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RESUMO 

Esta dissertação apresenta uma discussão de diversos algoritmos paralelos para 
ordenação encontrados na literatura. Os algoritmos são analisados visando selecionar os mais 
adequados para a implementação em sistemas distribuídos. 

O algoritmo base utilizado foi o Quicksort Paralelo, que foi implementado em 
uma rede de SUNs utilizando a plataforma de programação PVM (Parallel Virtual Machine). 
Os resultados obtidos foram analisados e alterações visando adequar os algoritmos ao sistema 
utilizado (máquinas heterogêneas, granularidade grossa) foram propostas. Dentre as 
modificações propostas cabe ressaltar: a divisão não uniforme dos vetores a serem ordenados 
com o intuito de obter melhor balanceamento de carga; a divisão de vetores utilizando-se pivôs 
para que as listas geradas em paralelo não necessitem de intercalação; e a liberação do 
processador mestre, evitando que este seja sobrecarregado com a ordenação de uma lista. Os 
resultados obtidos com as modificações são analisados. 



ABSTRACT 

This dissertation discusses several parallel sorting algorithms available in 
the open literature. These algorithms are analyzed aiming to select the more adequate ones for 
implementation on distributed computing systems. 

The base algorithm used is the Parallel Quicksort, which was 
implemented in a network of SUN machines using the PVM (Parallel Virtual Machine) 
programming library. The results obtained were analyzed and some basic alterations were 
proposed in order to adequate the algorithms to the system adopted (heterogeneous machines 
and coarse granularity). Among the modifications proposed some need to be emphasized: non 
uniforrn division of the vectors to be sorted, attempting to reach a better load balancing; 
division of the vectors using pivots ensuring that the lists generated in parallel do not need to be 
merged; and the liberation of the master processor, to avoid its overloading due to the sorting 
of a list. The results obtained with these modifications are analyzed. 



ÍNDICE 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
Pág. 
01 

CAPÍTULO 2. ARQUITETURAS PARALELAS 	 04 

2.1 Conceitos Básicos 	 05 
2.2 Classificações de Arquiteturas Paralelas 	 07 

2.2.1 Classificação das Arquiteturas segundo Flynn 	 08 
2.2.2 Classificação das Arquiteturas segundo Duncan 	 10 

2.2.2.1 Arquiteturas Síncronas 	 11 
2.2.2.1.1 Processadores Vetoriais 	 11 
2.2.2.1.2 Processadores Matriciais 	 12 

2.2.2.2 Arquiteturas Assíncronas Convencionais - MIMD 	13 
2.2.2.3 Arquiteturas Assíncronas não Convencionais - MIMD 	15 

2.2.2.3.1 Arquiteturas Dataflow - Fluxo de Dados 	15 
2.2.2.3.2 Arquiteturas de Redução 	 16 
2.2.2.3.3 Arquiteturas Híbridas - SIMD e MIMD 	17 

2.3 Considerações Finais 	 17 

CAPÍTULO 3. PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE 	 20 

3.1 Mecanismos para Ativação de Processos 	 21 
3.1.1 Parbegin Parend - Cobegin Coend 	 21 
3.1.2 Fork / Join 	 22 

3.2 Comunicação e Sincronização 	 24 
3.2.1 Comunicação e Sincronização em Memória Compartilhada 	25 
3.2.2 Comunicação e Sincronização em Memória Distribuída 	30 

3.3 Linguagem para Programação Concorrente 	 32 
3.6 Considerações Finais 	 33 

CAPÍTULO 4. DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARALELOS 	 34 

4.1 Escolha da Abordagem 	 34 
4.1.1 Tipos de Abordagem 	 35 
4.1.2 Vantagens e Desvantagens 	 38 

4.2 Métodos de Programação 	 38 
4.3 Relacionando os métodos com as abordagens de paralelismo 	 39 
4.4 Considerações Finais 	 39 

CAPÍTULO 5. PLATAFORMA PARA PROGRAMAÇÃO EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 	41 

5.1 PVM - Parallel Virtual Machine 	 42 
5.1.1 O modo Computacional PVM 	 42 



5.1.2 Principais características do pVM
5.1.3 Criando uma Máquina Virtual
5.1.4 Rotinas Básicas para Programação utilizando a linguagem c

5.2 Considerações Finais

C,lpÍrulo 6. Ar.conlrMos p.tnllnlos on OnonNAÇÃo

6.1 Algoritmos Paralelos de Ordenação
6.1.1 Algoritmo Sl: euicksort paralelo - versão I
6.1.2 Algoritmo 52: euicksort paralelo - versão 2
6.1.3 Algoritmo 53: SelectSort
6.1.4 Algoritmos Key Select e SupereuickSort

6.1.4.1 Algoritmo 54: Key Select
6.1.4.2 Algoritmo 55: SupereuickSort

6.1.5 Algorirmo 56: euick-MergeSorr (eMS)
6.1.6 Algoritmo 57: Concatenação

6.1.6.1 Particionamento para p processadores
6.1.7 Algoritmo S8: Merging Distribuído
6.1.8 Algoritmo 39: ODD - EVEN Merging

6.2 Considerações Finais

C.lpÍrul,o 7. ANÁusp Dos RESULTADos

7.1 Algoritmo Sl: Quicksort paralelo - versão I
T.2Modificações em Sl

7.2.1 Algoritmo S I : euicksort paralelo - versão 2
7.2.2 Algoritmo Sl: euicksort paralelo - versão 3

7.3 Algoritmo 52: Quicksort paralelo - versão I
7.4 Modificações em 52

7.4.I Algoritmo 52: euicksort paralelo - versão 2
7.4.2 Algoritmo 52: euicksort paralelo - versão 3

7.5 Algoritmo 53: SelectSort
7.6 Comparação entre os Algoritmos Sle 52
7.7 Considerações Finais

C.q,pÍrul,o 8. CoxclusÕEs FrNArs

8.1 Revisão Bibliográfica
8.2 Implementação e Execução
8.3 Contribuições
8.4 Sugestões de Trabalhos Futuros

ApÊxucn A

52

52
53

55

56
59
6t
62
63

67
68
70
72
73

75

77
83

84
86
88

92
93

95

97
97
98

100

45
46
47
5l

100

101

102
103

104

RnnnnÊNcrAs BrBLrocR(FrcAs 130



INDICE DE FIGURAS

Pág-

FrcuRe 2.1 - RsleçÃo eNrnENúrr¡pno E coMpLEXTDADE DE pRocESSADoRES
Flcune 2.2 - ExecuçÃo EM prpEI.rNe oe 3 pRocEssos or 3 esrÁcros
FrcuRn 2.3 - AnqurrEURA DE uM coMpurADon SISD
FrcuRe 2.4 - AnqurrETURA DE uM coMpurADon SIMD
Frcunn 2.5 - AnqurrETURA DE uM coMpurADon MISD
FrcuRe 2.6 - AnqurrETURA DE uM coMpurADon MIMD
FrcuRn 2.7 - OnceNlznçÃo DE uM pRocESSADoR vEToRTAL
FrcuRe 2.8 - oncnrurzeç.Ão DE uM coMpurADon sIMD MATRTcTAL
FIcuRn 2.9 - AnquITETURA DE uM coMpurADon SIMD - vevónre coMpARTTLHADA
FlcuRe 2.10 - EsrnurunAs DE coMpurADonps MIMD
FlcuRe 2.rl - EsrRuruRA DE uMA uÁqurNe BASEADA EM FLUXo DE DADos
FrcuRn 2.12 - EsrRuruRA DE uMA vÁeurNe oB nBouÇÃo
FlcuRa 2.13 - EsrnuruRA DE uMA uÁqune uÍ¡Rne
FtcuRn 3.1 - Fluxo DE pRocESSos A sEREM EXEcurADos
FrcuRe 3.2 - EsrnuruRA DE uMA DEcLARAçÃo Fonr/ Jon
FtcuRa 3.3 - Gne¡o DE pRocgssos A sEREM EXEcurADos
FrcuRe 3.4 - Gnepo DE pRocESSos pARA o EXEMpLo oe seþrÁroRos
FrcuRe 3.5 - PoNro A poNTo - EMrssoR ANTECTpADo
FrcuRe 3.6 - RpNoez-Vous - EMrssoR ANTECTpADo
FIcuRe 3.7 - CHerr¿eoR RBuorA DE pRoceuÀ4eNro (RpC)
FIcuRe 3.8 - cmssp DE LrNcuAcENs e rÉcNrces DE srNcRoNveçÃo
FrcuRe 4.1 - PennLELrsMo pELo RESULTADo - pTNTURA DE uMA cASA
FrcuRe 4.2 - PenaLELrsMo prpELrNE - pRoJETo DE uMA cASA
FIcune 4.3 - PnneLELrsMo poR AcENDe - AcegevfeNTo DE uMA cASA
FIcuRe 5.1 - Mopalo CoMPUTAcIoNAL PVM
FrcuRe 5.2 - VrsÃo cERAL DE uMA AReurrETUne pVM
Ftcunn 6.1 - AlcoRITMo S1 ptr¿ pARALELo urrlrzANDo o MERcrNc EM pARALELo
FIcuRa 6.2 - DlsrnteutçÃo e coleçÃo Dos DADos NA MALHA DE pRocESSADoRES
FlcuRe 6.3 - Urr¿ HIpERCUBo rRr-DrMENsroNAL
FIcuRe 6.4 - Fesp DE DISTRTBuTçÃo EM uM HIpERCUBo rRI-DTMENSToNAL
FIcuRe 6.5 - Fnss oe coleçÃo DE DADos EM uM HrpERcuBo rRI-DTMENSToNAL
Frcune 6.6 - IlusrnnçÃo Dos ELEMENTos DAS LrsrAS p e e
FIcuRe 6.7 - RrpneseNreçÃo cRÁprcn pARA AS LrsrAS DrvrDrDAS (A e B)
FIcune 7.1 - MÁqurNA pARALELA DEFTNTDA pARA AS rMpLEMeNrnçÕes
FlcuRn 7.2 - Tzupo DAs execuçoes Do AlcoRrrvo sl - vpnsÃo I
FIcuna 7.3 - Tpvpo DAs execuçÕes Do ALcoRnuo sl - vensÃo 2
Frcune 7.4 - Tevpo DAS execuçÕes Do AlcoRrrvo sl - vensÃo 3
FrcuRn 7.5 - Tevpo DAS execuçÕes Do AlcoRrrvo s2 - vensÃo I
FrcuRe 7.6 - Tevpo DAS exrcuçÕes Do ALcoRrrn¡o 52 - vensÃo 2
FIcuRn 7.7 - Te¡vrco DAs execuçÕes Do AlcoRrrvo s2 - vensÃo 3
FtcuRR 7.8 - covpeneçÃo ENrRE os AlcoRlrMos sl e s2 (veron cov 4g0000)

05

07
08
09
09
10

ll
t2
l3
t4
t6
t6
t7
2t
23
23
27
30
3l
3t
32
35
36
37
43
44
54
6r
64
65
66
68
69
77
79
85

87

89

94
96

98



CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Um grande interesse vem surgindo nestes últimos anos no que se refere a
arquiteturas paralelas para processamento de dados. Isto se deve ao fato de que a
microeletrônica, apesar de permitir uma evolução na velocidade de processamento, sempre
apresenta limites bem estabelecidos quanto ao seu ha¡dware. Com isso a busca pelo
processamento paralelo tornou-se uma alternativa bastante interessante para o aumento do
desempenho de sistemas computacionais.

Nas últimas décadas, surgiram diversas arquiteturas que exploram diferentes
tipos de paralelismo em diferentes granularidades. A evolução das arquiteturas paralelas
originou uma série de novos tópicos referentes à programação paralela. Dentre esses tópicos
pode-se citar o desenvolvimento e avaliação de algoritmos paralelos e o desenvolvimento e
utilização de linguagens de programação paralela.

Os algoritmos paralelos podem ser desenvolvidos seguindo-se três abordagens:
paralelismo pelo resultado, que parte do produto final dividindo-o em vários processos que
serão executados concorrentemente; paralelismo especialista ou pipeline, em que o problema é
particionado em objetos que serão executados em tempos sobrepostos e paralelismo por
agenda (processor farm), no qual um processador mestre controla uma lista de tarefas que
devem ser realizadas por processadores escravos [CARS9].

Em qualquer das abordagens adotadas, o desenvolvimento de algoritmos
paralelos deve considerar alguns pontos, dentre eles:

o as tarefas devem ser subdivididas de forma a requerer o menor número de comunicação
possível, minimizando a sobrecarga da comunicação;

o a granularidade das tarefas deve ser compatível com a máquina paralela em que o programa
for executado;
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INTRODUÇÃO

o a'complexidade das tarefas a serem executadas em paralelo deve ser o mais uniforme
possível, de modo a obter um bom balanceamento da carga.

Esses pontos citados e outros, tornam o desenvolvimento de um algoritmo
paralelo uma tarefa não trivial. Em muitos casos, um algoritmo que é ótimo para aexecução em

máquinas seqüenciais, pode apresentar uma grande dificuldade de paralelização.

Mas, com o advento dos computadores paralelos, mesmo os algoritmos que já
eram clássicos e que não vinham mais sendo estudados têm sido avaliados, como é o caso dos

algoritmos para ordenação de vetores. Existe na literatura um grande número de propostas de

novos algoritmos para ordenação visando autilização de máquinas paralelas, por exemplo, veja

referências.

O objetivo deste trabalho é estudar alguns destes algoritmos, visando suas

implementações em uma rede SUN, utilizando Pvlvf, que é um software que permite configurar

uma coleção de computadores heterogêneos em uma única máquina paralela virh¡al, oferecendo

o suporte necessário para as implementações, como por exemplo, as primitivas básicas de troca

de mensagens. Os algoritmos para este tipo de ambiente devem apresentar granularidade grossa

e pouca comunicação. Destes algoritmos, os que mais se adaptam ao objetivo desta dissertação

foram discutidos. Três destes algoritmos foram implementados e seus resultados analisados.

Para o desenvolvimento deste trabalho são necessários alguns conceitos básicos

sobre computação paralela. No capítulo 2 são apresentados de maneira detalhada tanto os

conceitos referentes a processamento paralelo, como as arquiteturas paralelas e suas

classificações, no sentido de descrever as principais características de hardware existentes nesta

ârea.

Outro tópico importante para o desenvolvimento do trabalho apresentado nesta

dissertação são as linguagens para programação concorente. Estas linguagens devem adicionar

às linguagens seqüenciais três tipos de ferramentas: ferramentas para definir subtarefas que

serãci executadas em paralelo, ferramentas para ativar e desativar os processos paralelos /
concorrentes, e ferramentas que coordenem a execução entre os processos, isto é, comunicação

e sincronização entre os processos. Estas ferramentas são normalmente distintas para sistemas

com memória compartilhada e sistemas com memória distribuída. No capítulo 3 é feita uma

análise de tais ferramentas e de algumas linguagens desenvolvidas para programação

concorrente.

