resultados pala uma rede homogênea en] cadeia cona 10 aglonleiados, cada unia tendo
10 processadores (variando o intervalo dos tempos de processantento).

Podemos verificar também cona esses resultados, o mesmo coniportanlento apresentado nos resul-

tados usando ullla fede lieteiogênea. Os resultados dos dois algoiitmos vão se aproximando confoiine
aunlentainos o intervalo dos tempos de processamento. Tala:tbéin verificamos que na rede honlogêi:tea,
os resultados são um pouco nlelhoies em relação a uma fede heteiogênea.

Nas Tabelas 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 mostramos os resultados obtidos vadiando o número de aglo-
merados e o número de processadores enl cada aglonleiado. Executamos os algoiitnlos em unia fede
em cadeia de aglomerados, onde os tempos de processamento são 80 $ m $ 120 e os tempos de
comunicação 6 $ c $ 14.

As duas primeiras colunas dessas tabelas mostram o núnieio de aglonieiados n na fede e o número
de processacloies sí de cada aglomerado. As outras colunas são as niesnlas apresentadas anteiiorlllente.
As próximas três colunas mostram o quanto os resultados do algoritmo proposto foi lllelhor que os
resultados do algoiitnio SPT adaptado. São lllostlados os piores e nlellioles resultados pala cada
cenário e tanlbéill são mostrados as médias. As duas últimas colunas mostram a quantidade de vezes

que o resultado do algoiitmo proposto foi pior ou igual ao resultado do algoritmo SPT adaptado.

Na Tabela 5.13, apresentados os resultados obtidos em unia rede hetelogênea, variando o número
de processadores dentro de cada aglomerado. Fixados o número de aglomerados na rede (n = lO)

Nos resultados apresentados nessa tabela, observamos que conforme a quantidade de processadores
aumenta, o algoiitmo proposto apresenta lllelhores resultados em relação ao algoritnlo SPT adaptado.

20 < m < 40 6 < c < 14 0, 02% 0,21% 0, 50% 0 0

40 < m < 70 6 < c < 14 0,14% 0, 48% 0, 89% () 0

80 < w < 120 6 < c < 14 0,19% 0, 63% 1,00% 0 ()

120 < m < 180 6 < c < 14 0, 05% 0, 50% 1,06% 0 ()
200 < m < 300 6 < c < 14 o, oo% 0, 29% 0, 58% 0 l

200 < m < 220 6 < c < 14 o, oo% 0,31% 0, 59% 0 l
200 < m < 250 6 < c < 14 o, oo% 0,31% 0, 59% 0 l
200 < w < 300 6 < c < 14 o, oo% 0, 29% 0, 58% 0 l
200 < w < 400 6 < c < 14 0, 03% 0, 25% 0. 57% 0 0

200 < m < 400 6 < c < 14 0, 03% 0, 24% 0, 54% 0 0
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Tabela 5.13: Resultados para uma rede heterogênea em cadeia de aglomerados, onde 80 $ 'm 5; 120
e 6 $ c $ 14 (vadiando o número de processadores nos aglomerados).

Mostramos na Tabela 5.14 os resultados obtidos ei]] uma fede heterogênea, variando o número de
aglomerados na rede. Fixam)os o número de processadores em cada aglomerado (si = 5).

Tabela 5.14: Resultados pala uma fede heterogênea em cadeia de aglomerados, onde 80 $ w $ 120
e 6 $ c $ 14 (vadiando o número de nós na fede).

Com esses resultados podemos notar que as médias são muito parecidas. Na Tabela 5.15 mostra-
mos os resultados obtidos em unia rede em cadeia hoi)aogênea comi rz = 10 aglonleiados, variando o

número de processadores dentro de cada aglomerado.

Podemos verificam que os resultados mostrados são semelhantes ao resultados apresentados em
unia rede heterogênea (Tabela 5.13) . A solução do algoritmo proposto apresenta melhores resultados
quando o núnieio de processadores nos aglomerados é maior.

IVlostranlos na Tabela 5.16 os resultados gerados en-l uma rede em cadeia hontogênea, onde cada
aglomerado tem s{ = 5 processadores. Nesse cenário varianlos o número de aglonterados na rede.

Taillbénl podemos notam que os resultados apresentados são parecidos cona os resultados mostrados
na Tabela 5.14 (rede heterogênea). Independente do núnlelo de aglonlelados, as médias são llluito
pióxin[as. Verificamos também que para atnbientes hon]ogêneos, o algoritmo se comporta un] pouco
illelhoi do que o algoritmo SPT adaptado.

10 5 o, oo% 0,21% 0, 50% 0 l
10 10 0, 26% 0, 57% 1,20% 0 ()
10 15 0,18% 0, 79% 1,68% 0 0
10 20 0, 27% 0, 86% 2, 39% 0 0

10 40 0,18% 0,81% 2, 55% 0 0

10 100 0,15% 0, 88% 2, 78% 0 0

10 2oo 0,13% 0, 90% 2, 75% 0 0

5 5 o,Ol% 0,21% 0, 52% 0 0

10 5 o, oo% 0,21% 0, 50% 0 l
15 5 o, oo% 0, 22% 0, 60% () l
20 5 o, oo% 0,21% 0, 54% () l
40 5 o, oo% 0, 23% 0, 58% 0 2
100 5 0, 04% 0, 23% 0, 53% () 0
200 5 o,Ol% 0, 22% 0, 67% 0 0
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l

[

s{ Mínimo l Média Máximo

Tabela 5.15: Resultados pala uma rede homogênea em cadeia de aglomerados, onde 80 5; w $ 120 e
6 $ c $ 14 (variando o número de processadores nos aglomerados)

Tabela 5.16: Resultados pala uma rede liontogênea enl cadeia de aglomerados, onde 80 $ w 5; 120 e
6 $ c $ 14 (vadiando o número de nós na rede).

Para todos esses cenários apresentados acima (redes ]letetogêneas e honlogêneas, variando a dis
tância enfie os tempos de processamento e de comunicação, variando o intervalo dos tempos de pro-
cessamento, vadiando o número de agloineiados e o número de processadores em cada aglomerado)
executamos o algoiitnio considerando o tempo de comunicação maior que o tempo de processamento.
E os resultados foram iguais enl todos os casos.