2



TNTRODUÇÃO

O capítulo 4 discute o desenvolvimento de algoritmos paralelos. As abordagens:

paralelismo pelo resultado, paralelismo especialista ou pipeline, e paralelismo por agenda

Qroèessor .farm), são apresentadas neste capítulo.

O capítulo 5 discute a utilização da plataforma PVM (Parallel Virtual Machine)

para implementação de algoritmos paralelos em sistemas distribuídos, cujo objetivo é servir de

suporte para a programação dos algoritmos propostos.

No capítulo 6, encontram-se algumas análises e descrições de algoritmos
paralelos de ordenação empregados a diferentes arquiteturas paralelas. Diversos algoritmos
descritos na literatura foram analisados e os que mais se adaptaram ao objetivo desta

dissertação foram discutidos.

O capítulo 7 aborda a análise e discussões de três destes algoritmos, em termos

de desempenho, referentes as implementações realizadas. Também no capítulo 7, são

comentadas algumas modificações de tais algoritmos a fim de obter melhores resultados.

Para o capítulo 8, foram resen¿ados os comentários finais desta dissertação de

mestrado, bem como as zujestões para pnijetos futuros.

Os códigos fontes dos algoritmos implementados são apresentados no Apêndice

A e em seguida, encontram-se as referências bibliograficas.
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CAPITULO2

ARQUITETT]RAS PARALELAS

A evolução dos sistemas computacionais vem ocorrendo ao longo do tempo, no

sentido de melhorar muitas de suas características fundamentais tais como: desempenho,

capacidade, confiabilidade e disponibilidade. Pode-se dizer que as tecnologias em

microeletrônica têm pemitido uma evolução substancial na velocidade de processarnento, mas

sempre dentro de seus limites bem estabelecidos. É nesse sentido que a exploração do

paralelismo vem ampliando os limites de desempenho dos sistemas computacionais através de

arquiteturas alternativas e de desenvolvimento e otimização de softwares.

Processamento paralelo é definido como uma forma eficiente de processamento

de informação que enfatiza a exploração de eventos concorrentes no processo computacional

[HWA84]. Concorrência de eventos ocorrerá sempre que em um determinado instantg dois ou

mais eventos tiverem sido iniciados mas não terminados.

A concorrência de eventos poderá ser explorada em sistemas

monoprocessadores ou em sistemas multiprocessadores. No primeiro caso, tem-se um pseudo-

paralelismo, em que é simulada a ocorrência de tarefas concorrentes em um único processador.

Neste caso, o processador é utilizado em uma forma de tempo compartilhado, isto é, em um

determinado instante, apenas uma tarefa está sendo executada, as outras que já foram iniciadas,

estão aguardando a liberação do processador para prosseguirem. No caso de

multiprocessadores, ocorre um paralelismo verdadeiro, que pode ser explorado através de

diferentes tipos de arquiteturas paralelas.

' I'Surgiu" nos últimos anos um número grande e diversificado de arquiteturas

paralelas que diferem em várias características, dentre elas: número de processadores,

complexidade dos processadores, sincronismo, organização de memória, etc. Apesar desta

diversificação, os objetivos básicos das arquiteturas paralelas podem ser resumidos em:

4



ARQI.NTETURAS PARALELAS

o melhorar o desempenho dos programas lentos.

¡ obtenção de uma arquitetura com alto desempenho a um custo relativamente

baixo.

. melhorar a resolução de problemas intrinsicamente paralelos.

A seguir são apresentados alguns conceitos básicos necessários para uma
discussão sobre arquiteturas paralelas e uma revisão sobre diferentes enfoques de arquiteturas
paralelas.

2.1 CONCETTOS BÁSTCOS

Nesta seção, são apresentados conceitos básicos para a discussão de arquiteturas
paralelas.

' Granularidade é o tamanho das unidades de trabalho, submetidas aos
processadores, considerando o porte e a Erantidade de processadores do computador paralelo.
Poucos processadores, grandes e complexos implicam uma granularidade g[ossa, e no caso de
muitos processadores, pequenos e simples implicam uma granularidade fina. A frgura Z.l
mostra a variação entre o número e a complexidade de processadores.

/

Número FINA --> milha¡es de processadores Complexidade

de lvtOn -> dezenas de processadores dos

Processadores GROSSA --> unidades de processadores Processadores

7

5

Fig.2.l. Relação entre número e complexidade de processadores



AROUITETURAS PARALELAS

Sneeduo e Eficiência

A utilização de vários processadores lwou à necessidade de se determinar o
aumento do desempenho obtido com a execução de um dado problema em uma arquitetura
paralela. Dois parâmetros considerados são speedup e eficiência.

Sneeduo (So) é o aumento de velocidade observado quando se executa um
programa em um computador paralelo comp processadores, em relação a I processador.

Sp = tlltp

Onde: tl: tempo de execução em um processador.

tp: tempo de execução em p processadores.

Eficiência lEo) é o grau de utilização dos processadores paralelos.

Ep = Sp/p

Onde: Sp: speedup.

p: número de processadores utilizados.

A situação ideal para p processadores é Sp=p; tem-se assim uma eficiência de
100%. Por exemplo, um algoritmo utilizando 60 processadores executando com eficiência :
75Yo, o Speedup será:

Ep = Sp/p :) 0.75 = Sp/60 Sp = 45

Isto significa que a execução paralela é 45 vezes mais nþida que a execução

seqtiencial.

Processamento Pineline

Na utilização de "pipeline" uma tarefr (processo) a ser executada deve ser

subdividida em uma seqüência de subtarefas, cada qual a ser considerada por um estágio de

hardware especializado que opera conconentemente com outros estágios do' pipeline.

6



ARQTITETURAS PARALETAS

Subtarefas sucessivas são lançadas dentro do pipeline e são executadas em frações de tempo
sobrepostos [KIR9I].

A figura 2.2 compara a execução de 3 processos distintos constituídos de 3
estágios na forma sequencial e em pipeline. Pela figura, observa-se que, na execução em
pipeline, cada processo é executado seqtiencialmente, isto é, o 2o estágio do processo I só
iniciará quando o lo estágio deste processo terminar sua execução. O paralelismo é obtido
através da execução de sucessivos processos. Neste caso, no instante em que o processo I está
no 2o estágio, o processo 2 jâ estár executando o seu 1o estágio. Assim, em um pipeline, cada
processo é executado seqüencialmentg mas existe uma sobreposição entre a execução dos
diversos processos.

Estágios EsUâgios

Processo I
Processo I Processo2 i Processo3 Processo 2

Processo 3

Plc i P2ci P3c

Plb

Tempo Tempo
a) Execução sequencial de 3 processos de

3 estágios

b) Execução em pipeline de 3 processos de

3 estágios

Fiç.2.2. Execução em Pipeline de 3 processos de 3 estrigios

2.2 CLASSIFICAÇOES de AReUITETURAS PARALELAS

Existe um grande número de propostas para classificações de arquiteturas
paralelas, cada's:a delas enfatizærd.o una.ca¡acterística diferente destes tipos de náquinas.

A classificação de Flynn [ffY721, apesar de ser antiga (década de 70), e por
isso não englobar um grande número de arquiteturas paralelas existentes, ainda é muito
utilizada. A classificação de Duncan [DLJN9O] é mais atual, e engloba a maioria das máquinas
atuais. Estas duas classificações são apresentadas a seguir.

7



ARQTJITETURAS PARALELAS

2.2.1 Classificação das arquiteturas segundo Flynn

Flynn $rY72l propôs uma classificação das arquiteturas em quatro categorias
de máquinas conforme a multiplicidade do fluxo de dados e de instruções. As quatro categorias
são:

SISD - (Single Instruction - Single Data srream)

SIMD - (Single Instruction - Multiple Data stream)

MISD - (Multiple Instruction - Single Data srream)

MIMD - (Multiple Instruction - MultipleDara srream)

SISD: esta organizaçio, mostrada na figura 2.3, representa a maioria dos
computadores seriais disponíveis nos dias de hoje (Von Neumann). As instruções são
executadas em seqüência sobre um único conjunto de dados. A maioria dos sistemas SISD
atuaig pode ter mais do que uma unidade funcional, como por exemplo, os pipelines e aquelas
com coprocessador aritmético, porém todos sob a supervisão de uma unidade de controle
[HWA84], [NAV89], [NAV88], p.l"Y7zl.

FI

MEPUC

Fi5.2.3. Arquitetura de um computador SISD

SIMD: nesta categori4 estão os sistemas que possuem vários elementos de
processamento supervisionados por uma única unidade de controle; isto é, todos os elementos
de processamento recebem a mesma instrução para operarem sobre diferentes dados [HwAg4],
[NAV89J, [NAV88], !FLY7}). A memória do sistema pode estar dividida em vários módulos,
vinculados a cada elemento de processarfiento ou pode ser compartilhada, caso ilustrado na
figura 2.4. Os processadores vetoriais e matriciais são exemplos de arquiteturas SIMD.
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EP
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FD'

EP
2

FD

M
I

M
2

M
m

EP
I

Memória Compartilhada
FDr

FI

M - módulo de memória
EP - elemento de processamento

FD - fluxo de dados
FI - fluxo de instru@s
UC -unidadedecontrole

Fi5.2.4. Arquitetura de um computador SIMD

MISD: esta categoria, ilustrada na figura 2.5, representa as máquinas com

vários elementos de processamento recebendo instruções distintas de diferentes unidades de

controle (múltiplo fluxo de instruções), püô serem processadas sobre os mesmos dados (único

fluxo de dados) [H\ry484], [NAV89], [NAV88], WY72l. Não foram encontrados na

literatura, exemplos desta arquitetura.

EP
I

UC
n

EPUC
M

I
M M

n

EP
I

UC
I

FD
FI¡ IiIr

Memória Compartilhada

FIr

9

Fig. 2.5. Arquitetura de um computador MISD
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MIMD: nesta categoria estão classificados os sistemas multiprocessadores e os

multicomputadores. Cada unidade de processariento possui sua unidade de controle que

executa instruções sobre um conjunto distinto de dados. Os MIMDs podem ser fracamente ou

forteinente acoplados, dependendo do grau de interação menor ou maior eústente entre os

vários processadores [{W484], [NAV89], [NAV8S], [FLY72]. Sua estrutura é mosrrada na

frgura2.6.

Memória Compartilhada
FIr FI¡ FDr FI¡

EP
n

UC
n

FDo FINFIoFI"

EP
2

UC
a

FDr FIzFIzFIz

M
¡

M
n

M
a

EP
I

UC
I

Fi9.2.6. Arquitetura de um computador MIMD

As arquitetura SIMD e MIMD serão discutidas com maiores detalhes nos itens

2,2.2.1 e2.2.2.2.

2.2.2 Classificação das Arquiteturas segundo l)uncan

Uma classificação mais atual e abrangente é a de Duncan [DUN90], que é
baseada na sincronização, gerando as categorias:

r Síncronas - SII\{D.

r Assíncronas convencionais - MIMD.
o fusíncronas Não Convencionais - Híbridas /DataFlow / Redução.

Os principais objetivos desta classificação são:

o incluir maior número de arquiteturas paralelas existentes;
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o englobar a classificação de Flynn;

r não considerar paralelismo de baixo nível, tais como pipeline e utilização de

múltiplas unidades funcionais.

2.2.2.1 Arquiteturas Síncronas

O modelo computacional SIMD tem sido implementado com o uso de técnicas
de "pipeline" e de estruturas completamente paralelas. Tradicionalmente os computadores que

usam paralelismo SIMD com pipeline são denominados Processadores Vetoriais, enquanto
aqueles que usam paralelismo SIMD com estruturas paralelas são chamados de Processadores
Matriciais (" arrøy proce ssors') [ALM94], [DECS9].

2.2.2.1. I Processadores Vetoriais

Uma breve definição para processador vetorial: consiste de um hardware

específico que permite a uma seqtiência de operações idênticas ou dados arranjados em um
arrqy regular ser processada mais rapidamente que uma seqüência de operações não idênticas.

Pode-se dizer também que processador vetorial é uma máquina projetada para bem realizar

operações de ponto flutuante [ALM94].

' A organização básica de um processador vetorial, figura 2.7, consiste de: um
processador de instrução que busca e decodifica instruções, uma unidade de processamento

vetorial para executar as operações vetoriais, e um processador escalar para executar a parcela

não vetorizável do progr¿ìma. Para aceleÍaÍ a execução de operações, os processadores

vetoriais utilizam a técnica de pipeline.

Processador
de instnrção

Processador
Escalar

Memória

Principal

Unidade de
Processador
Vetorial

Fi5.2.7. Organzação de um Processador Vetorial
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2.2.2.1.2 Processadores Matriciais

Os processadores matriciais são constituídos por vários elementos de

processamento que funcionam sincronizadamente, sob a supervisão de uma unidade de controle

e que podem manipular fluxo único de instrução com múltiplos dados (SIMD) [DECS9]. A
sua configuração básica é mostrada na figura 2.8.

Rede de Interconexão

MemóriaMemóriaMemóriaMemória

EPEPEPEP

Unidade de

Controle

Barr¿mento de Dados vo

Barramento de Controle

Fig. 2.8. Organização de um computador SIMD matricial

Esta configuração consiste de N elementos de processamento (EP)

sincronizados pela unidade de controle. CadaEP é essencialmente uma ULA com registradores

de trabalho e memória local. A unidade de controle tem sua própria memória principal para o

aûnazenamento do sistema e programas de usuários carregados de recursos externos que são

decodificados pela unidade de controle que determina em qual EP serão executados. Uma

mesma instrução poderá ser executada em paralelo por todos os EP se iniciada depois que os

dados vetoriais forem remetidos para as memórias de cada processador. Isso é realizado pelos

barramentos de controle e de dados. A existência de uma rede de interconexão entre os

elementos de processamento é que tornará possível a movimentação de dados entre os

elementos de processamento sob a supervisão da unidade de controle.

Outra maneira de realizar a implementação de um processador matricial consiste

em substituir a memória local dos elementos de processamento por um conjunto de módulos de

memória compartilhada, cujo acesso é controlado pela unidade de controle através da rede de

interconexão. O número de elementos de processamentos e módulos de memória não são
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necessariamente iguais [DEC89]. A figura 2.9 ilustra esta arquitetura. Os conceitos de memória

distribuída e memória compartilhada serão melhor discutidos na seção 2.2.2.2.

vo Barramento de Dados

Barramento de Conhole

m
M

3
MIMI

M

Rede de Intcrconexão

P
n

EPE EP,EP,

Unidade de

Co¡rtrole

Fiç.2.9. Arquitetura de um computador SIMD - memória compartilhada

2.2.2.2 Arquiteturas A$síncronas Convencionaís - MIMI)

As arquiteturas MIMD são constituídas por vários processadores que podem

executar fluxos de instruções independentes, atuando sobre dados locais KIRgll, lFLY7zl,
[DuN90]. Os processos de software necessitam de sincronização em determinadas situações e,

para isso, fazem acesso à memória compartilhada, ou trocam mensagens através de uma rede

de interconexão. Essas características fazem com que os computadores MIMD sejam

assíncronos e apresentem controle de hardware distribuído.

Os sistemas MIMD podem ser agrupados de acordo com a orgauzação de sua

memória em: sistemas com memória compafiilhada e sistemas com memória distribuída,

ilustrados pela figura 2.10, discutidos a seguir.
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MIMD memória compartilhada MIMD memória distrihúdâ

PPP

Rede de
Interconexão PPP

Rede de
Interconexão

Fig.2.l0. Estruturas de computadores MIMD

Sistemas MIMD com memória compartilhada

Nos sistemas MIMD com memória compartilhada tem-se um único espaço de

endereçamento para todos os processadores. Esses sistemas denominados multiprocessadores,

normalmente são fortemente acoplados. Neste sistemas, problemas de sincronização no acesso

a dados compartilhados devem ser resolvidos, e soluções para os mesmos, serão apresentadas

no próximo capítulo.

Sistemas MIMD com memória distribuída

Os sistemas MIMD com memória distribuída são constituídos de processadores

autônomos com suas memórias locais, e desta forma o espaço de endereçamento é distinto para

cada processador. Estes sistemas denominados multicomputadores, normalmente são

fracamente acoplados. Para o compartilhamento de recursos são usados mecanismos de troca

de mensagens explícitas pela rede de interconexão, e tais mecanismos serão discutidos em

maiores detalhes no próximo capítulo.

Redes de fnterconexão

Várias topologias de redes de interconexão foram propostas para suportar a

expansibilidade destas arquiteturas e para providenciar um melhor desempenho para programas

paralelos. Entre elas, pode-se classificar dois tipos básicos de redes de interconexão para

sistemas de processamento paralelo: redes estáticas e redes dinâmicas [DEC90]. O que

diferencia estas estruturas é o número de segmentos de comunicação utilizados para

interconectar os recursos de hardware.
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As topologias de redes estáticas são ditas não reconfiguráveis, pois elas não

podem ser alteradas depois da construção da máquina. Como exemplos pode-se citar: rede

lineaq anel, estrel4 árvore, arranjo sistólico, conexão completa, 3-cube, 3-cube-connected

cycle, etc. [DEC90], [HWAS4].

As topologias de redes dinâmicas são ditas reconfiguráveis, isto é, elas podem

ser mudadas após sua construção. As topologias estáticas são usadas com bom desempenho

para resolver problemas específicos. Quando se trata de problemas de propósito geral, como
problemas altamente paralelos apenas a rede estática completamente interconectada apresenta

bom desempenho, porém seu custo é muito dispendioso. Esta dificuldade é tratada pelas redes

dinâmicas. Dentre estas redes pode-se citar: redes de barramento, redes de comutadores

multiestágio (Omega" Benes, Banyarl Cubg etc), redes de comutadores monoestágio e redes

de barras cruzadas [DEC90], [HWAS4].

Para os sistemas MIMD com memória compartilhada, geralmente a interconexão

é feita através de redes dinâmicas. E para os sistemas MIMD com memória distribuída são

normalmente utilizadas as redes estáticas. Isto porque, em sistemas com memória

compartilhad4 utiliza-se mais a rede de interconexão, sendo essencial uma comunicação de alto

desempenho obtido com as redes dinâmicas. Já nos sistemas com memória distribuída a maior

parte dos acessos à memória são feitos localmente, restringindo-se a utilização da rede para a

troca de mensagens entre os processadores.

2.2.2.3 Arquiteturas Assíncronas Não Convencionais - MIMI)

Diversas arquiteturas paralelas apresentam estruturas que não se enquadram nas

classificações existentes, dentre estas pode-se citar:

2.2.2.3.1 Arquiteturas Dataflow - Fluxo de Dados

São arquiteturas em que o paralelismo é encontrado em tempo de execução. O

que caracteriza esta arquitetura é a forma de controle que faz com que as instruções sejam

executadas quando os operandos ficam disponíveis, desta maneira a seqüência de execução é

baseada na dependência de dados. A figura 2.ll ilustra a execução da expressáo: a: (b+l) *

(b-c), em uma arquitetura de fluxo de dados.
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I

a

Fig. 2.1l. Estrutura de uma máquina baseada em fluxo de dados

No exemplo da figura 2.11, as operações ficam esperando a disposição dos

dados; assim, quando é feita a entrada do dado b, a operação + é realizada sendo armazenada

em tl, e tão logo seja feita a entrada de c, a operação - é executada e arÍnazenada em t2, uma

vez disponíveis tl e t2, é possível então executar a operação * e obter o valor de a.

2.2.2.3.2 Arquiteturas de Rpdução

O conceito de redução está simplesmente ligado à substituição do código fonte

original de um programa pelo seu significado [DEC89], [DuN90]. As expressões são

determinadas por demanda, isto é, um valor é determinado toda vez que seu resultado é

necessário. A figura 2.12 mostra a execução do exemplo utilizado na figura 2.ll em uma

arquitetura de redução.

cb

t2=b-ctl =b* I

a=tl rt2

Fig.2.l2. Estrutura de uma máquina de redução
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Neste caso, como era necessário multiplicar tl por t2, houve a necessidade de

ativar os processos tl e t2. A execução dos processos tl e t2 demandou a busca dos dados.

Umavez, tendo-se os dados disponíveis, o controle volta executando os processos.

2.2.2.3.3 Arquitetura Híbridas - SIMD e MIMD

Algumas arquiteturas híbridas são obtidas pela substituição de partes de uma

arquitetura MIMD por outras do tipo SIMD, como ilustrado na figura 2.13. Este tipo de

arquitetura proporciona bastante flexibilidade, tornando-se atraente para determinados tipos de

aplicação, como processamento de imagens, sistemas especialistas, etc. IDLJN9O].

ProcessadorMIMD

Conûolador SIMD

Processador SIMD
escravos

Fig.2.l3. Estrutura de uma máquina híbrida

2.3 Considerações Finais

Com o constante avanço tecnológico, estão sendo analisadas arquiteturas para

process¿rmento concorrente, visando a busca de uma melhoria nos sistemas computacionais

existentes, no sentido de aumentar o desempenho, a disponibilidade e a capacidade das

máquinas. Com isso, o processamento paralelo tem sido uma alternativa perante as arquiteturas

de Von Neumanr¡" que apresent¿rm seus limites de hardware e software bem definidos e

estabelecidos.

Várias foram as arquiteturds propostas, e para melhor organizâ-las foram feitas

classificações, das quais encontram neste capítulo, a de Flynn e a de Duncan. Flynn propôs uma
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classificação baseada no fluxo de dados e no fluxo de instruções, obtendo-se assim 4 grandes

categorias: SISD - único fluxo de instruções para um único fluxo de dados, SIMD - único fluxo

de intruções para múltiplo fluxo de dados, MISD - múltiplo fluxo de instruções para um único

fluxo de dados e MIMD - múltiplo fluxo de instruções para múltiplo fluxo de dados. Dentre

estes.grupos, as arquiteturas para processamento paralelo encontram-se principalmente nas

classificadas como SIMD e MIMD. Apesar da classificação de Flynn ser bastante utilizada ela

foi proposta na década de 70, e muitas das arquiteturas propostas a partir desta data não se

enquadram nesta classifi cação.

Na tentativa de engloba¡ o maior número possível de arquiteturas paralelas,

Duncan propôs uma classificação baseada na sincronização, gerando as categorias: síncronas -

SIMD, assíncronas convencionais - MIMD e assíncronas não convencionais - Híbridas, Data

Flow e Redução.

As arquiteturas síncronas SIMD têm sido implementadas sob a forma de

processadores vetoriais e processadores matriciais. Os processadores vetoriais utilizam a

técnica pipeline e os processadores matriciais exploram estruturas paralelas para o aumento do

desempenho e da capacidade de seus softwares, ambos voltados principalmente a resoluções de

cálculos aplicados à engenharia.

Os computadores MIMD .convencionais são classificados em sistemas com

memória compartilhada e sistemas com memória distribuída. A grande diferença entre eles é

que os sistemas com memória compartilhada apresentam um único endereçamento de memória

para todos os processadores e desta forma são mais fäceis de programar; são chamados de

multiprocessadores. Os sistemas com memória distribuída são constituídos de processadores

autônomos com memórias locais, possuindo assim, espaços de endereçamento distintos, sendo

mais facil o controle ao acesso aos dados, e são denominados multicomputadores. Para estes

sistemas a comunicação entre os processadores visando o compartilhamento de recursos é feita

através de redes de interconexão, podendo estas serem estáticas ou dinâmicas. As redes

estáticas são normalmente utilizadas em sistemas MIMD com memória distribuída devido à

maior parte dos acessos à memória serem realizados localmente, não sendo necessário uma

rede com alto desempenho para a troca de mensagens. Os sistemas MIMD com memória

compartilhada utilizam normalmente as redes de interconexão dinâmicas que apresentam um

alto desempenho na comunicação entre os processadores, fator essencial para estes sistemas,

visto'que o uso da rede de interconexão é muito intenso para os acessos aos módulos de

memórias compartilhadas.
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Os sistemas MIMD não convencionais são assim chamados por apresentarem

aplicações específicas. Nesta classe são encontradas as arquiteturas de fluxo de dados, as

máquinas de redução e as arquiteturas híbridas G!m/D e SIMD). Todas estas arquiteturas são

pouco difundidas e ainda estão sendo muito estudadas, como no caso da arquitetura de fluxo

de dados.

Uma breve comparação entre os sistemas SIMD e os sistemas MIMD é a de que

as arquiteturas SIMD possuem um único fluxo de instruções apresentando facilidade na

programação e depuração, e modo de processamento mais simples, visto que os processadores

MIMD são mais complexos. As desvantagens dos sistemas SIMD em relação aos sistemas

MIMD são a flexibilidade da arquitetura e o desempenho dos softwares relacionados

principalmente com a comunicação e o sincronismo entre os processadores.

Foram discutidas neste capítulo as arquiteturas paralelas. É fundamental que se

tenha em conjunto com estas arquiteturas softwares que permitam a exploração dos recursos

disponíveis. Assim, outro importante fator são as linguagens para programação concorrente.

No próximo capítulo, serão discutidos e analisados mecanismos para ativação de processos

concorrentes, bem como comunicação e sincronização em sistemas com memória

compartilhada e distribuída.

l9



cAPÍruro 3

PRocRAtrr.lÇÃo c oNC oRRENTE

Quando se fala em processamento paralelo, a primeira idéia que se tem é a de

várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, quer seja em ambientes monoprocessadores

ou multiprocessadores. Desta form4 em uma linguagem para processamento concorrente,

deve-se ter ferramentas para executar as seguintes tarefas [ALM9a]:

+ definir um conjunto de subtarefas para serem executadas em paralelo.

Ð começar e parar a execução das subtarefas (ativação dos processos)

+ coordenar e especificar a interação entre elas enquanto estão em execução

(comunicação e sincronismo).

Uma linguagem de programação concorrente apresenta diversas características

impo.rtantes que, de forma resumid4 estão associadas com: concorrência" comunicação,

sincronização, dependência do tempo, 9 tolerância a falhas [KIR89]. Geralmente, estas

características estão associadas com: método de comunicação, método de sincronização, uso

de variáveis globais, uso de buffers, criação de processos, rede de interconexão de processos,

execução indeterminada, compilação em separado, suporte de tempo real, facilidades de

abstração, tratamento de exceções, e suporte para verificação de processos. A presença de

aspectos positivos, relacionados com essas características, atuam no sentido de obter

linguagens completas, eficientes e confiáveis.
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3.1 MECANTSMOS PARA ATIVAÇÃO DE PROCESSOS

Para ativar a execução de processos concorrentes, há vários mecanismos como:

PARBEGIN / PAREND, FORK / JOIN, DOALL, etc.. Os mais significativos serão discutidos

a seguir.

3.1.1 PARBEGIN PAREND - COBEGIN COEIYD

Os processos definidos entre comandos COBEGIN e COEND devem ser

executados concorrentemente. Isto é, todos os processos ativados entre estes comandos devem

ser disparados ao mesmo tempo e os processos que os seguem só serão iniciados após o

término de todos os processos que fazem parte do COBEGIN / COEND.

Fig. 3.1. Fluxo de processos a serem executados

Pelo fluxo de processos mostrado na figura 3.1, percebe-se que deve ser

executado o processo A . Em seguida serão ativados em paralelo os processo C e B. Uma vez

terminado o processo B, tendo o processo C terminado ou não, os processos D, E e F são

ativados em paralelo. Quando as execuções dos processos D, E e F terminarem, pode-se ativar

o processo G. O processo H só será ativado e executado ao final dos processos C e G. A
ativação dos processos da figura 3.1 através de COBEGIN / COEND é mostrada a seguir:
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A
COBEGIN

c
BEGIN

B

END

COEND

H

A estrutura COBEGIN / COEND oferece uma forma estruturada de ativar os

processos concorrentes, sendo flicil a identificação de quais processos são seqtienciais e quais

processos são concorrentes. No entanto, COBEGIN / COEND é pouco flexível, uma vez que

todos os processos ativados devem terminar antes de prosseguirem a execução dos próximos

processos.

3.I.2 FORI( / JOIN

A declaração FORK determina o início da execução de um processo (processo

filho), de forma concorrente com o processo que está sendo executado (processo pai). Para a

sincronização entre estes processos, tanto o processo filho quanto o processo pai devem

executar uma declaração JOIN [ALM94]. Os formatos dos comandos FORK e JOIN são os

seguintes:

FORK endereço - executa o processo definido em "endereço" concorrentemente com o

processo definido logo após o comando FORK.

JOIN var, endereçol, endereço2 - decrementa var em uma unidade e se var for igual a 0

(zero) desvia para o processo em "endereçol", caso contrário, desvia para o processo

COBEGIN

COEND

G

D

E

F

a
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em "endereço2". O comando QUIT quando atribuído a "endereço 2" enceûa a

execução do processo.

A figura 3.2 ilustra este mecanismo de ativação de processos.

*J*,,
n¿2

FORKP2
n

JOIN n,P3,quit

Processo P3

JOIN

Fi5.3.2. Estrutura de uma declaração FORK / JOIN

Seja o grafo de processos mostrado na figura 3.3

Fig. 3.3. Grafo de processos a serem executados

A ativação dos processos da figura 3.3 utilizando o mecanismo FORK / JOIN é
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A
m=2

FORK C

B

n:3

FORK E

FORK F

D

JOIN m,g,QUIT

g:G
JOIN n,h,QUIT

h:H
QUIT

c:c
JOIN rrLg,QIlIT

E: E

JOIN n,h,QUIT

f:F
JOIN n,h,QUIT

Embora as declarações COBEGIN/COEND não sejam tão potentes quanto

FORIVJOIN, elas são suficientes para a especificação da maioria dos processamentos

concorrentes. Além disso, a sinta:re de COBEGIN/COEND torna explícito quais processos

serãg executados concorrentemente. Já a estrutura FORK / JOIN apresenta a vantagem de ser

mais flexível e permite a representação de qualquer combinação de processos série / paralelo.