A partir de todos os resultados apresentados nessa seção, podemos concluir que o algoiitnto
proposto se lllostia melhor quando:

+ os teilipos de processamento são maiores que os tempos de comunicação

e o intervalo dos tempos de processamento não é gl'ande;

e o núnlel'o de pi'ocessadores em cada aglomerado é grande;

5.4 Algoritmo para Redes em À-rvores

Nesta seção, apresentaremos os resultados das simulações feitas do nosso algoritnio pata redes
em árvores (Seção 4.5) comparando com dois algoritnlos apresentados anteriormente, o algoritmo de

10 5 0, 04% 0, 22% 0, 58% 0 0

10 10 0, 30% 0, 66% 1,00% 0 0

10 15 0, 40% 0, 84% 1,41% 9 0

10 20 0, 39% 0, 90% 1,83% 0 0

10 40 0,41% 0, 90% 1,68% 0 0

10 100 0, 44% 0,91% 1,86% 0 0

5 5 0, 06% 0, 22% 0, 58% 0 ()

10 5 0, 04% 0, 22% 0, 58% 0 0

15 5 0, 04% 0, 22% 0, 64% 0 0

20 5 0, 06% 0, 23% 0, 58% 0 0

40 5 0, 04% 0, 25% 0, 55% 0 0
100 5 0, 06% 0, 22% 0, 58% 0 0
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Beaumont et al. l31 (apresentado na Seção 3.2) e o algoritmo SPT adaptado (apresentado na Seção
4.2) para redes em árvores.

Como visto na Seção 3.2, o algoritmo de Beaumont et al. calcula qual é a melhor alocução
das tarefas nos processadores. Os padrões das comunicações e dos processamentos se repetem a
cada período de T ullidades de tempo. No cálculo de T, consideramos o mínimo múltiplo coinuin
dos tempos de processamento de quase todos os processadores da rede e também dos tempos de
comunicação de alguns cana.is de comunicação. Dependendo dos valores desses tempos e da quantidade
de processadores na rede, o valor de T pode sei muito grande.

Enl nossos experimentou executamos 10 períodos mais o período de inicialização. Não colocamos
mais períodos, pois T poderia ser muito grande e, conseqüentemente, o número de tarefas tambélb
Não simulanlos o nosso algoritnao para processadores com muitos filhos e nem coill redes cona muitos
grupos (grande altura), pois isso também levaria à uma grande valor de T

No final do algoritmo, descobrimos o ]lúmero t de tarefas que podem ser escalonadas i\esses

períodos. Depois de calcular quantas tarefas podem ser escalonadas nesse algoritmo, executamos o
algoritmo SPT adaptado e o algoritmo proposto pala escalonar essas t tarefas na mesma rede.

Executamos os três algoritmos ceil] vezes para cada cenário em unia árvore completa. As simula
ções foram feitas em ambientes homogêneos e heterogêneos, vadiando:

e os tempos de comunicação;

e os tempos de processamento;

e o núnlel'o de filhos de cada processador;

e o núineio de grupos (altura da árvore)

Os tempos de comunicação c e de processamento to foiani gelados aleatoriamente dentro de un]
intervalo especificado. Coilao dito anteriolnlente, o número de tarefas é calculado a partir do algoiitmo
de Beaumont et al

Esta seção está dividida en[ três partes. Na primeira mostramos a comparação feita cona o al-
goritmo de Beatunont et al. Na segunda parte ntostranios a conlpaiação feita com o algoritillo SPT
adaptado pala redes em árvores. Na última parte fazemos uilla análise dos resultados apresentados.
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5.4.1 Comparações com Algoritmo de Beaumont et al

Nessa seção, comparamos o nosso algoritmo proposto com o algoritmo de Beaumont et al. l31,
apresentado na Seção 3.2.

As tabelas com os resultados são formadas por nove colunas. A primeira coluna mostra o número
m de grupos da rede (altura da árvore), sendo que o primeiro grupo (-D0) é a do processador raiz.
A segunda coluna mostra o número / de filhos que cada processador tem. Portanto, a rede é uma
árvore .f-ária. As duas colunas seguintes mostram o intervalo dos tempos de processamento (w)
e de comunicação (c). As próximas três colunas apresentam o quanto os resultados do algoritmo
apresentado foianl melhores que os resultados do algoritnio de Beaumont et al. São mostrados os
piores e melhores resultados para cada cenário e tainbélll são ntostrados as médias. As duas últimas
colunas mostiall) a quantidade de vezes que o resultado do algoritmo proposto foi pior ou igual ao
resultado do algoritmo de Beauinont et al.

lvlostramos ]li\s Tabelas 5.17 e 5.18 os resultados obtidos variando os tempos de comunicação e

de processamento. Executamos os algoiitmos em uma fede de altura 3, onde cada processador temi 3
filhos

Na Tabela 5.17 apiesentanlos os i-esultados obtidos em redes heteiogêneas. Nas primeiras linhas

da tabela, fixamos o intervalo dos tempos de piocessainento (l $ w $ 10) e vatianlos o intervalo dos
tempos de colllunicação. Nas últimas linllas, fizentos o inverso, fixamos o intervalo dos tellipos de
comunicação (l $ c $ 5) e vaiianlos o intervalos dos tempos de piocessantento.

C Mínimo Média

Tabela 5.17: Resultados comparando com o algoiitnlo de Beaumont et al. para uma cede heterogênea
em árvore de altura 3, onde cada processador tendo 3 filhos

A Tabela 5.18 traz os resultados obtidos e]]] pedes holalogêneas. Essa tabela está dividida da
mesma foinia que a tabela anterior. No início fixamos o intervalo dos tempos de processamento e
depois fixamos o intervalo dos tempos de comunicação.

3 3 1< w < lO 10 < c < 20 29, 68% 29, 99% 30, 00% 0 0

3 3 1 < to < lO 25 < c < 35 29, 95% 30, 00% 30, 00% :J 0

3 3 1< m <10 50 < c < 60 30, 00% 30, 00% 30, 00%   0

3 3 1< w <10 75 < c < 85 29, 99% 30, 00% 30, 00% LJ 0

3 3 1< m < lO 100 < c < 110 30, 00% 30, 00% 30, 00%   0

3 3 5< w <15 l<c<5   23, 51% 30, 00%   0

3 3 10< m <20 1 < c< 5 1,49% 23, 51% 30, 00%   0

3 3 15< m <25 1 < c< 5 11,09% 25, 28% 30, 00% Q 0

3 3 20 < m < 30 l<c< 5 11,67% 25, 00% 30, 00% 0 t)
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C Mínimo l Média

Tabela 5.18: Resultados comparando com o algoritmo de Beaunlont et al. pala uma rede homogênea
enl árvore de altura 3, onde cada processador tendo 3 611los

Nas Tabelas 5.19, 5.20 e 5.21 mostramos os resultados obtidos variando o número de filhos de
cada processador da fede. Executan]os os algoritmos em unia rede cona 3 grupos e em dois cenários:

l com os tempos de comunicação maiores que os tellipos de processamento;

2. com os tempos de comunicação menores que os ten-tpos de piocessanlento

Apresentamos na Tabela 5.19 os resultados obtidos em redes heterogêneas. Primeiro mostramos
os resultados cot)sideiando os tempos de comunicação maiores que os ten)pos de processamento (l $
w :g 10 e 10 $ c $ 20). E depois, os resultados onde os tempos de piocessanlento são maiores que os

tempos de comunicação (5 $ to $ 15 e l $ c $ 5).

Tabela 5.19: Resultados comparando com o algoritmo de Beaumont et al. para uma rede heteiogênea
enl árvore de altura 3 (variando o número de filhos)

As Tabelas 5.20 e 5.21 trazem os resultados obtidos em redes homogêneas. A Tabela 5.20 mostra
os resultados para redes onde os tempos de comunicação são maiores que os tempos de processamento.

3 3 l $ w $10 10 < c < 20 23, 81% 28, 20% 29, 35% Õ 0
3 3   50 < c < 60 27, 45% 29, 52% 29, 78%   0
3 3   100 < c < 110 28, 71% 29, 73% 29, 88%   0
3 3   500 < c < 550 29, 75% 29, 95% 29, 98%   0
3 3   1000 < c < 1100 29, 88% 29, 98% 29, 99%   0

3 3 5< w <15 1 < c<5 18,18% 23, 26% 27, 45%   0
3 3 20 < m < 30 1 < c< 5 18,18% 23, 71% 27, 45% 0 0
3 3 100 < m < 110 1 < c< 5 18,18% 25, 22% 27, 45% 0 ()
3 3 500 < m < 550 1 < c< 5 28, 79% 29, 54% 29, 72% 0 0
3 3 1000 < UJ < 1100 1 < c< 5 29, 25% 29, 74% 29, 86% 0 ()

3 l 1< m < lO 10 < c < 20 23, 81% 29, 52% 29, 97% () ()
3 2 1 < aJ < lO 10 < c < 20 29, 57% 29, 96% 30, 00% 0 0
3 3 1< m < lO 10 < c < 20 29, 68% 29, 99% 30, 00% 0 0
3 4 1< w < lO 10 < c < 20 29, 95% 30, 00% 30, 00% 0 ()

3 l 5< m < 15 1 < c< 5 18,18% 28, 07% 29, 88% 0 0
3 2 5< m < 15 1 < c< 5 1.82% 24, 38% 30, 00% c) 0
3 3 5< m < 15 1 < c< 5 3, 78% 23, 51% 30, 00% 0 0
3 4 5< m < 15 1 < c< 5 4, 08% 24, 24% 30, 00% () 0
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Fixamos o intervalo dos tempos de processamento em l $ m $ 10 e colocanioF dois intervalos pala

os tempos de comunicação 10 $ c $ 20 e 50 $ c $ 60.

C Mínimo Média

Tabela 5.20: Resultados comparando cona o algoritmo de Beaulllont et al. para uma fede homogênea
em árvore de altura 3 (variando o número de filhos), onde os tempos de comullicação são maiores que
os tempos de processamento

..j

. +

BÇX-+=

A Tabela 5.21 niostia os resultados para pedes onde os tempos de comunicação são menores que os
tempos de piocessainento. Fixamos o intervalo dos teillpos de comunicação em l $ c $ 5 e colocamos
dois intervalos para os tempos de processamento 5 $ m $ 15 e 50 $ w .$ 60.

C

Tabela 5.21 : Resultados comparando com o algoiitmo de Beauntont et al. para uma fede homogênea
ell] áivoie de altura 3 (variando o número de filhos), onde os tetnpos de contunicação são menores
que os tempos de processatllento

Apresenta.Rios nas Tabelas 5.22, 5.23 e 5.24 os resultados obtidos variando a altura da áivoie. Os
algoiitmos foram executados ein unia fede coll] apenas l filho (rede enl cadeia) e eii] dois cenários:

1. com os tempos de conltmicação maiores que os tempos de processamento;

2. comi os tempos de comunicação menores que os tempos de processamento

3 l 1 < a; < lO 10 < c < 20 18,18% 28, 27% 29, 35% 0 0

3 2 1< w <10 10 < c < 20 18,18% 28, 38% 29, 35% 0 ()

3 3 1< m <10 10 < c < 20 23, 81% 28, 20% 29, 35% () 0

3 4 l$ m $ 10 10 < c < 20 23, 81% 28, 26% 29, 35% 0 0
3 l 1< m <10 50 < c < 60 27, 45% 29, 55% 29, 78% 0 0

3 ] 1< m < lO 50 < c < 60 27, 45% 29, 55% 29, 78% 0 ()

3 3 1< m < lO 50 < c < 60 27, 45% 29, 52% 29, 78% 0 ()

3 4 1< m <10 50 < c < 60 27, 45% 29, 53% 29, 78% LJ ()

3 l 5< m <15 1< c< 5 18,18% 25, 95% 28. 29% 0 0

3 2 5< m <15 1 < c< 5 18,18% 22, 54% 27, 45% 0 ()

3 3 5< m <15 1< c< 5 18,18% 23, 26% 27, 45% Q ()

3 4 5< m <15 1 < c< 5 18,18% 22, 07% 27, 45%   0

3 l 50 < w < 60 1 < c< 5 27, 45% 29, 23% 29, 57%   0

3 2 50 < m < 60 1 < c<5 22, 64% 27, 54% 28, 71% 0 0

3 3 50 < w < 60 1 < c< 5 18,18% 25, 22% 27, 45% 0 0

3 4 50 < w < 60 l<c<5 18,18% 23, 95% 27, 45% 0  
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Na Tabela 5.22 apresentamos os resultados obtidos elll redes lleterogêneas e nas Tabelas 5.23 e
5.24 mostramos os resultados obtidos em redes holnogêneas. Na Tabela 5.22, para os tempos de
comunicação maiores que os tempos de processamento, fixamos os intervalos enl l $ 10 $ 10 e
10 $ c $ 20, e para os tempos de comunicação menores que os tempos de processamento, íixanios os
intervalos eln 5 < m < 15 e 1 < c < 5.