No entanto, estes comandos não são estruturados, ficando bastante dificil identificar quais

processos foram ativados em paralelo e quais os processos que estão em série.

3.2 COMUNTCAÇÃO e STNCRONTZAçÃO

Na análise de linguagens conconentes, um dos aspectos de grande importância

é a forma de comunicação entre os processos. A interação entre os processos em arquiteturas

de memória distribuída utiliza-se normalmente de uma dentre duas formas básicas de

comunicação: através de chamadas remotas de procedimentos, ou através de troca de

mensagens, podendo ser assíncronas ou síncronas. Em arquiteturas de memória compartilhada

a comunicação e a sincronização são feitas através de variáveis que estão armazenadas na
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memória comum. Neste caso, torna-se necessário algum esquema de controle de acesso a estas

variáveis.

Para analisar os mecanismos de comunicação e sincronização, deve-se

referenciar os dois casos: memória compartilhada e memória distribuída.

3.2.1 Comunicação e Sincronização em Memória Compartilhada

Ao se falar em comunicação e sincronrzação em memória compartilhad4 logo

tem-se em mente que são usadas variáveis compartilhadas para permitir a troca de informações

entre os processos. Estas variáveis são controladas por técnicas especiais de sincronização, que

é ump questão bastante complexa em tais ambientes.

A sincronização visa a cooperação entre os processos, e para que os processos

respeitem uma certa ordem no acesso ao rocurso compartilhado é utilizado um controle de

seqüências [ALM94]. Quando dois ou mais processos desejam acessar a mesma variável

compartilhada para uma determinada operação, poderá ocorrer que o resultado da operação em

alguns dos processadores não seja o esperado. Para a solução deste problema foram criados

outros tipos de sincronização, as chamadas controle de acesso, freqüentemente denominadas

como exclusão mútua, isto é, o recurso compartilhado só poderá ser utilizado por um

processo de cada vez [ALM94].

Uma maneira de se implementar a sincronização é ter processos testando e

controlando variáveis compartilhadas. Neste caso, o processo deve repetidamente testar uma

variável compartilhada até obter permissão para acessar uma região crítica ou um recurso. Esta

técnica de "atraso" do processo é denominada "Busy waiting" (espera ocupada), que pode ser

usada tanto em exclusão mútua quanto em controle de seqüência. Soluções de hardware para

exclusão mútua incluem instruções especiais tais como: test and set, fetch and add, Iock and

unloch' e outras. Outra maneira de se obter a sincronização envolvendo variáveis

compartilhadas em alto nível (softwares) é o uso de mecanismos como semáforos e monitores.

A seguir três destas possibilidades para controle de seqüência e para controle de

acesso são discutidas.

Test and Set

A instrução TEST and SET trabalha sobre uma variável compartilhada S que

sincroniza, ou melhor, que controla o acesso a uma região crítica. Assim, a variável S é
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inicializada com o valor 0 (zero), que permite a execução da região crítica por todos os

processos que desejam acessar uma mesma região crítica" e o primeiro processo a executar a

instrução TEST and SET armazena o valor de S em uma va¡iável temporária TEMP

modificando o valor de S para l, entrando desta forma na região crítica e, enquanto isso, os

demais processos permanecem bloqueados, pois ao executarem a instrução TEST and SET o

valor de TEMP retornará l, não permitindo a entrada na região crítica. Tão logo o processo

que está na região crítica termine sua execução, o valor 0 (zero) é atribuído à variável S,

liberando o acesso à região crítica.

Como exemplo para esta instrução, considere dois processos Pl e P2

executando uma operação sobre a mesma variável, conforme mostrado abaixo:

PI

a: a* I a= a* I

TEST_and_SET (S)

{ Temp: S

S=lì
RETURN Temp

Processo Pl Processo P2

s:0 S=0

P2

L : Temp = TEST_and_SET (S)

Se Temp: I então volte para L
a:a*l
s:0

L : Temp = TEST_and_SET (S)

Se Temp = I então volte para L
a:a* I

S=0

Semáforos

Semáforo é um mecanismo de comunicação e sincronrzação em memória que

opera com uma variável compartilhada e duas primitivas indivisíveis que atuam sobre esta
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variável com a finalidade de controlar o acesso a uma determinada região cntica. A variável

sem¿âforo poderá assumir valores inteiros não negativos e sua manipulação é restrita às

operações P e V.

P: DOWN

V: UP

DOWN(S):

tJP(S):

SE S=0 ENTÃO bloqueia processo

SENÃOS=S.I
SE não existe processo bloqueado ENTÃO

S:S+l
SENÃO desbloqueia processo

resolver:

Para definir melhor o conceito de semáforo, seja o exemplo em que se deseja

N!c:
K! (N - K)!

Os processos poderiam ser definidos da seguinte maneira:

Pl=N! P2:(N-K)! P3=K! P4=* P5:l

Então, tem-se o grafo da figura 3.4.

Fig. 3.4. Grafo de processos para o exemplo de semáforos
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Ativando-se os processos da seguinte forma:

COBEGIN

P1

P2

P3

P4

P5

COEND
pode-se usar 4 variáveis semáforos, por exemplo, para a sincronizaçõa entre os processos

Todas as variáveis semáforos são inicializadas com 0 (zero), SPi:0

P5

P(sPr)

P(sP4)

I
v(sP4)

Monitores

Monitor é uma estrutura de dados compartilhada, com um conjunto de funções

que acessam esta estrutura de dados. Seu objetivo é controlar o acesso a essa estrutura pelos

processos concorrentes. Basicamente, um monitor consiste de um conjunto de variáveis

permanentes usadas para aÍmazenaÍ os estados do recurso compartilhado e alguns

procedimentos, que implementam operações sobre o recurso [HWA84]. Monitor é uma

estrutura utilizada para sincronrzação, bem elaborada, de alto nível e que protege e disciplina o

uso de recursos compartilhados os quais são executados em exclusão mútua [KIR89].

A referência a um monitor deverá ser feita especificando-se o nome do monitor
(seu identificador), seguido do nome do procedimento a ser executado. Ao chama¡ o monitoE

o processo poderá passar por uma fila implícita de entrada se o monitor estiver ocupado, e

depois, quando já estiver executando a operação, poderá permanecer algum tempo nas filas de

Esquemati zando a execução, tem-se:

)

P3

K!

v(sP3l)(SP

P1

N!

V

P2

(N-K)!

v(sP2)

P4

P(SP2)

P(SP3)
¡f
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condição, caso precise de aþma para prosseguir. Um exemplo do uso de monitores é

mostiado a seguir:

buffer:

monitor

begin

const bttffsize:...,' { algumvalor apropriado }
var b: array lO . . buffsize - ll of item;

p, c:0 .. buffsize - l;
n: 0. . bufrsize;

notfull, notempty : condition;

procedure get ( var m : item);

begin

ifn = 0 then notempty.wait;

m :: b[c];

c := (c + l) mod buffsize;

n:=n-l;
notfull.signal

end; {eet}

procedure put ( m : item);

begÍn

if n: bu/fsize then notfull.wait;

b[p] := m;

p := (p + 1) mod bufrsize;

n:=n*l;
notempty.signal;

end; {put}

{inicialização }
p := 0; c ::.0; n := 0;

end; {monitor buffer }
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3.2.2 Comunicação e Sincronização em Memória Distribuída

. Ao pensar em comunicação baseada em memória distribuída vem o conceito de

troca de mensagens. Os mecanismos de comunicação e sincronização nestes sistemas devem

dispor de primitivas simples de etwia e recebe, ou de estruturas mais elaboradas como a
chamada remota de procedimento (RPC). As primitivas para a troca de mensagens podem

ser bloqueantes ou não bloqueantes. Uma primitiva é bloqueante quando o processo que a

estiver executando ficar bloqueado até que a operação correspondente seja executada por

completo. No caso de uma primitiva não bloqueante, o processo que a estiver executando

continuará em andamento tão logo ela seja concluída localmente; isso acontece com o auxílio

de um buffer onde a mensagem será colocada, caso o recurso desejado esteja sendo usado por

outro processo KIR88].

Os mecanismos para comunicação em memória distribuída são constituídos por:

ponto a ponto, rendez-vous, e chamada remota de procedimento. O ponto a ponto é

obtido através de primitivas de envia e recebe podendo ser ou não bloqueantes, colocadas em

dois processos diferentes. Se a comunicação for bloqueante, o processo que executar primeiro

a primitiva ficará bloqueado até que ocorra a sincronização entre os processos e a troca de

mensagens podendo ser, então efetuada Logo após os processos podem continuar seu

andamento normal, figura 3.5 [KIR88].

Pl (emissor) P2 (receptor)

envia @2,msg)

Sincronização
\

recebe @l,msg)
Comunicação v

Fig. 3.5. Ponto a ponto - emissor antecipado

. O rendez-vous, mostrado na figura 3.6, é um mecanismo que apresenta uma

estrutura de comunicação em que o processo requisitante ao realizar a chamada para outro

processo, ficará bloqueado enquanto não receber a resposta de término deste trecho. A

chamada deve ser sincronizada com o ponto de entrada do trecho de programa do outro
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processo, de forma que qualquer um dos processos que atingir o ponto de sincronização em

primeiro lugar ficará a espera do outro. Dðpois de sincronizado, o processo receptor executará

o trecho de programa que, ao terminar, será novamente sincronaado com seu parceiro,

indicando o término do rendez-vous.

Pl (emissor) P2 (receptor)

\l/

\i/
envia @2,msg)

Sincronização
recebe (Pl,msÐ

i

i

iv
\r' Comunicação

recebe @2,msg)

Sincronização (Pl,msg)
Comunicação

\7

Fig. 3.6. Rendez-Vous - emissor antecipado

A chamada remota de procedimento (RPC) apresenta uma estrutura de

comunicação, na qual um processo pode comandar a execução de um procedimento remoto,

isto é, situado em outro processador. O processo emissor da chamada deverá ficar bloqueado

até que seja terminada a execução do procedimento remoto. A estrutura da RPC deve ser

construída sobre uma estrutura de troca de mensagens, encarregada de realuar sincronização e

comunicação, de forma transparente ao usuário desse mecanismo. Este mecanismo é ilustrado

na figura 3.7 [KIR88].

PI

\l/

Procedimento
Remoto PR

CALL PR (param.)
Sincronização

Comunicação

Sincronização

Comunicação

Fig. 3.7. Chamada Remota de Procedimento (RPC)
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3.3 LTNGUAGEM PARA PROGRAMAçÃO CONCORRENTE

As linguagens para programação concorrente vêm surgindo no sentido de

oferecer ferramentas eficientes e de ñcil utilizzçãro para a ativação de tarefas paralelas e

cooperação entre estas tarefas com o intuito de obter um menor tempo em sua execução, em

comparação com as linguagens seriais. A maioria destas linguagens são extensões das

linguagens desenvolvidas para arquiteturas Von Neumann.

As linguagens concorrentes permitem a execução serial de processos paralelos e

devem possuir mecanismos de comunicação e sincronização entre os processos, como já foi

discutido na seção anterior. Baseando-se nestes mecanismos, elas são classificadas em três tipos

básicos: linguagens orientadas a procedimentos, orientadas a mensagens e orientadas em

operações [DECS9]. Nas orientadas em procedimentos, os processos interagem entre si através

de variáveis compartilhadas (exclusão mútua). Já as linguagens orientadas a mensagens são

baseadas na troca de mensagens, e os processos interagem com primitivas "send - receive"; as

orientadas em operações a interação entre os processos são feitas através de chamada remota

de procedimento . O grafo da figura 3.8 esquematiza essa classificação [DEC89]:

Interação entre os processos

Variáveis Compartilhadas Troca de Mensagens

I

Ling. ORIENTADAS
PROCEDIMENTOS

Instnrções SEND-RECEM RPC

Ling. ORIENTADAS
MENSAGENS

Ling. ORIENTADAS
OPERAÇÕES

Fig. 3.8. Classe de linguagens e técnicas de sincronrzação

Como exemplos de linguagens concorrentes pode-se citar:

ORIENTADAS A PROCEDIMENTOS: Pascal, Módula, Fortran, Algol,

Lisp, Pascal Concorrente, C, Basic, e outras.

a
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ORIENTADAS A MENSAGENS: OCCAlvf, ADA.

ORIENTADAS A OPERAçÕES: estas possuem características tanto

das orientadas a procedimentos como orientadas a mensagens.

3.6 Considerações Finais

As linguagens de programação concorrente são de vital importância no contexto

de arquiteturas paralelas. Estas linguagens devem possuir ferramentas que possam definir

subtarefas que serão executadas em paralelo, ativar e desativar os processos paralelos, e

coordenar a execução entre os processos no sentido de comunicação e sincronização.

Para a ativação dos processos existem vários mecanismos, dentre eles foram

citados COBEGIN / COEND e FORK / JOIN. Os processos definidos entre um COBEGIN e

um COEND devem ser executados em paralelo, oferecendo uma visão mais clara e mais facil

de identificar o paralelismo explorado entre os processos. A ativação feita por FORK determina

o início da execução de um processo, de forma concorrente com o processo que está sendo

executado. Para encerrar, os processos concorrentes devem executar o comando JOIN. Os

comandos FORK / JOIN não apresentam a estruturação de COBEGIN / COEND, sendo dificil
identificar os processos que foram ativados concorrentemente e seqüenciais. No entanto, em

termos de flexibilidade, FORK / JOIN superam COBEGIN / COEND.

Um importante aspecto em linguagens de processamento paralelo é a forma de

comunicação e sincronrzação entre os processos. Neste sentido existem técnicas para sistemas

com memória compartilhada (variáveis compartilhadas) e técnicas para sistemas com memória

distribuída (troca de mensagens). Desta forma, classificam-se as linguagens em três categorias:

linguagens orientadas a procedimentos, linguagens orientadas a operações e linguagens

orientadas a mensagens.

o

a
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CAPITULO 4

DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS
PARALELOS

Para o desenvolvimento de programas paralelos, três abordagens podem ser

consideradas na construção do algoritmo: pode-se usar paralelismo pelo resultado ou

geométrico, paralelismo especialista ou pipeline e paralelismo por agenda Qrocessor farm).
Correspondendo a estas três abordagens são três os métodos para prograrnação paralela:

passagem de mensagens, estrutura de dados viva ou estrutura de dados distribuída. Cada

método de programação envolve uma visão diferente dos processos e a distribuição dos dados

no pfograma paralelo [CAR89].