C Mínimo Média

Tabela 5.22: Resultados comparando com o algoiitmo de Beauniont et al. pala uma fede lieteiogênea
ein árvore, onde cada processador tem l filho (variando a altura da árvore)

A Tabela 5.23 naostra os resultados pala redes onde os tempos de comunicação são maiores que
os tempos de plocessanlento. Fixamos o intervalo dos tempos de processamento em l $ w $ 10 e
colocamos dois intervalos para os tempos de comunicação lO .É c $ 20 e 50 $ c $ 60.

C Mínimo Média

Tabela 5.23: Resultados compara-lido com o algoritmo de Beauinont et al. pala unia rede homogênea
en] árvore, onde cada processador tem l filho (variando a altura da árvore), onde os tempos de
conlullicação são maiores que os tempos de processamento

A Tabela 5.24 mostra os resultados pala redes onde os tempos de comunicação são menores que os

3 l 1< w <10 10 < c < 20 18,18% 28, 27% 29, 35% 0 0

4 l 1 < zo < lO 10 < c < 20 27, 27% 38, 10% 39, 30% () 0

5 l 1< w <10 10 < c < 20 36, 36% 47, 88% 49, 25% 0 0

6 l 1 < a; < lO 10 < c < 20   58,11% 59, 20% 0 c)
7 l l $ m $10 10 < c < 20 54, 55% 67, 47% 69, 15% 9 0

3 l 1< m <10 50 < c < 60   29, 55% 29, 78% Õ ()

4 l   50 < c < 60 37, 70% 39, 49% 39, 77% 0 0

5 l   50 < c < 60 47, 54% 49, 48% 49, 75% 0 0

6 l   50 < c < 60 571 38% 59, 42% 59, 73% 0 ()

7 l   50 < c < 60   69, 40% 69, 72% 0 0

3 l 1< m <10 10 < c < 20 23, 81% 29, 52% 29, 97% 0 0

4 l 1< m <10 10 < c < 20 39, Ol% 39, 88% 40, 00% 0 0

5 l 1< m <10 10 < c < 20 48, 76% 49, 94% 50, 00% 0 0

6 l 1 < m <10 10 < c < 20 59, 20% 59, 98% 60, 00% 0 0
7 Í   10 < c < 20 69; 7Õ% 69, 99% 70, 00% 0 0

3 l 5< m <15 l<c<5 18,18% 28, 07% 29, 88%   0

4 l 5$ m $15 1< c< 5 28, 24% 39. 28% 39, 98% 0 0

5 l 5< m <15 1< c< 5   49, 52% 50, 00% 0 0

6 l 5< m <15 l<c<5 56, 86% 59, 71% 60, 00% 0 0

7 l 5 $ w $15 1< c< 5 68, 32% 69, 86% 70, 00% 0 0
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tempos de processamento. Fixamos o intervalo dos tempos de comunicação em l $ c $ 5 e colocamos
dois intervalos pala os tempos de processamento 5 .$ m $ 15 e 50 $ m $ 60.

C Mínimo Média Máximo l Pior Igual

Tabela 5.24: Resultados cotnpaiando cona o algoiitnlo de Beaumont et al. para uma rede homogênea
em árvore, onde cada. processador temi l filho (vadiando a altura da árvore), onde os tempos de
colllunicação são menores que os tempos de processamento

As Tabelas 5.25, 5.26 e 5.27 mostram os resultados nos nlesllios cenários feitos nas Tabelas 5.22,
5.23 e 5.24, com a difeiellça que cada processador da fede tem 2 filhos (árvore binária). A Tabela 5.25

nlostia os resultados ol)tidos en] redes heteiogêneas e as Tabelas 5.26 e 5.27 apresentam os resultados
obtidos em pedes honlogêneas

Tabela 5.25: Resultados comparando colei o algoiitmo de Beaunlont et al. pala uma rede heteiogênea
en] árvore, onde cada processador da rede teill 2 filhos (variando a altura da árvore)

3 l 5< m <15 1 < c< 5 18,18% 25, 95% 28, 29% 0 0

4 l 5< m <15 1< c<5 27, 27% 33, 91% 37, 25% 0 0

5 l 5< w <15 l<c< 5 36, 36% 43, 10% 47, 06% 0 0

6 l 5< m <15 1 < c< 5 45, 45% 52, 08% 56, 86% 0 0

7 l 5< m <15 1< c< 5 54, 55% 60, 86% 66, 67% Q 0

3 l 50 < w < 60 1< c<5 27, 45% 29, 23% 29, 57% Õ 0

4 l 50 < m < 60 1 < c< 5 35, 92% 38, 63% 39, 30% 0 ()

5 l 50 < 1/; < 60 1< c<5 44, 74% 48, 18% 49, Ol% 0 0
6 l 50 < m < 60 1< c<5 53, 04% 57, 41% 58, 66% 0 0

7 ] 50 < w < 60 1< c<5 60, 38% 67, 03% 68, 32% 0 0

  /   C Mínimo h/Tédio Máximo Pior [atlâ.]

3 2 1< m <10 10 < c < 20 29, 57% 29, 96% 30, 00%   0

4 2 1< m <10 10 < c < 20 39, 97% 40, 00% 40, 00% 0 0
5 2 1< w < lO 10 < c < 20 50, 00% 50, 00% 50, 00% 0 0

3 2 5< m <15 l <c< 5 4, 22% 22, 78% 30, 00% 2 0
4 2 5< m <15 l <c< 5 0, 96% 33, 83% 40,.00% 0 0
5 2 5< m <15 l <c< 5 5, 47% 44, 03% 50, 00% 0 0
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C M.mimo Média Mláximo l Pior Igual

Tabela 5.26: Resultados comparando com o algoritmo de Beauinont et al. pata lulla rede homogénea
em árvore, onde cada processador da fede tem 2 filhos (variando a altura da árvore), onde os tempos
de comunicação são maiores que os tempos de processamento

úl.í «« C Mínimo Média

Tabela 5.27: Resultados comparando com o algoiitmo de Beaulnont et al. para uma rede homogênea
em árvore, onde cada processador da rede tem 2 filhos (variando a altura da árvore), onde os tempos
de comunicação são menores que os tempos de piocessanlento

3 2 l $ m $ 10 10 < c < 20 18,18% 28, 38% 29, 35% 0 ()
4 2 l $ m $ 10 10 < c < 20 27, 27% 38. 00% 39. 30% 0 0

5 2 l $ w $ 10 10 < c < 20 36, 36% 47, 76% 49, 25% 0 ()
6 2 l$ w $10 10 < c < 20 ?2, 38% 58. 05% 59. 20% 0 0

3 2   50 < c < 60   29, 55% 29. 78%   0
4 2 l$ w $10 50 < c < 60 37, 70% 39. 49% 39, 77% 0 0

5 2 l $ w $ 10 50 < c < 60 47, 54% 49, 52% 49, 75% 0 0

6 2 l$ w $10 50 < c < 60 56, 86% 59. 42% 59, 73% 0 0

3 2 5$ m $15 1< c< 5 18,18% 22, 54% 27, 45% 0 ()
4 2 5$ w $15 1< c< 5 27, 27% 31, 66% 37, 25% 0 ()
5 2 5$ m $15 1< c< 5 36, 36% 41,18% 47, 06% 0 0
6 2 LI $w si5 1< c< 5 45, 45% 51, 84% 56. 86% q ()

3 2 50 < w < 60 1 < c< 5 22, 64% 27. 54% 28. 71%   0
4 2 50 < m < 60 1 < c< 5 27, 27% 34, 83% 37, 25% 0 ()
5 2 50 < to < 60 1 < c< 5 36, 36% 41, 97% 47, 06% 0 0

6 2 50 < m < 60 1 < c< 5 45, 45% 50, 25% 56. 86% 0 0
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5.4.2 Comparações com Algoritmo SPT Adaptado

Nessa seção, comparamos o nosso algoritmo proposto com o algoritmo SPT adaptado, apresentado
na Seção 4.2. Os cenários são os nlesnlos apresentados na seção anterior.

As tabelas cole os resultados seguem as mesmas estruturas da seção anterior. São formadas por
nove colunas, onde são mostrados o número m de grupos da rede, o número .f de filhos que cada
processador tem, o intervalo dos telalpos de processamento (w) e de contunicação (c) e os resultados
da comparação do algoritmo apresentado coll] o algoritmo SPT adaptado (piores, melhores e a média
dos resultados, a quantidade de vezes que o resultado do algoritmo proposto foi pior ou igual ao
resultado do algotitmo de SPT).

h/lostramos nas Tabelas 5.28 e 5.29 os resultados obtidos variando os tempos de comunicação e
de processamento. Executamos os algoritnios em uma rede de altura 3, onde cada processador temi 3
filhos.

Na Tabela 5.28 apiesentanlos os resultados obtidos ein pedes lieterogêneas

C Mínimo Média

Tabela. 5.28: Resultados comparando colll o algoritnio SPT adaptado para uma fede lieterogênea em
árvore de altura 3, onde cada processador tendo 3 filhos

A Tabela 5.29 traz os resultados obtidos en] lecles homogêneas

Apresentados nas Tabelas 5.30, 5.31 e 5.32 os resultados obtidos vadiando o núnleio de f:alhos de
cada processador da rede. Os algoritn]os foran] executados em uma fede cona 3 grupos e em dois
cenários:

l con:l os tempos de comunicação maiores que os teillpos de processamento;

2. com os tempos de comunicação menores que os tempos de piocessaniento

3 3 l$ m $ 10 10 < c < 20 o, oo% 5,13% 79, 58% 0 75

3 3 1< m < lO 25 < c < 35 o, oo% 2, 52% 25, 93% 0 77
3 3 l$ m $ 10 50 < c < 60 o, oo% 1,04% lO, oo% 0 77
3 3 l $ m.Ç lO 75 < c < 85 o, oo% 0, 75% 8, 97% 0 78
3 3 l$ w $ 10 100 < c < 110 o, oo% 0,81% 7, 00%   72

3 3 5< m <15 1< c< 5 8, 97% 31, 87% 205, 78% a 2

3 3 10< m <20 l<c< 5 8, 26% 18, 27% 84, 67% 9 l
3 3 15< w <25 1< c< 5 11,44% 10, 25% 49, 36% 9 0

3 3 20 < m < 30 1< c< 5 10, 85% 3, 65% 25, 74% 30 0
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C Mínimo l Média Máximo

Tabela 5.29: Resultados compara-lido com o algoritmo SPT adaptado pala uma rede homogênea em
árvore de altura 3, onde cada processador tendo 3 filhos

Na Tabela 5.30 mostiatnos os resultados obtidos em redes heterogêneas, fixando os intervalos dos
tempos de processamento e de comunicação em l $ w $ 10 e 10 $ c $ 20 ou 5 $ w $ 15 e l .$ c $ 5.

C Mínimo Média '&íãiüiúti Piói' IÉüal

Tabela 5.30: Resultados comparando cona o algorit])ao SPT adaptado pala iiina cede lieteiogênea en]
árvore de altura 3 (variando o número de filhos)

As Tabelas 5.31 e 5.32 trazem os resultados obtidos enl pedes homogêneas. A Tabela 5.31 mostra
os resultados pala redes onde os tempos de comunicação são maiores que os tempos de processamento.
Fixamos o intervalo dos tempos de processamento en] l $ w $ 10 e colocamos dois intervalos pala
os tempos de colllunicação 10 $ c $ 20 e 50 .$ c .$ 60.

A Tabela 5.32 mostra os resultados pala redes onde os tempos de colBunicação são nienoies que os
tempos de processamento. Fixamos o intervalo dos tempos de comunicação enl l $ c $ 5 e colocamos
dois intervalos para os tempos de processamento 5 $ to $ 15 e 50 $ w $ 60

Nas Tabelas 5.33, 5.34 e 5.35 são mostrados os resultados obtidos variando a altura da árvore. Os

algoritinos foram executados enl uma rede com apenas l filho (rede em cadeia) e en] dois cenários:

3 3 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 loo
3 3 1< m < lO 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 3 1< m <10 100 < c < 110 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 3 1< m < lO 500 < c < 550 o, oo% o, oo% o, oo% 0 loo
3 3 l < lo < lO 1000 < c < 1100 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100

3 3 5< w <15 1< c< 5 o, oo% 0, 59% 2, 27%   48
3 3 20 < w < 30 1 < c< 5 0, 32% 0, 63% 2, 27% () 0

3 3 100 < w < 110 1< c< 5 0,16% 0,31% 0,91% 0 0
3 3 500 < w < 550 1 < c< 5 0, 02% 0, 03% 0, 08% 0 0

3 3 1000 < w < 1100 1< c< 5 o,Ol% 0, 02% 0, 05% 0 ()

3 l 1< w <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 loo
3 2 1< w < lO 10 < c < 20 o, oo% 3, 47% 72, 72% 0 86
3 3 1< m < lO 10 < c < 20 o, oo% 5,13% 79, 58% 0 75
3 4 1< m < lO 10 < c < 20 o, oo% 8,16% 80, 00% 0 66
3 l 5< w <15 l<c< 5 o, oo% 0, 42% 3,10%   28
3 2 5< m <15 l<c< 5 15, 98% 5, 56% 42, 71% 22 4