O objetivo deste capítulo é descrever os conceitos das abordagens, os métodos

de programação e o mapeamento entre eles.

4.1 A ESCOLHA da ABORDAGEM

Como escrever programas paralelos? Para cada tipo de problem4 existe uma

abordagem que é mais natural para o desenvolvimento do algoritmo e para cada abordagem um

método de implementação do programa, no que diz respeito à organização dos dados. Assim,

os seguintes passos devem ser seguidos: (l) escolhe-se a abordagem que é mais natural para o

problema; (2) escreve-se o programa usando o método que é mais natural para a abordagem

escolhida; e (3) se o resultado do programa não é aceitável, ele é transformado metodicamente

para uma versão mais eficiente pela comutação de um método mais natural para um mais

eficiénte tCAR89l.
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4.1.1 Tipos de Abordagens

' Pode-se classificar paralelismo em termos de abordagem pelo resultados,

abordagem por agenda de atividades e abordagem especialista. Para explicáJos considere como

exemplo, a construção de uma casa. Para isso o paralelismo seria explorado usando muitas

pessoas sobre a construção - mas existem várias maneiras diferentes em que o paralelismo

poderá ser aplicado.

Primeiramente, pode-se definir as tarefas paralelas partindo-se do produto final,

o resultado. Neste caso, o resultado final pretendido deve ser observado e subdividido em

várias partes. Cada processador (ou trabalhador) ou conjunto deles será responsiivel por uma

parte. No exemplo da casa, o resultado pode ser dividido em vários componentes: as paredes

da fachada, fundo e lados, paredes interiores, o alicerce, o telhado, etc. Após feita a divisão do

resultado nestes componentes, procede-se com a construção de todos os componentes

simultaneamente, juntando as partes à medida que elas são completadas; são associados um ou

mais trabalhadores para a fachadq outros para o alicerce, outros para as paredes dos lados, e

assim por diante. Todos os operários começam simultaneamente e todos trabalhariam em

paralèlo, até o ponto em que o trabalho de um não pode proceder sem o término do outro. Em

resumo, cada trabalhador ou cada conjuhto de trabalhadores é associado a um pedaço do

resultado do produto, e eles todos trabalham em paralelo até que ocorram restrições naturais

impostas pelo problema, por exemplo, os trabalhadores destinados à construção do telhado

devemesperarpelotérminodaconstruçãodasparedes.Esteéo@
ilustrado na figura 4.1[CAR89].

Comunicação

Fig. 4.1. Paralelismo pelo Resultado - pintura de uma casa
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Uma outra maneira de explorar o paralelismo seria a utilizaçio de um grupo de

operários paft a construção, em que pequenos grupos seriam especialistas em determinadas

tarefas a serem executadas na construção: topógrafos, escavadores, construtores de alicerces,

marceneiros, pedreiros e outros. Cada gnrpo talentoso em uma tarefa seria representado por

um trabalhador especialista em separado. Eles todos começariam simultaneamente, mas

inicialmente, a maioria dos trabalhadores devem esperar. Uma vez que o projeto é bem

compreendido, muitos especialistas são chamados e começam a desenvolver seu trabalho

simultaneamente. O marceneiro (construtor das formas) e o construtor do alicerce trabalhariam

juntos, e concorrentemente; o madeiramento do telhado pode ser feito enquanto o encanador

instala suas guarnições e o eletrecista, os fios, e assim por diante. Embora um único marceneiro

realiza todo o trabalho de marcenari4 muitas outras tarefas poderiam ser sobrepostas e

procederiam simultaneamente com o marceneiro. Esta é uma característica particular do

pípelíne, problemas requerem a produção de uma série de objetos idênticos. Se forem

construídas um grupo de casas, os marceneiros poderiam trabalhar em uma enquanto os

construtores do alicerce em uma segunda e os topóg¡afos em uma terceira. Em resumo, cada

trabalhador é responsável pela realizaçio de um tipo especial de trabalho, e eles todos

trabalham em paralelo até que aconteçari restrições naturais impostas pelo problema. Este é o

paralelísmo esoecíalísta ou píoelíneilustfado na figura 4.2 [CAR89].

griáfico
o

sombras
de cores

o
a

da casa

Fig.4.2. Paralelismo Pipeline - projeto de uma casa
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Para obter um paralelismo.em termos de uma agenda de atividades que devem

ser completadas na ordem da construção de urna casa, escreve-se uma agenda contendo as

tarefas que devem ser executadas. Desta forma, precisa-se do alicerce, das paredes, do telhado,

dos reboques, e assim por diante. Cada grupo de trabalhadores é composto por vários

operários capazes de executarem diversas tarefas no processo da construção e cada tarefa é

atribuída a um grupo. Primeiramente, qualquer grupo constrói o alicerce; um outro grupo

trabalha nas paredes; um outro grupo aleatoriamente escolhido faria os encanamentos e outro
as instalações elétricas, e assim por diante. Em resumo, o processador responsável pela agenda

é definido como um mestre e os demais como escravos; isto é, o processador mestre dirige as

tarefas e as envia para os escravos que as resolvem e as devolvem depois de resolvidas, então o

mestre reenvia outra tarefa e assim por diante. Este é o parqleLísmo por asenda ou orocessor

farm ilustrado na figura 4.3 [CARS9].

MESTRE

ï\
Escravo Escravo Escravo

WffiT
Fig. 4.3. Paralelismo por Agenda - acabamento de uma casa

Sintetizando, paralelismo pelo resultado enfoca a realização do problema

partindo do produto final; paralelismo especialista enfoca a realaação do problema

particionando-o em objetos que serão realizados em tempos sobrepostos por trabalhadores

especialistas em uma determinada tarefa; ê paralelismo por agend4 trabalha com uma lista de

tarefas que devem ser gerenciadas por um processador mestre e reahzadas por processadores

escravos.
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4.1.2 Y antâgens e I)esvantagens

o ESPECIALISTA:

Apresenta a vantagem do sincronismo entre os processos (construção das camadas mais

altas devem ter início após as camadas inferiores). Se o sistema distribuído a que se

destina for homogêneo, tem como desvantagem o desbalanceamento da carga dos

processadores. Porém, se o sistema distribuído for heterogêneo, esta desvantagem pode

se tornar interessante, atribuindo-se aos processadores mais rapidos tarefas maiores e

aos mais lentos tarefas menores.

o RESULTADO:

Este paralelismo tem como vantagem a facilidade de implementação e o melhor ajuste

dos processadores. Acarreta como desvantagem a sobrecarga da comunicação e

sincronização. Quanto à carga dos processadores, pode-se dizer que é desbalanceada,

sendo vantagem ou desvantagem dependendo do sistema distribuído (heterogêneo ou

homogêneo).

o AGENDA:

Caso o sistema seja homogêneo, o fator mais relevante para este paralelismo é o
balanceamento da carga dos processsadores (quase que automático, feito pelo mestre).

Outra vantagem é a facilidade no acréscimo de processadores no sistema. Apresenta

como desvantagem a sobrecarga da comunicação e sincromzaçio com o processador

mestre caso as tarefas submetidas aos processadores escravos sejam muito pequenas.

4.2 MÉTODOS de PROGRAMAÇÃO

São três os métodos de programação relacionados com as abordagens de

paralelismo: passagem de mensagem, estrutura de dados viva e estrutura de dados distribuída.

Na fassagem de mensagens, criam-se processos concorrentes, sendo que cada processo é

responsável pelos seus dados; os processós se comunicam através da troca de mensagens. No

método de passagem de mensagem, nenhum dado é compartilhado entre os processos. Cada

processo pode acessar apenas seu próprio conjunto local e privativo de dados. Para a

comunicação, os processos devem enviar dados através de um espaço local para outro; para
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realizar isto, o programador deve explicitamente incluir operações de envia/recebe dados em

seu código.

Em um outro extremo, em programas que utilizam estrutura de dados viva,

constrói-se um programa na forma de uña estrutura de dados que será produzida como um

resultado. Cada elemento desta estrutura de dados é implicitamente um processo separado, que

encerrará com a determinação de um resultado. Para a comunicação, estes processos implícitos

não trocam mensagens, eles simplesmente acessam dados um do outro, isto g se o processo P

tem um dado requisitado por Q, ele não envia uma mensagem para Q, P produz o valor e

morre, e Q lê este valor diretamente [CAR89].

Entre os extremos de manter todos os dados pelo processo (passagem de

mensagem) ou todos processos se encontrarem dentro das estruturas de dados (estrutura de

dados viva), existe uma estratégia intermedirâria (estrutura de dados distribuída) que mantém a

distinção entre um grupo de objetos e um grupo de processos. Devido à existência de objetos

de dados compartilhados, pode existir uma forma de comunicação e de coordenação entre os

processos, isto é, os processos podem acessar os dados nos objetos compartilhados [CAR89].

4.3 Relacionando os métodos com as abordagens de paralelismo

Foram apresentados na seção anterior três abordagens para a exploração do

paralelismo no desenvolvimento de algoritmos: abordagem especialista ou pipeline, abordagem

pelo resultado e abordagem por uma agenda de atividades (processor farm). Também foram

discutidos que para cada abordagem existe uma metodologia de programação que é mais

natural para o problema. Assinr, a abordagem pelo resultado é naturalmente expressa em

programas que utilizam estruturas de dados vivas. A abordagem especialista é ideal quando

implementada sobre o método passagem de mensagem e a abordagem por agenda mapeia,

naturalmente, sobre estruturas de dados distribuídas.

4.4 Considerações Finais

Existe uma grande importância no aprimoramento de softwares visando

processamento paralelo / concorrente no que se refere a adquirir maior desempenho e

capacidade de arquiteturas existentes e de arquiteturas propostas.
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O principal objetivo deste capítulo foi expor as abordagens para desenvolver os

algoritmos paralelos e os métodos de programação empregados a cada abordagem. Três

abordagens podem ser consideradas: paralelismo pelo resultado, paralelismo especialista ou

pipeline e paralelismo por agenda. Paralelismo pelo resultado enfoca a realização do problema

partindo do produto final; paralelismo especialista enfoca a realização do problema

particionando-o em objetos que serão reilizados em tempos sobrepostos; e paralelismo por

agenda trabalha com uma lista de tarefas que devem ser gerenciadas por um processador

mestre e realizadas por processadores escravos.

Quanto às metodologias de programação, existem: passagem de mensagem,

estrutura de dados viva e estrutura de dados distribuída. Desta forma, para cada abordagem de

paralelismo, existe um método que é mais natural e adequado para a implementação. Ao se

implementar um determinado problema, se a eficiência esperada não for atingid4 deve-se

tentar a implementação do problema usando uma outra metodologia. Para tanto existem

técnicas que permitem transportar de uma metodologia para outra, e assim escolher a maneira

mais eficiente, isto é, o melhor desempenho obtido.

É importante salientar que a escolha da abordagem e a metodologia adotada

devem considerar o problema a ser resoþido e principalmente a arquitetura disponível para a

implementação do problema.

40



,
CAPITULO 5

Plataforma para Programação em Sistemas Distribuídos

Neste capítulo é apresentada uma visão geral de sistemas que utilizam troca de

mensagens para comunicação e sincronização entre processos em ambientes

multícomputadores.

A troca de mensagens é um paradigma usado para escrever programas que

serão executados em ambientes multicomputadores com memória distribuída, pois providencia

dois aspectos-chave para a programação: a) sincronização de processos e b) acesso de

leitura/escritapara cada processador às memórias de todos os outros processadores através da

troca de mensagens.

Um programa com troca de mensagens em multicomputadores consiste de P

programas seqüenciais, cada um executando sobre um processador. Cada programa seqüencial

usa as instruções de troca de mensagens para a sincronização e também para acessar dados dos

outros processadores. Estas instruções definem o arnbiente e podem ser encontradas em

bibliotecas. Desta formq a linguagem para um ambiente de programação em sistemas

multicomputadores consiste de uma linguagem para processaÍiento em sistemas

uniprocessadores (por exemplo: Fortran e C), com uma biblioteca especial com as primitivas

básicas de comunicação interprocessos [McB9a].

Vários grupos têm pesquisado e desenvolvido plataformas portáteis para

ambientes de troca de mensagens, entre elas tem-se E)GRESS, Lind4 P4, PARMACS, PVM.

Estas plataformas permitem o desenvolvimento de aplicações paralelas em arquiteturas com

multicomputadores. Estas arquiteturas podem ser homogêneas (todos os nós iguais) ou

heterogêneas. As arquiteturas heterogêneas se referem a toda situação em que dois ou mais

computadores diferentes cooperam para executar uma determinada ta¡efa [McB94]. Esse tipo

de arquitetura tem se tornado um grande atratativo para sistemas distribuídos, visto que

máquinas distintas podem operar juntas para resolver uma determinada aplicação utilizando a
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máquina mais apropriada para cada tipo de problema. Na próxima seção será discutida em

detalhes a plataforma PVM, que servirá de suporte para as implementações deste trabalho.

5.1 PVM. PARALLEL VIRTUAL MACHINE

P\¿N4 (Parallel Virtual Machire) é um software que permite a uma coleção de

computadores heterogêneos ou não, interconectados por uma rede, serem usados como uma

máquina virtual paralela com memória distribuída. PVM é um sistema flexível que usa troca de

mensagens para comunicação interprocessos e que tem implementações para a maioria dos

computadores paralelos MIMD e para diferentes sistemas distribuídos [SOU96],

[GEÍ94a],[GEI94b],[SIJN94]. O desenvolvirnento do PVM iniciou-se no verão de 1989 no

Oak Ridge National Laboratory (ORNL), e envolve hoje diversos institutos de pesquisas e

universidades. A primeira versão do software (P\¿l\d 1.0) ficou disponível em 1991. A versão

atualmente disponível é PVM 3.3.9 (setembro de 1995).

Como em uma rede pode-se ts máquinas heterogêneas, o PVM gerencia, de

maneira transparente ao usuário, todo o roteamento das mensagens, bem como as conversões

de dados e o escalonamento das tarefas através da rede. Este ambiente é referenciado como

uma máquina virtual. Os computadores que compõem esta máquina virtual são denominados

hosts. Uma task é definida de maneira análoga a um processo UNIX.

5.f.1 O modelo computacional PVM

O modelo computacional PWf é baseado na noção de que uma aplicação

consiste de várias tarefas (task).Cada tareå é responsável por uma parte da aplicação.

Algumas vezes, uma aplicação é paraleiizada através de suas funções; isto é, cada tarefa

executa uma função diferente, por exemplo, er[rada" inicialização do problema, solução e saída.

Este processo é freqüentemente chamado de paralelismo funcional, figura 5.1. Outro método

de paralelizaf, uma aplicação é chamado de paralelismo de dados. Neste método, todas as

tarefas são iguais, mas cada uma conhece e resolve apenas uma pequena parte dos dados. Isto

também é referenciado como modelo computacional SPMD (Single-Program Multiple-Data).
O PVM pode ser usado em qualquer um destes modelos.
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Múltiplos usuários podem configurar suas máquinas virtuaiq simultaneamente

cada um executando uma aplicação PVM. Estas aplicações podem ser escritas em C ou Fortran

77.

Comp. I

Entrada e
Particionamento

ComP. 2

SPMD SPMD

Saída

Fig. 5.1. Modelo Computacional PVM

O modelo computacional PVM assume que uma tarefa pode enviar mensagem

para outra tarefa PVM, e que não existe limite para o tamanho ou número de mensagens. O

modelo de comunicação PVM oferece primitivas de send bloqueante e assíncrona, e primitivas

de receíve bloqueante assíncrona e não-bloqueante. Na terminologia empregada no PVlvf, o

processo que executaurîsend, permanece bloqueado até que a mensagem seja armazenada em

um buffer, que seria lido pelo processo destino. O processo destino fonte é então desbloqueado

mesmo que ainda não tenha recebido a mensagem. Isto é, a comunicação é assíncrona. Um

receíve não-bloqueante retorna imediatamente com qualquer dado, ou com umflag que indica

que os dados não foram recebidos, enquanto que um receíve bloqueante retorna apenas quando

os dados do buffer são recebidos. Em adição a estas comunicações ponto-a-ponto, o modelo

suporta multicast para um conjunto de tarefas e broadcast para um grupo de tarefas definidas.

O modelo PVM garante que a ordem de uma mensagem é preservada quando existe

comunicação entre duas entidades. Em ambientes cuja rede de interconexão é a Internet são

usados protocolos LJDPÆCP para melhorar o mecanismo de comunicação. Uma visão geral de

uma arquitetura PVM é mostrada na Figura 5.2.

@
&
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multi-
compu-
tador

Cluster I

BridgeV
Router

Cluster 3

Cluster 2 TIITÅ
Fig. 5.2 Visão Gerd Ce uma Arquitetura PV\¿

O sistema PVM é composto de duas partes:

c døemon, chamada pvmd3 (algumas vezes pvmù), que é executada sobre

todos os computadores (hos*) formando a máquina virtual (um exemplo

daemon é o sendrnail que manipula todas as mensagens em um sistema

LII{IÐ. Pwnd3 é projetado para que qualquer usuário que possua login

válido em uma máquina LJNIX possa instalar sua máquina virtual. Quando

um usuário quer executar uma aplicação PVIvf, ele deve primeiro configurar

sua máquina virtual especificando a lista de computadores que irão compor

sua máquina, os daemons são inicializados em cada computador, e cooperam

para emular a máquina virtual. A aplicação PVM pode ser então iniciada

através de uma linha de comando shell no prompt de algum desses

computadores.

o rotinas de interface PVM (Iíbpvm3.ø): esta biblioteca contém rotinas

ativadas pelo usuário para efetuar a troca de mensagens, gerar processos,

coordenar as tarefas (sincronização), e modificar a máquina virtr¡al.

Programas aplicativos devem ser link-editados com esta biblioteca para

usarem o PVM.
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5.1.2 Principais Características no PVM 3

Algumas características apresentadas pela versão 3 do PWf são discutidas a

seguir [GEI9aa] [GEI94b].

o ldentificador delask inteiro

Todas as taslcs no PVM 3 são identificadas por um número inteiro, denominado

tid, que é único na máquina virtual e fornecido pelo pvmd local. Muitas rotinas

no PVM têm como valor de retorno tr4 possibilitando a identificação de outros

processos no sistema.

o Controle de processos

PVM fornece rotinas que possibilitam adicionar ou retirar hosts da máquina

virtual, iniciar e encerrar tasks, enviar sinais para outras tasks, depurar

programas, além de obter informações sobre a configuração da máquina virtual

e taslcs ativas no sistema.

o Tolerância a falhas

O P\ll\d detecta automaticamente a falha de um host, retirando-o da máquina

virtual. O controle e recuperação das fasls "mortas" pela falha de um host é de

responsabilidade do usuário.

o Grupos de processos dinâmicos

Processos podem pertencer a muitos grupos, e estes podem ser alterados

dinamicamente em qualquer ponto de execução. Rotinas permitem que as lasls

possam se unir e deixar qualquer grupo, e também obter informações sobre

outros grupos.
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Sinalização

Existem dois métodos para a sinalização de nsks (notificar a ocorrência de um

evento) no PVM: utilizar o signal do UND( ou enviar uma mensagem (com

identificador) para a aplicação.

r Comunicação

No PVM qualquer task pode enviar mensagens para qualquer outra task, e não

há limite no tamanho da.mensagem a ser enviada (o buffer para enviar a

mensagem é alocado dinamicamente, e limitado apenas pela quantidade de

memória disponível no host).

5.1.3 Criando uma Máquina Virtual

O PVM console é um programa que permite ao usuário interagir e modificar a

máquina virtual, e pode ser chamado e encerrado inúmeras vezes em qualquer host da máquina

virtual sem afetar a execução do PWf ou qualquer outra aplicação em execução. Quando

chamado, o PVM console verifica se o PVM já está em execução (através de chamadas

anteriores ao PVM) ou não; em caso negativo, automaticamente o PVM é instalado. Para

executar o PVM console, basta digitar a linha de comando (o símbolo de porcentagem é

utilizado como prompl do arrbiente SLJN 4):

o/o pvm <hostfile>

hostfile: arquivo com o nome dos hosts que irão constituir a máquina virtual.

Por exemplo, se for executado o comando:

%opvm nomes_hosts

sendo que o arquivo nomes-hosts tenha o seguinte conteúdo
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canpo

xapacura

xavante

lanomanu

configuração da máquina

virtual

será criada uma máquina virtual com 4 hosts, conforme especificado no arquivo. O usuário

também pode adicionu hosts em sua máquina virtual através dos comandos do PVM console

após ter iniciado o PVM console utilizando o comando:

pvm> add ianomami xavante xapacura caiapó caiuá

O comando a seguir permite verificar a configuração da máquina virtual

pvm> conf

Além destes, muitos outros comandos estão disponíveis para o usuário, como

comandos para retirar hosts da máquina virtual, verificar quaisjoås estão em execução, enviar

sinais e encerrar processos [GEIgaa]. Para encerrar a execução do PVM, deve-se utilizar o

comando que segue:

pvm> halt

A máquina virtual pode ainda ser criada ou alterada pela aplicação do usuário.

5.1.4 Rotinas Básicas para Programação Utilizando a Linguagem C

Nesta seção é apresentada uma breve descrição de algumas das principais

rotinas oferecidas pelo PVM 3.3 ao usuário, na versão que utiliza a linguagem C. A referência

completa de tais rotinas pode ser encontrada em [GEI94a]. Para uma aplicação em C, deve-se

incluir à aplicação a biblioteca que contém as primitivas disponíveis no PVM: pvm3.h.
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a) controle de processos

int tid : pvmlmytid(void)

Registra o processo IJNIX no P\llvf em sua primeira chamada tranformando-o

em uma task do PVM (é gerado um identificador para a task).

int pvm_exit(void)

Encerra a execução de um processo.

int mtmt : pvm_spcrwn(char *task, char **arg!, int flag, chør *where, int ntask, int
*tids)

Inicia ntask cópias de um arquivo executável (task) na máquina virtual, uma em

cada host definido. Uma série de opções pode ser especificada em argv e.flag,

como em qual host ou arquitetura criar o mesmo. Portanto, esta rotina é

responsável por ativar processos paralelos.

int info: pwn_Hll(int tid)

Esta rotina "matt'umatask identificada por tid.

b) informação

int tid : pvmjarent(void)

Retorna o tid do processo que criou a task.

int pstat : pvmltstat( int tid)

int info : mstat : pvm_mstat(char *host)

Essas rotinas retomam o estado de uma laslr identificadapor tid.

int info : pvm_config( int *nhost, int *norch, struct pvmhostinfo **hosþ)

48



PLATAFORMA PARA PROGRAMAçÃO EM SISTEMAS DISTRIBTÍDOS

Retorna informações sobre a configuração da máquina virtual.

int info : pvm_taslcs( int wich, int *ntasles, struct pvmtaskinfo **øtkp)

Retorna informação sobre as taslcs em execução sobre a máquina virtual.

int dtid : pvm_tidtohost( int tid)

Determina em qual host a task estâ sendo executada.

c) configuração dinâmica

int info : pvm_addhosts(char **hosts, int nhosts, int *infos)

int info : pvm_delhosts(clar **hoists, int nhost, int *infos)

Permitem ao usuário adicionar ou retirar hosts da máquina virtual.

d) troca de mensagens

O envio de uma mensagem no PVM é realizado em três passos:

1. um buffer deve ser preparado através da chamada às primitivas pvm-initsend} ou

pvm_mkbufO.

2. a mensagem deve ser compactada no buffer utilizando uma das rotinas disponíveis,

como por exemplo: pvm_pkintO.

3. a mensagem completa é enviada para outro processo através da chamada à primitiva

pvm_send( ) ou pwn_mcast( ).

Por exemplo:

int info : pvm_send( int tid, int msgtag)

Identifica a mensagem (msgtag ) e envia para o processo fid
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int info : mcast ( int *tids, int ntoSk, int msgtag )

Identifica a mensagem, enviando-a para todas as taslcs especificadas em dals.

4. uma mensagem é recebida através de rotinas bloqueantes ou näo bloqueantes.

Através dessas rotinas, pode-se receber qualquer mensagem, mens4gens de uma

determinada origem ou mensagens de um determinado identificador. Cada um dos itens

recebidos deve ser decodificado a partir do buffer receptor. No PVM 3.3 em cada

processo em um determinado instante, há somente um buÍÍà para transmissão e um

buffer para recepção ativos.

Por exemplo:

int bufid: pvm recv (int tid, int msgtag)

Recebe uma mensagem de maneira bloqueante, tid especifica de qual tarefa a

mensagem deverá ser recebida, msgtag especifica o rótulo da mensagem

(identificador).

int bufid = nrecv (int tid, int msgtag)

Recebe uma mensagem de maneira não bloqueante, tid especifica de qual tarefa

a mensagem deverá ser recebid4 msgtag especifica o rótulo da mensagem

(identificador).

Muitas outras rotinas estão disponíveis, como por exemplo, rotinas para recepção com

timeout, verificação de chegada de mensagens, etc.. Para maiores detalhes consulte

[GEI9aa].
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5.2 Considerações Finais

Sistemas distribuídos vem se tornando nos últimos anos uma área de muito

interesse, pois o compartilhamento de reiursos e informações é motivo de muita economia e

facilidades. Assim, vários grupos têm pesquisado e estudado estes sistemas, visando a busca de

técnicas mais eficientes para a exploração dos processadores que constituem o sistema

distribuído. Mediante tais pesquisas, surgiram algumas plataformas para progftùmação em

sistemas distribuídos, tornando-os máquinas virtuais paralelas. Entre elas tem-se EXPRESS,

Linda, P4, PARMACS, P\ d. Assim, estas plataformas permitem o desenvolvimento de

aplicações paralelas em arquiteturas com multicomputadores.

PVM (Parallel Virtual Machine) é um software que permite a uma coleção de

computadores heterogêneos ou não, interconectados por uma rede, serem usados como um

único computador paralelo com memória distribuída. PVM é um sistema muito fleúvel que usa

troca de mensagens para comunicação interprocessos e que pode ser usado na maioria dos

computadores paralelos MIMD. Como em uma rede pode-se ter máquinas heterogêneas, o

PVM gerencia, de maneira transparente ao usuário, todo o roteamento das mensagens, bem

como as conversões de dados e o escalonamento das tarefas através da rede. Este ambiente é

referenciado como uma máquina virtr¡al. ôs computadores que compõem esta máquina virtual

são denominados hosts. Uma task é definida de maneira análoga a um processo UNIX.

Múltiplos usuários podem configurar suas máquinas virtuais, simultaneamente e cada um

executando uma aplicação PVM. Estas aplicações podem ser escritas em C ou Fortran 77. Uma

vez configurada a máquina virtual, a aplicação pode ser então executada.

A plataforma de programação P\n\4 (Parallel Virtual Machine) foi escolhida para a

implementação dos algoritmos paralelos de ordenação considerados nesta dissertação, por

apresentar características como: rodar em uma plataforma disponível no ICMSC, apresentar

grande portabilidade e ser uma ferramenta largamente utilizada no grupo de Sistemas

Distribuídos e Programação Concorrente do ICMSC.
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ALGORITMOS PARALELOS DE ORDENAÇAO

O processo de ordenação de um conjunto de dados dentro de uma ordem

ascendente ou descendente é uma das operações mais comuns realizadas em computadores,

pois um grande número de aplicações necessitam destes algoritmos, e um grande esforço

computacional é destinado a estas operações. Por esta razio, novas técnicas para ordenação de

dados têm sido propostas em busca de melhores desempenhos. Assim, a tendência pelo

processamento concorrente tanto em sistemas multiprocessadores (memória compartilhada)

como em sistemas multicomputadores (memória distribuída) se torna um atrativo para tais

algoritmos, visto que proporciona melhores condições no sentido de melhorar o desempenho.

Uma questão importante ao se tratar de algoritmos paralelos de ordenação é a

forma em que se irá intercalar ('merging') duas ou mais sublistas ordenadas. Merging é a base

para muitos algoritmos de ordenação.

Este capítulo discute algoritmos paralelos de ordenação encontrados na

literatura, bem como apresenta algoritmos para intercalar ("merging') duas ou mais sublistas

ordenadas.

A plataforma utilizada para a implementação destes algoritmos será um sistema

distribuído com poucos processadores grandes e complexos, rodando o PVM. Assim, os

algoritmos selecionados deverão apresentar granularidades grossas.

6.1 Algoritmos Paralelos de Ordenação

' Os algoritmos que serão descritos a seguir podem ser implementados tanto em

sistemas multiprocessadores com memória compartilhada como em sistemas

multicomputadores com memória distribuída, dependendo da disponibilidade de tais ambientes

e respeitando a granularidade imposta pelos algoritmos.
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6.1.1 Algoritmo Sl: Quictsort Paralelo - vercão I

A idéia básica deste algoritrno é ordenar N elementos em P processadores,

distribuindo N/? elementos para cada prooessador. Um processador é denominado como

MESTRE para efetuar esta tarefa de distribuição, executar o algoritmo de ordenação sobre

uma das sublistas e produzir a lista final ordenada empregando um algoritmo de intercalação

entre as sublistas ordenadas. Os demais promsadores são referenciados como ESCRAVOS e

são responsáveis pela execução do algoritrm de ordenação. Os passos deste algoritmo são

descritos a seguir [GRE9I]:

. Seja um sistema distribuído com P processadores e N elementos a serem ordenados.

o Define-se um dos processadores como sendo o MESTRE e os demais como sendo

ESCRAVOS.

o Cabe ao processador MESTRE gerencir a execução dos processadores ESCRAVOS.