3 3 5 < UJ < 15 l<c<5 8, 97% 31, 87% 205, 78% 4 2

3 4 5< m <15 l<c< 5 9, 65% 45, 60% 203, Ol% l l
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Tabela 5.31: Resultados comparando com o algoritmo SPT adaptado pala uma rede hoinogênea ein
árvore de altura 3 (vadiando o número de filhos), onde os ten-tpos de comunicação são lllaiores que os
tempos de processamento

m ./ a C 1{.{íninio l Nlédia l Máxiiiiã

Tabe[a 5.32: Resu]tados con]paiando cona o a]goritmo SPT adaptado pala uma rede ]lomogênea eni
árvore de altura 3 (va.bando o iiúlllero de filhos), onde os tempos de comunicação são menores que os
tempos de processamento

l com os tempos de comunicação maiores que os tentpos de processamento;

2. coill os tempos de comunicação nlenoies que os tempos de processam)ento

Na Tabela 5.33 apresentamos os resultados obtidos enl redes heterogêneas e nas Tabelas 5.34 e
5.35 lnostiamos os resultados obtidos elll redes llonlogêneas. Na Tabela 5.33, para os tempos de
comunicação maiores que os tel)lpos de processamento, fixamos os intervalos eni l $ m $ 10 e
10 $ c .$ 20, e para os tempos de comunicação menores que os tei)lpos de processamento, fixamos os
intervalos em 5 < ?u < 15 e 1 < c < 5.

Apresentamos na Tabela 5.34 os resultados pata redes onde os tempos de comunicação são maiores
que os tempos de processamento. Fixamos o intervalo dos tempos de processamento eni l $ m $ 10
e colocamos dois intervalos pala os tempos de comunicação 10 5; c $ 20 e 50 $ c $ 60.

3 l 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 2 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 3 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 4 1< m <10 10 < c < 20 Õ; ÕÕ% o, oo% o, oo% 0 100

3 l 1< m <10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo%   100
3 2 1 < u; < lO 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 3 1< m <10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
3 4 1< w <10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100

3 l 5< m <15 1< c< 5 o, oo% 1,50% 4, 55% 0 3

3 2 5< m <15 l<c<5 o, oo% 1,07% 3, 03% 0 23
3 3 5< m <15 l<c<5 o, oo% 0, 59% 2, 27% 0 48
3 4 5 < lo < 15 l <c< 5 o, oo% 0, 44% 1,82% 0 61

3 l 50 < w < 60 1< c< 5 0,17% 0, 30% 0, 98%   0
3 2 50 < m < 60 1< c< 5 0,17% 0, 32% 0, 94% 0 ()

3 3 50 < m < 60 l<c<5 0,16% 0,31% 0,91% 0 ()
3 4 50 < w < 60 1 < c< 5   0, 29% 0,91% 0 ()
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Tabela 5.33: Resultados compara-lido com o algoritino SPT adaptado para unia rede heterogênea enl
árvore, onde cada processador telll l filho (variando a altura da áivoie)

A Tabela 5.35 mostra os resultados para redes onde os tempos de comunicação são menores que os
tempos de processamento. Fixamos o intervalo dos tempos de comunicação eln l $ c $ 5 e colocamos
dois intervalos pata os tempos de processamento 5 $ m $ 15 e 50 $ w $ 60.

Os resultados mostrados nas Tabelas 5.36, 5.37 e 5.38 foiant feitos a partir dos mesmos cenários
das Tabelas 5.33, 5.34 e 5.35, comi a diferença que cada processador da rede tem 2 filhos (árvore
binária).

Na Tabela 5.36 mostramos os resultados obtidos em redes heteiogêneas.

Apresentan[os idas Tabelas 5.37 e 5.38 os resultados obtidos en] pedes homogêneas

5.4.3 Análise dos Resultados

Com base ]lesses resultados podemos concluir que o nosso algoritmo apresenta, na maioria dos
casos, soluções lllelhoies que a dos dois algoritmos (algoritmo SPT adaptado e algoritmo de Beaunlont
et al.)

Podemos observar que o nosso algoritmo seinpie apresenta melhores soluções quando

e os tempos de comunicação são maiores que os tempos de processamento;

e os tempos de comunicação e de processamento são homogêneosl

e os processadores da rede em árvore tem apenas l filho (rede eln cadeia)

3 l l$ w $10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
4 l l$ m $10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
5 l l 5; m $ 10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
6 l l$ w $10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
7 l 1< w <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 1o0
3 l 5< w <15 1 < c<5 o, oo% 0, 42% 3,10% 0 28
4 l 5 .$ m $ 15 1 < c<5 o, oo% 0,21% 3, 05% 0 12

5 l 5 5; w $ 15 1 < c<5 o, oo% o,10% 1,29% 0 11
6 l 5$ m $15 1 < c<5 o, oo% 0, 05% 0, 33% 0 14
7 l 5$ w $15 1< c<5 o, oo% 0, 04%   0 7
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Tabela 5.34: Resultados comparando com o algoiitmo SPT adaptado para unia rede homogêiaea
em árvore, onde cada processador tem l filho (vadiando a altura da árvore), onde os tempos de
comunicação são maiores que os tempos de processamento

Nos resultados cona o algoritmo SPT adaptado, podemos notam que em dois casos, as soluções
apresentadas foram as nlesnias. Os casos acontecem quando:

e os tempos de coniullicação são maiores que os tempos de processamento e a fede é homogênea;

e os tempos de comunicação são maiores que os tempos de processamento e os processadores da
árvore tem apenas l filho.

Na comparação do nosso algoritmo com os outros dois algoritnlos podemos veriíicai que enl redes

heterogêneas (tempos de comunicação e de processamento diferentes), à medida que aumentamos
a altura da á.rvore ou o núnleio de filllos de cada processador, a solução do nosso algoritn)o vai
melhorando.

Qualldo aumentamos os tempos de comunicação ou os tempos de processamento, as soluções do
nosso algoritmo vão i[[elhorando quando con[pa-lados cona o algoiitnio de Beaun]ont et al. Porém,
quando comparados com o algoiitino SPT adaptado, acontece o inverso, as soluções do nosso algoritnlo
vão piorando.

5.5 Resumo dos Experimentos

Neste capítulo analisamos o desempenho de diversos algoiitnlos eni diversos contextos diferentes.
Conforme o contexto, apenas alguns dos algoritmos foram usados, pois propusemos alguns algolitnlos
sob medida segundo a topologia da rede.