Assim, é ele quem irá distribuir a cada processador ESCRAVO a sublista de elementos a ser

ordenada (NlP). Ele também executa¡á o algoritmo de ordenação sobre uma das sublistas

criadas.

o Cada processador executa sobre seu conjunto de dados o algoritmo do QUICKSORT

seqüencial. Todos os processadores ESCRAVOS e o MESTRE operam neste momento em

paralelo. Ao terminarem o algoritmo, enviarn para o processador MESTRE a sua respectiva

sublista ordenada.

o O processador MESTRE recebe todas as s¡blistas ordenadas e, partindo de um algoritmo de

intercalação ("merging!') de sublistas, geraa lista final ordenada.

Como exemplo:

o seja o vetor com 20 elementos:

12 3 6 18 20 5 14 8 16 ll l0 2 19 13 I 15 7 l7 4 9

o e um ambiente com2 processadoree (MESTRE e ESCRAVO)

O MESTRE distribuiria os N/? elementos ( l0 para o ESCRAVO e l0 para ele

próprio). Assim:

MESTRE: 12 3 6 l8 20 5 14 8 16 ll
ESCRAVO: l0 2'19 13 I 15 717 4 9
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Ambos executam em paralelo o algoritmo de ordenação Quicksort, obtendo as sublistas

ordenadas:

MESTRE: 3 5 6 I ll 12 14 16 l8 20

ESCRAVO:I 2 4 7 9 l0 13 15 17 19

O processador ESCRAVO envia a sua sublista ordenada ao MESTRE que produz a

lista final ordenada executando um.algoritmo de intercalação.

MESTRE: t2345678910 1l12t3 14 15 16 17 l8 1920

Ao se tratar de algoritmos em sistemas distribuídos, este é um dos mais

elementares. Uma possível modificação para o algoritmo é fazer com que o algoritmo de

intercalação tarnbém seja executado em paralelo sobre grupos de sublistas ordenados, até que

se obtenha a lista final ordenada, conforme mostra a figura 6.1 para o caso de 8 processadores

lGREell.

Intercalar I

Intercalar (P3)

Intercalar (P5)

Intercalar (P5)

fntercalar

Figura 6.1. Algoritmo Sl em paralelo utilizando o merging em paralelo

Caso o sistema distribuído seja homogêneo, isto é, todos os processadores com

a mesma capacidade de processamento, este algoritmo tem como vantagem a çarga balanceada

nos processadores, pois todos eles recebem do processador mestre a mesma quantidade de

elementos para ordena¡em. A desvantagem está na necessidade de um algoritmo de

SUBLISTAS

PI

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

I tlrfT-
il tTTr
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intercalação entre as sublistas ordenadas. Se for implementado utilizando a intercalação

paralela, como descrito na figura 6.1, o algoritmo terá ainda como desvantagem o aumento de

comunicação e sincronização entre os processadores escravos, o que ocasionará uma

sobrecarga.

6.1.2 Algoritmo 52: Quiclsort Paralelo - versão 2

O algoritmo 52 trata de uma técnica de distribuição de elementos de forma não

balanceada" sendo que cada processador que compõe o sistema receberá uma sublist a gerada a

partir de alguns pivôs. Assim, o processaäor Pl receberá todos os elementos menores que o
pivô l, o processadorP2, por sua vez, receberá,todos os elementos maiores que pivô l, porém

menores que pivô 2; e assim por diantg até que o processador Pp receba todos os elementos

maiores que pivô (p-l). Nota-se que o número de pivôs necessário é exatamente P - 1. Os

passos deste algoritmo são descritos como segue:

. Seja um sistema distribuído com P processadores e N chaves a serem ordenadas.

o Define-se um dos processadores como sendo o MESTRE e os demais como sendo

ESCRAVOS.

o Cabe ao processador MESTRE gerenciar a execução dos processadores ESCRAVOS e

executar o algoritmo de ordenação sobre uma das sublistas por ele criadas. Assim, é ele

quem irá distribuir a cada processador ESCRAVO a sublista a ser ordenada.

o A distribuição dos elementos pelo processador MESTRE aos ESCRAVOS é efetuada,

definindo-se um vetor com @-l) elementos, onde cada elemento é um pivô. Este vetor é

então ordenado, e as sublistas são geradas.

o A sublista I possui todos os elementos menores que o primeiro pivô, a sublista 2 possui

todos os elementos maiores que o primeiro pivô, porém menores que o segundo pivô, e

assim sucessivamente.

o As sublistas são então enviadas a cada processador pelo MESTRE.

o Cada processador executa sobre sua sublista de dados o algoritmo do QUICKSORT
seqtiencial. Todos os processadores operam neste momento em paralelo. Ao terminarem o

algoritmo, enviam para o processador MESTRE a sua respectiva sublista ordenada.

o O processador MESTRE, após receber as sublistas ordenadas, gera a lista final ordenada

simplesmente concatenando todas as sublistas, respeitando a ordem estþlada pelo vetor de

pivôs.

Como exemplo:
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o seja o vetor com 20 elementos:

12 3 6 18 20 5 14 I 16 ll l0 2 19 13 I 15 7 17 4 9

. e um ambiente com2 processadores (MESTRE e ESCRAVO)

o seja o pivô, aleatoriamente escolhido, o elemento 8.

Assinr" o processador MESTRE reterá os elementos menores ou iguais a I e o

processador ESCRAVO receberá os elementos maiores que 8.

MESTRE:36582174
ESCRAVO:|2 l8 20 14 16 ll'l0 19 13 tS 17 9

Ambos executam em paralelo o algoritmo de ordenação Quicksort, obtendo as sublistas

ordenadas:

MESTRE: 12345678
ESCRAVO:9 l0 l1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O processador ESCRAVO envia a sua sublista ordenada ao MESTRE que produz a

lista final ordenada simplesmente concatenando as duas sublistas.

MESTRE: l2 3 4 5 6 7 8 910 ll 12 13 14 15 16 17 l8 19 20

Este algoritmo se torna bastante atrativo por não necessitar de um algoritmo de

merþng especial, visto que a geraçio da lista final é feita simplesmente pela concatenação das

sublistas. Por outro lado, caso o sistema distribuído seja homogêneo, acarreta a desvantagem

de ter uma distribuição de elementos não balanceada, a determinação dos elementos pivôs e a

geração das sublistas respeitando o critério de pivôs.

6.1.3 Algoritmo 53: SelectSort

O algoritmo Selectsort [HUA90] ordena um conjunto de N elementos em P

processadores, sendo que cada processador receberá N/? elementos. A técnica empregada para

a intercalação consiste em fazer com que o processador Pl receba todos os elementos já
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ordenados, menores que pivô l, o processador P2 receba todos os elementos já ordenados,

maiores que pivô I e menores que pivô 2, e assim sucessivamente até que o processador Pp

tenha consigo todos os elementos ordenados maiores que pivô (P -1), obtendo-se a lista final

ordenada pela concatenação dos elementos contidos em cada vetor nesta ordem. Os passos

deste algoritmo são descritos como segue:

o Seja um sistema distribuído com P processadores, em que se deseja ordenar N chaves.

o Um dos processadores que compõe o sistema é definido como MESTRE e os demais

como ESCRAVOS.

o Cabe ao processador MESTRE gerenciar a execução dos processadores ESCRAVOS.

Assim, é ele quem irá distribuir a cada processador ESCRAVO o subconjunto de chaves a

ser ordenado (N/P).

o Cada processador ESCRAVO executa sobre seu conjunto de dados o algoritmo do

QLIICKSORT seqüencial. Todos os processadores ESCRAVOS operam neste momento em

paralelo. Ao terminar, cada processador ESCRAVO mantém em sua memória local a sua

respectiva sublista ordenada e envia uma mensagem para o processador MESTRE a fim de

avisálo que o processo de ordenação foi terminado.

o O processador MESTRE, ao detectar que todos os processadores ESCRAVOS

terminaram o processo de ordenação, inicia o processo de intercalação das sublistas

contidas em cada processador ESCRAVO. A técnica Selectsort determina que

deverão ser gerados (P - l) elementos pivôs que serão os (P - l) maiores elementos

de cada sublista em cada processadoq de forma que o processador Pl conterá os

N/P primeiros elementos do conjunto, o processador P2 conterá os (NlP) + I a,2 *

CN/?) próximos elementos do conjunto, o processador P3 conterá os 2 * (N/P) + I a

3 * (NlP) próximos elementos do conjunto e assim por diante, de tal forma que a

lista final ordenada será a concatenação das sublistas contidas nos processadores Pl,

P2,P3,... , Pp nesta ordem [HUA90].
' o Para conhecer quem serão os elementos pivôs é necessário encontrar os índices:

(N/P), 2 * (N/P), 3 * (N/?) ; 4 * (N/?), ..., (P - 1) * (NlP), pois estes índices

referem-se aos índices de cada um dos pivôs a serem calculados. Para conhecer tais

índices e tais pivôs, é combinado o algoritmo de pesquisa binária com um algoritmo

de contagem, da seguinte forma:

o Quando um dos processadores que compõem o sistema deseja saber qual o

índice (geral) de uma determinada chave X contida em sua sublist4 ele envia

aos demais processadores o valor desta chave X; cada processador ao receber

esta chave X retorna ao processador remetente quantas chaves existem em

57



AI.GORITMOS PARAI-E'I.OS DE ORDENAçÃO

suas sublistas que são menores que X. A soma de todos estes valores com o

índice local da chave *, d.finr qual o índice geral de X. Para agilizar a

seleção da chave aplica-se a técnica da pesquisa binrâri4 pois se o índice que

foi calculado é maior do que o índice desejado a nova chave deverá estar

entre os índices I e o índice da chave X, caso contrário, o índice da nova

chave deverá estar entre o índice da chave X e o último índice da sublista;

assim, os processadores vão executando este algoritmo até que tenham

determinado quem So os elementos pivôs [HUA90].
o Tendo calculado os elementos pivôs, nova distribuição das chaves é necessária para

cada processador, pois o processador Pl receberá todas as chaves que são menores

que o pivô com índice (N/?), o processador P2 receberá, por sua vez, todas as

chaves que são maiores que o pivô com índice (NlP), porém menores que o pivô

com índice 2 * (N/?), e assim sucessivamente. Como as sublistas de cada

processador já estavam ordenadas, aplica-se um algoritmo de intercalação para gerar

as novas sublistas em cada processador.

o A lista final ordenada é obtida pela concatenação das listas contidas em cada

processador na ordem Pl, P2, P3, ... , Pp.

Como exemplo:

o seja o vetor com 20 elementos:

t2 3 6 l8 20 5 t4 8 16 ll l0 2 19 13 I 15 7 17 4 9

. e um ambiente com2processadores (MESTRE e ESCRAVO)

O MESTRE distribuiria os N/P elementos ( 10 para o ESCRAVO e l0 para ele

próprio). Assim:

MESTRE: 12 3 6 l8 20 5 14 8 16 ll
ESCRAVO: l0 2 t9 13 I 15 7 17 4 9

Ambos executam em paralelo o algoritmo de ordenação Quicksort, obtendo as sublistas

ordenadas:

MESTRE:3 5 6 8 ll 12 14 16 18 20

ESCRAVO:I 2 4 7 9 10 13 15 l7 19
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O processador MESTRE, neste momento, executa o algoritmo para calcular o elemento

pivô ( para este caso o elemento tem índice l0). Assirn" analisando-se as sublistas

ordenadas, determina-se que o l0o elemento é o valor 10. Desta forma, o processador

MESTRE envia para o ESCRAVO todos os elementos maiores que l0 e recebe do

mesmo, todos os elementos menores ou iguais a 10.

MESTRE: 12345678910
ESCRAVO: I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A lista final ordenada é produzida pelo processador MESTRE, concatenando-se as duas

sublistas ordenadas.

MESTRE: 12345678910 ll12 13 14 15 16 17 l8 1920

Este algoritmo é uma mistura dos algoritmos Sl e 52 descritos anteriormente,

pois além de ter a aarga balanceada nos processadores que compõem o sistema ele possui a

técnica de distribuição utilizando uma chave como pivô. Porém acarreta a desvantagem da

necessidade de muita comunicação entre os processadores para o cálculo dos elementos pivôs.

Para uma máquina paralela com memóriá compartilhada o algoritmo pode ser viável, pois a
sobrecarga da comunicaçio é mínima, não afetando o desempenho do algoritmo. Para um

sistema distribuído, em que o uso de uma rede local de computadores é utilizada para a

comunicação entre os processadores, este algoritmo pode se tornar inviável, visto que a
sobrecarga para a comunicação é inevitável.

6.1.4 Algoritmos Key Select e SuperQuickSort

Os algoritmos KEY SELECT e SUPERQUICKSORT [CHA93] são adequados

para implementação em uma arquitetura onde é possível configurar os processadores em malha

(ligações norte, sul, leste e oeste). Na malha de P processadores (onde P : 2" x 2", para algum

valor de n), P(0,0) indica o processador raiz, responsável pela lista original e pela lista final

ordenada. O algoritmo de particionamento e distribuição da lista a ser ordenada nos diversos

processadores pelo processador raiz é mostrado a seguir.

O processador definido como raiz @(0,0)) é o responsável pelo particionamento da lista

original e pela distribuição das sublistas a serem ordenadas em cada processador.
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O particionamento pode ser feito pela divisão do número de chaves em 2 gerando assim

duas sublistas, ou pela escolha de uma chave em que uma sublista é gerada por todos os

elementos da lista que são menores que a chave e a outra sublista é constituída pelos

elementos que são maiores ou iguais a chave.

O processador raiz da malha P(0,0) retém uma das partes e envia a outra para o
processador P(0, 2n'l ). Novamente os dados em ambos processadores são particionados em

outras duas sublistas em paralelo. Desta vez, P(0,0) envia sua segunda sublista para o
processador P(2n't,0) e P(0,2n-r ) erwia sua segunda sublista para P(2n-r,2*').Isto completa

um passo na distribuição dos dados. P(0,0), P(0,2o'r), P(2n'r,0) e P(2n'r, 2*r) atuam como

processadores raízes para as suas submalhas. A distribuição é feita em todas estas

submalhas simultaneamente e o processo frnaliza quando todos os nós de processamento

recebem seus dados. A figura 6.2 mostra o algoritmo descrito para o caso em que n = 2,

quando tem-se 4x4 : 16 procæsadores e uma lista com N elementos. Pata n=2 a

distribuição dos dados é efetuada øn 2 passos:

Passo l: P(0,0) envtatA da lista original paraP(O,2)

Passo 2: P(0,0) envta Vz da lista restante para o processador P(2,0) e, em paralelo,

P(0,2) envia Vz da lista que recebeu de P(0,0) para o processador P(2,2), e assim por

diante até que toda a lista original deja particionada pelos P processadores.