3 l 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100

4 l 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo%   100

5 l l < ll; < lO 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% LJ loo
6 l Í g «« $ 10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% LJ loo
7 ] 1 < u/ < lO 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo%   100

3 l ] < a; < lO 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% LJ 100

4 l 1 < u; < lO 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo%   100

5 l l < ll; < lO 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo%   100

6 l l$ m $ 10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo%   100

7 l l$ w $ 10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
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Tabela 5.35: Resultados comparando com o algoritmo SPT adaptado pala uma rede honlogênea
em árvore, onde cada processador tem l filho (variando a alteia da árvore), onde os teilapos de
comunicação são menores que os tempos de processamento

À IJ ll -í C Mínimo Média

Tabela 5.36: Resultados comparando com o algoritnlo SPT adaptado pala uma rede heterogênea enl
árvore, onde cada processador tem 2 filhos (vadiando a altura da árvore)

No caso de pedes em cadeia de aglomerados em estrela observamos que entre o nosso algoiitmo e o
SPT adaptado, o SPT apresentou melhores resultados na nlaioiia dos cenários, principalmente qualtdo
os canais de comunicação e os processadores são llotllogêneos. Quando os tempos de comunicação são
maiores que os tempos de processamento, as soluções dos dois algoritnlos fora.in iguais em todas os
cenários.

Para redes eni cadeia de aglonleiados com qualquer topologia, vimos que o nosso algoiitillo em
relação ao SPT adaptado, selllpie obteve melhores soluções pata todos os cenários. Quando os tempos
de comunicação são maiores que os tempos de processamento, os resultados dos dois algotitmos
também foram os mesmos em todas os cenários

Enl redes enl árvores, podemos obselvai que entre o nosso algoritmo, o SPT adaptado e o algoritnio
de Beaunlont et al, o nosso algoritmo apresentou nlellloies resultados eni geral, a não ser no cellário

onde a fede tem conexões e processadores heterogêneos, não é uma rede en] cadeia (cada processador

3 l 5 5; w $ 15 l <c< 5 o, oo% 1,50% 4, 55% 0 3
4 l   l <c< 5 o, oo% 2, 62% 6, 06% 0 l
5 l   l <c< 5   2, 70% 6, 82% 0 0
6 l 5 5; m $ 15 l <c< 5 o, oo% 2, 94% 7, 27% 0 4
7 l   l <c< 5   3, 40% 7, 58%   4

3 l 50 < w < 60 l <c< 5 0,17% 0, 30% 0, 98%   0
4 l 50 < m < 60 l <c< 5 0, 33% 0, 65% 1,94% 0 ()
5 l 50 < u; < 60 l <c< 5 0, 50% 0,91% 2, 63% () 0
6 l 50 < w < 60 l <c< 5 0, 67% 1,29% 3, 48% 0 0
7 l 50 < w < 60 l <c< 5 0, 83% 1,46% 4, 72% 0 ()

3 2 1< w < lO 10 < c < 20 o, oo% 3, 47% 72, 72% 0 86
4 2 1< m <10 10 < c < 20 Õ; ÕÕ% 1,96% 25, 00%   84
5 2 1< m < lO 10 < c < 20 l o,oo% 3, 49% 50, 00% 0 85
3 2 5< m <15 l <c< 5 19,12% 9, 46% 80, 34%   6
4 2 5< w < 15 1 < c< 5 20, 45% 19,21% 149, 98% 8 4
5 2 5< m <15 1 < c< 5 25, 00% 21, 45% 192, 29% 3 6
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Tabela 5.37: Resultados comparando com o algoritmo SPT adaptado para ullia rede l)omogênea
ein árvore, onde cada processador temi 2 filhos (variando a altura da árvore), onde os tempos de
con-Lunicação são maiores que os tempos de processamento

C

Tabela 5.38: Resultados comparando com o algoritlno SPT adaptado pala uma rede honlogênea
em árvore, onde cada processador tem 2 filhos (vadiando a altura da árvore), onde os tempos de
comunicação são menores que os teillpos de processamento

tem dais de um filho, com exceção das folhas) e os tempos de piocessanlento são lllaioies que os
telaipos de transmissão. À'lesnio assim, nesse cellálio a nlaioiia das soluções foi'ain melhores no nosso

algoritnlo.

Entre o nosso algolitmo e o SPT adaptado, podemos notar que em redes homogêneas com tempos
de comunicação maiores que os tempos de processamento e em redes em cadeia (processadores da
árvore tem apenas l filho) também com tempos de con)tinicação maiores que os tempos de processa-
mento, as soluções apresentadas focam as nlesnlas.

A Tabela 5.39 niostia unl resumo dos resultados apresentados

3 2 1< w <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100

4 2 1< w < lO 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
5 2 1< w <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo% Q 100

6 2 1< m <10 10 < c < 20 o, oo% o, oo% o, oo%   100

3 2   50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
4 2 l$ w $10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 100
5 2 1< m <10 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% 0 loo
6 2 l <lu < lO 50 < c < 60 o, oo% o, oo% o, oo% Q 100

3 2 5< m <15 l <c< 5 o, oo% 1,07% 3, 03% 0 23

4 2 5< w <15 l <c< 5 o, oo% 1,07% 3, 03% 0 26
5 2   1< c< 5 o, oo% 1,19% 3, 03% 0 24
6 2 5< m <15 l<c<5   1,05% 3, 03%   24

3 2 50 < to < 60 l<c< 5 0,17% 0, 32% 0, 94%   0

4 2 50 < m < 60   0,21% 0, 56% 1,82% 0 0

5 2 50 < m < 60 l <c< 5 0, 33% 0, 72% 1,82% 0 0

6 2 50 < w < 60 l <c< 5 0, 33% 0, 75% 1,82% 0 ()
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Algoritmo Algoritmo Com-
parado

Número
tarefas

de l Resultados

Tabela 5.39: Resumo dos experimentou dos algoritinos

SPT adaptado Dutot l.ooo Soluções próximas do algoritmo ótimo de
Dutot. Quando os tempos de comunica-
ção são maiores que os tempos de proces-
sa.mento, os tempos de escalonamento das
soluções dos dois algoritmos são os mes-
mos.

Algoritmo para
redes em cadeia
de aglomerados
em estrela

SPT adaptado lo .o o o Não apresentou soluções boas na maioria
dos casos. Quando os tempos de comuni-
cação são maiores que os tempos de pro-
cessamento, os tempos de escalonamento
das soluções dos dois algoritmos são os
mesmos.

Algoritmo para
redes em cadeia
de aglomerados
com qualquer to
pologia

SPT adaptado l.ooo Não apresentou soluções piores em todos
os ca.sos. Quando os tempos de comunica-
ção são maiores que os tempos de proces
lamento, os tempos de escalona.mento das
soluções dos dois algoritmos são os mes-
1110s.

Algoritmo para
redes em árvore

SPT adaptado
/ Algoritmo de
Beaumont et al.

depende dos
tempos de
processa
mento e de
comunicação

Apresentou soluções melhores na maioria
dos casos. Quando os tempos de comuni-
cação são maiores que os tempos de pro-
cessamento e a rede é homogênea ou em
cadeia (cada processador tem apenas um
filho), os tempos de esca]onamento das so-
luções do nosso algoritmo e do SPT adap-
tado são os mesmos.
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Capítulo 6

Conclusões

6.1 Comentários Finais

Neste trabalho, abordamos o problema de escalonar tarefas independentes e de nlesino tamanho
em pedes heteiogê[[eas, cona te]npos de comunicação e de processamento são diferentes.

Nosso trabalho é uma tentativa de simplificação de redes heterogêneas, onde além de mostialllos
alternativas de modelagem de pedes heterogêneas, plopoillos heuiísticas pala escalonar tarefas nas
nlesnias. Consideramos redes enl cadeia de aglonterados em estrela, pedes em cadeia de aglomerados
cona qualquer topologia, onde os tempos de comullicação dentro dos aglomerados são muito menores
em relação aos tempos de comunicação enfie os aglonleiados e rede ein árvores.

Pala cada algoiitnlo, compaianios a solução dada com o algoiitmo SPT adaptado, que se inosti'ou
um bom algoiitmo paga servir como base de con[paiações. Pala cede en] árvores, compa-ramos o

algoritmo também com o algoiitmo apresentado eni Beaumollt et al. l3j.

Pala redes ena cadeia de aglomerados en] estrela, os resultados obtidos não foiain tão bons.
Pala maioria dos casos, o algolitnio SPT adaptado apresentou nielhoies resultados do que o nosso
algoritmo. Enl redes heteiogêneas, o nosso algoiitlalo apresentou melhores soluções em relação a redes
homo.êlleas

Com os l esultados apresentados pala ullla fede eill cadeia de aglomerados com qualquer topologia,
onde não consideianlos os tempos de coillunicação dentro dos aglomerados, podemos concluir que as
soluções encontradas foram boas. Con)parando com o algoiitmo SPT adaptado, elll nenhum dos
cenários analisados nosso algoritmo apresentou solução pior

Para as duas redes mencionadas acima, quando os teillpos de comunicação são maiores que os

113
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tempos de processamento as soluções obtidas pelos algoritmos propostos e o algoritmo SPT adaptado
sao as mesmas

Os resultados do nosso algoritmo para redes em alvores apresentaram algumas soluções piores eni
relação aos resultados dos outros algoritmos, mas na maioria dos casos as soluções foram melhores.
Em particular, quando os tempos de comunicação são maiores que os tempos de processamento ou os
tempos de coillunicação e de processan)ento são homogêneos ou cada processador da rede elll árvore
tem no máximo l filho (rede eni cadeia) , nosso algoritnio apresentou soluções illelhores ou, no máxinto,
iguais aos ouvi-os em todos os casos.

O objetivo desse trabalho foi apresentei heurísticas para escalonar tarefas eln redes heterogêneas
com estruturas llaais complexas, usando estruturas mais simples.

6.2 Principais Contribuições

As principais contribuições desde trabalho foram

e Algoiitnio pala pedes heterogêneas em cadeia de agloíllelados em estrela;

e Algoz'itnlo pala pedes heterogêneas em cadeia de aglomerados com qualquer' topologia, onde os
tempos de comunicação dentro dos aglonleiados são muito menores que os tempos de comuni-
cação enfie os aglollleiados ;

e Algoiitnlo pa-ra redes lietei'ogêneas em árvore;

e Grande quantidade de simulações em divei'sos cenários pal'a cada. topologia de rede considerada
nos algoritnlos propostos.

6.3 :l:raballlos ];'uturos

Neste tiaballlo apresentamos alguns algoritmos para iesolvei o problema de escalonamento de
tarefas em redes hetelogêneas. Como trabalhos futuros, podemos citar:

1. 0s i-esultados do nosso algoritnto pala pedes en] cadeia de aglomerados com qualquer topologia
(onde os tempos de comunicação dentro dos aglomerados são muito menores do que os tempos
de comunicação entre os aglomerados), descrito na Seção 4.4, apresentaiain setnpre melhores
resultados em relação ao algoritmo SPT adaptado, descrito na Seção 4.2. Apesar dos bons
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resultados, o algoritmo proposto não possui nenhuma garantia teórica, logo uma verificação
aprofundada sobre o seu desempenho é de extrema impoitància;

2 Nos expeiimentos numéricos do nosso algoritmo para redes em árvores, descritos na Seção 4.5,
os cenários foram lin)irados devido ao algoritmo de Beaun)ont et al. Esse algoritmo calcula a
melhor alocação de tarefas nos processadores em um período eixo de T unidades de tempo. No
cálculo de T, é considerado o mínimo múltiplo comuna dos tempos de contunicação de quase
todos os processadores da fede e também dos tempos de comunicação de alguns canais de
comunicação. Dependendo dos valores desses tempos e da quantidade de processadores na rede,
o valor de T pode ser muito grande e, portanto, o tempo total do escalonamento seria maior
ainda, fazendo com que a variável (long) que guardava o tempo estourasse. Por collsequência, a
altura da árvore, o número de processadores filhos e o número de períodos no estado fixo foralal
limitados. Nos expetimentos utiliza.mos 10 períodos ilo estado fixo (sem contar os períodos de
inicialização). Uilla sugestão é tentar aumentar essas variáveis, principallllente, o número de
períodos no estado fixos

3 Alterar nos algoiitnlos propostos no Capítulo 4, a iTlaneira que são armazenados os tempos que
os canais de comunicação e os processadores podem ser usados. Neste trabalho, arnlazenamos
esses tempos nas variáveis auxiliares h e o. Pata cada conexão e pala cada processador é
armazenado apenas unl número que é o tempo que cada un] poderá ser usado. Ao invés de
armazenaimos apenas uni núnieio, unia tentativa pala nlelliorai os resultados dos algoiitinos
propostos seria aimazenai un} intervalo de tempos que cada conexão e processador poderão sei

utilizados. Com o uso de intervalos pode-se esperar em alguns casos um melhor aproveitamento
dos canais e/ou processadores.
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