O processo de recuperação dos dados ordenados segue o processo inverso ao da

distribuição (Figura 6.2).Emumamalha de2ix2i 1i>: l), as ruzes de duas submalhas

bases de tamanho 2 i-r x 2 i'r enviam seus dados para as raízes de seus vizinhos

simultaneamente. Isto é, a ruz da n¡bmalha do topo direito envia todos os seus dados para

a raiz da submalha do topo esquerdo. Os dados recebidos são combinados com os dados

existentes. O processo de combinação pode consistir de uma simples concatenação de duas

listas ou uma intercalação de duas listas, dependendo do método de particionamento

utilizado na distribuição das sublistas. Ao final do passo do processo de recuperação, os

processadores raízes de todas as zubmalhas têm seus dados coletados. Este processo

continua até que todos os dados sejam coletados pelo processador ra:ø da malha 2" x 2"

(Figura 6.1) [CHA93].

o

O
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P(3, l)P(3,0) P(3,3)P(3,z',)

P(2,1)P(2,0) P(2,3)P(2,2)

P(1,3)P(1,2)P(1,1)P(1,0)

P(0,2)P(0,1)P(0,0) P(0,3)

(l) N/2

(3) N/8 (3) N/8

(4) N/16 (4) (4) N/16 4) N/16

(2)

N/4

(2)

(3) Nl8 (3) N/8

(4) N/r6 (4) N/16 (4) N/r6 (4) N/r6

Fig. 6.2. Distribuição e coleção dos dados na malha de processadores

O que difere os métodos Key Select e Super Quick Sort é a estratégia utilizada

para o particionamento e conseqtiente recuperação das listas. Nas seções 6.1.4.1 e 6.1.4.2 este

métoïos são discutidos.

6.1.4.1Algoritmo 54: Key Select

Na técnica Key Select os elementos da lista a serem ordenados são agrupados

com relação a um elemento tomado por chavg de forma que todos os elementos à direita da

chave são maiores que os elementos à esquerda da chave. Este arranjo é feito usando o

procedimento que basicamente envolve aplicações do Quicksort em um único passo sobre os

dados. A seleção da chave é feita escolhendo-se vários elementos da lista randomicamente e a

média entre eles é adotada como a chave. O número de elementos escolhidos para a seleção da
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chave é muito importante, pois um número elevado de elementos poderá resultar em uma 
sobrecarga na seleção da chave, e um número pequeno de elementos pode ocasionar uma 
seleção ruim para chave. A seleção de uma chave apropriada é muito importante para que as 
sublistas não apresentem tamanhos variados, impondo uma carga não balanceada aos 
processadores [CHA93]. 

Usando a técnica Key Select, as chaves são determinadas e os dados são 
particionados em paralelo resultando nas sublistas que serão associadas aos processadores 
seguindo a abordagem descrita na seção 6.1.4. Depois de carregar as sublistas a processadores 
individuais, as sublistas são ordenadas utilizando um método de ordenação seqüencial, como 
por exemplo o Quicksort[CHA93]. 

Durante o processo de coleta dos dados, as sublistas ordenadas em 
processadores individuais são concatenadas às sublistas de seus processadores vizinhos. 

Neste método, a sobrecarga na intercalação é completamente eliminada, visto 
que as sublistas dos processadores vizinhos são concatenadas a cada interação até que tenha a 
lista original ordenada no processador raiz [CHA93]. 

Este algoritmo possui a vantagem de não necessitar de um algoritmo de 
intercalação especial, visto que as sublistas ordenadas são sempre concatenadas. Porém, como 
desvantagem, tem-se a sobrecarga imposta pela escolha de uma chave. Além disso, uma chave 
inadequada para o particionamento da .lista e das sublistas acarreta em uma carga não 
balanceada nos processadores que constituem a arquitetura paralela. 

6.1.4.2 Algoritmo S5: SuperQuickSort 

No SuperQuickSort, o particionamento da lista a ser ordenada é direto pois o 
processador raiz particiona a lista original em duas partes iguais sem qualquer critério, 
enviando uma para o processador que servirá de raiz para outra submalha; estes por sua vez, 
dividem novamente a lista em duas partes iguais, em paralelo, enviando para outros 
processadores, e assim sucessivamente [CHA93]. 

Cada processador receberá sublistas de tamanhos iguais e executarão o 
algoritmo seqüencial do Quicksort. 
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Após a ordenação, é feita a coleta das sublistas de cada processador usando uma

técnica especial de intercalação pelo qual a sobrecarga da intercalação sobre as sublistas

ordenadas é reduzida. Normalmentg quando um processador está intercalando sua sublista

ordenada com a de seu vizinho, o processador vizinho está ocioso o que é ruim na utilização do

sistema. No SuperQuickSort atarefade intercalar é feita em paralelo pelos processadores.

A estratégia empregada no SuperQuickSort para intercalação é descrita a seguir:

o O processador I determina a média de sua lista ordenada e envia esta média

para o processador 2.

o Ambos os processadores dividem suas sublistas ordenadas em duas partes:

uma contendo os elementos maiores que a média e a outra contendo os

elementos menores ou iguais que a média.

o O processador I retém consþo as duas sublistas com os elementos menores

ou iguais à média e o processador 2 recebe as duas sublistas com elementos

maiores que a média.

o Os processadores executam o algoritmo de intercalação em paralelo.

o A lista final é produzida pela concatenação das duas sublistas geradas nos

processadores I e 2, respectivamente.

Em se tratando de sistemas distribuídos homogêneos, tem-se como vantagem

deste algoritmo, a carga balanceada nos processadores durante o processo de ordenação.

Embora seja necessário um algoritmo de intercalação, este é executado de tal forma a explorar

o paralelismo também nesta etapa do aþritmo.

6.1.5 Algoritmo 56: Quick-Mergesort (QMS)

Este algoritmo é elaborado para uma arquitetura paralela em que os

processadores são ananjados na forma de hipercubo com dimensão K. O algoritmo é dividido

em três fases com os passos dentro de cada fase sendo executados em paralelo.

O nome Quick-Mergesort vem da combinação dos algoritmo Quicksort e Mergesort por serem

algoritmos seqüenciais que possuem um excelente desempenho quando comparados a outros

algoritmos de ordenação. Um atrativo para estes algoritmos é que ambos são recursivos

[LOOe2].
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O hipercubo é um esquema de organização de processadores para numerosas

aplicações em processamento paralelo. Seja uma rede constituída de N = 2k processadores,

numerados 0,1,2,... , N-1, formando um hipercubo de dimensão K. Dois processadores de um

hipercubo são vizinhos se a representação binrária de seus números diferem em exatamente de

um bit de posição. Um hipercubo com k=3 (tri-dimensional) é mostrado na figura 6.3.

Fig. 6.3. Um hipercubo tri-dimensional

O algoritmo QMS [LOO92] usa um hipercubo com dimensão K e é formado

pelas três fases a seguir:

Fase de distribuição: distribui os dados desordenados a partir do processador 0 para

os demais processadores.

O

o

o Fase de ordenação: cada processador ordena sua sublista utilizando o Quicksort.

Fase de recuperação: as sublistas classificadas são intercaladas e voltam para o
processador 0.

Lì,,iit¡lec'a
ê

o

,1 r ,,1"r

O algoritmo é descrito como segue:
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Seja um hipercubo P :2k processadores e uma lista com N elementos a serem ordenados.

Cada processador ordenará uma sublista com N/? elementos. O processador 0 (zero) é o

responsável pela lista original.

A fase de distribuição consiste de k passos de transmissão paralela. Durante o passo I o

processador 0 transmite a lista de comprimento N/2 para o processador Pl2. Durante o

passo 2 o processador 0 transmite a lista de comprimento N/4 para o processador Pl4 e o

processador P/2 transmite a lista de comprimento N/4 para o processador 3P14. De modo

geral, opassoi doprocessadorj, j e [i lj mod 2d--O and j <P] onded:P/2¡, transmite

a lista de comprimento N/ 2¡ para o processador (i + d). No final desta fase cada

processador possui N/P elementos. Um exemplo de distribuição em um hipercubo tri-
dimensional é mostrado na Figura 6.4 !LOO921.

N/2 @asso l)

@asso 3) (Passo 3) @asso 3)
N/8 N/8 N/8 N/8

N/4 @asso 2) N/4 @asso 2)

Fig. 6.4. Fase de distribuição em um hipercubo tri-dimensional

o A fase de ordenação consiste em que cada processador ordena sua sublista local

A fase de recuperação consiste de k passos de transmissão de dados paralela e também de k

passos de intercalação. A transmissão ocoûe na direção oposta da distribuição, seguindo os

mesmos caminhos, como mostra a figura 6.5. De modo geral, durante o passo i o

processador(i + d), j e [i lj mod 2d=0 and j < P] onde d=2i'" transmite a lista de

comprimento N / 2 t-i+l parô o processador j e intercala as duas listas, cada uma de

comprimento n I 2k-i+t tLOO92l.

o
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N/2

N/8 N/8

N/4 N/4

Fig. 6.5. Fase de coleção de dados em um hipercubo tri-dimensional

Algoritmo geral

/* Fase de Distribuição *l
/* P(j ) é usado para expressar o processadorj. */

para ( i = l, d :P /2;i <: k; i++, d l=2)
para todo ( j lj mod 2d= 0 and j < P)

P( j ) envia metade de sua sublista para P ( j + d)

/* Fase de Ordenação */

paratodo(i l)ej<P)
P( j ) ordena sua sublista utilizando o Quicksort

/* Fase de Recuperação *l '

para ( i = l, d = l; i (= k; i +r, d,*:2)
para todo ( j lj mod 2d:0 and j < P)

{

P(i+d ) envia sua sublista classificada para P (i )
P( j ) intercala suas duas sublistas gerando uma nova sublista

)
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6.1.6 Algoritmo S7z Concatenação

Vrârios algoritmos apresentados neste capítulo_ necessitam de uma forma de

concatenação de sublistas já ordenadas. Desta forma, serão discutidas algumas formas de

concatenar listas em paralelo. As æções 6.1.6 a 6.1.8 apresentari algoritmos paralelos de

concatenação [VAR90].

O primeiro algoritmo de concatenação a ser descrito considera duas listas

individualmente ordenadas e tamanhos iguais. O algoritmo efetua a divisão destas listas em

duas outras também de tamanhos iguais tal que cada um dos elementos de uma das sublistas

resul¡antes seja maior que todos os elementos da outra sublista. Isto é, o primeiro passo para a

concatenação das listas é transformálas efn outras duas listas, uma com os menores elementos

das duas originais e outra com os maiores.

Por exemplo, considere as listas P e Q

P:22 19 15 ll 7 2

Q: 32 28 24 20 16 13

Sejam estas duas listas individualmente classificadas em ordem decrescente. Será

particionadoPeQemduaspartesde6elementos(umacomos6maioreseaoutracomos6

menores). Por estas listas, conclui-se que a primeira parte deverá consistir dos elementos 22 e

19 de P e 32, 28, 24 e 20 de Q, e a segunda com os elementos restantes de P e Q.

O particionamento das duas listas originais é efetuado através de um gráfico; no

eixo x tem-se o índice dos elementos na lista original e no eixo y os valores de cada elemento.

Uma das listas é representada no gráfico na ordem em que aparecem. A segunda lista é

representada em ordem inversa.

O ponto em que as duas curyas se cruzam ("cross over") identifica o ponto onde

as listas devem ser particionadas. Para o exemplo das listas P e Q, a figura 6.6 descreve

graficamente a idéia do método de particionamento. A lista P é atribuída em ordem inversa,

assimseuprimeiroelementoéo2eosextoelementoéo22.Nafigurao"crossover"ocorre

entre o quarto e o quinto valor de Q [VAR90].
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3

20

t0

0
01234567

Fig. 6.6. Ilustração dos elementos das listas P e Q

Desde que P e Q são listas classificadas, o ponto "cross over" pode ser

facilmente calculado aplicando-se uma pesquisa binária. Assim, o primeiro elemento de Q (32)

é maior que o primeiro elemento da lista inversa de P (2) e o sexto elemento de Q (13) é menor
que o sexto elemento da lista inversa deP Q2), deste modo existe um "cFoss over" em algum

lugar entre os extremos das listas. Aplicando-se a pesquisa binári4 o ponto médio de Q é 20 e

o de P é 15, desta forma tem-se um novo intervalo de pesquisa, entre o quarto e o sexto

elemento. Ao dividir pela metade o novo intervalo de pesquisa, tem-se que o "cross over" deve

ocorrer entre os índices 4 e 5 de Q, como o esperado [VAR90].
A partir do "crosr ovef', as duas listas originais podem ser divididas, gerando-se

duas novas listas. Estas novas listas devem ser então concatenadas. No exemplo anterior duas

novas listas deverão ser intercaladas: aprimeira 32282420 de Q e 22 e19 de P e a segunda

15 ll 7 2 deP e 16 e 13 de Q. Intercalando-se estas listas, tem-se: 32 28 24 22 20 19 e 16 15

13 ll 7 2. Feito isso, basta concatenar as listas para gerar a lista final ordenada.

6.1.6.1 Particionamento para P processadores

. Esta seção apresentará um exemplo para o algoritmo de particionamento

utilizando 5 processadores. Assim, sejam as listas:
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A:57 53 49 45 41 40 38 34 24 20 16 13 e

B:62 59 56 53 51 48 47 45 43 41 39 37 36 35 34 33 32 3l

as duas listas ordenadas para serem intercaladas em um sistema com 5 processadores. As listas

serão divididas em partições de 6 elementos cada, onde a primeira partição tem os 6 maiores

elementos de ambas as listas, a segunda partição os próximos 6 elementos maiores, e assim por

diante. Cada processador então intercala independentemente as sublistas de suas partições.

Primeiramente, cada uma das listas A e B são divididas dentro de segmentos de

6 elementos contínuos cada. Estes segmentos são denotados por Al e M, e Bl, 82 e 83

respectivamente. A figura 6.7 mostra estes segmentos graficamente.

60

50

40

30

./

./-/

t
./

/

/I
A2/-

/'

./ B1

a
'B,2.

/

AI

20

l0

Fig. 6.7. Representação grárfica para as listas divididas (A e B)
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Note que Al e A2 foram invertidas na figura 6.7. Cada partição consiste de

elementos com valores sucessivos entre "cross oveFs" de segmentos Ai e Bj.

Pela figura 6.7, nota-se que o primeiro "cFoss oveF" de segmentos estâ em Al e

Bl. Assim a primeira partição consiste dos elementos 62, 59, 56 e 53 de Bl, e os elementos 53

e 57 de Al. O próximo "cFoss over" está entre os segmentos de Al e 82, assim, a segunda

partição consiste dos elementos 48 e 5l de 81, os elementos 49 e 45 de Al, e os elementos 45

e 47 de 82. Continuando nesta metodologia, encontra-se as partições restantes.

Após ter todos os elementos arranjados, concatenam-se as sublistas para a

produção da lista final ordenada.

Como vantagem deste algoritmo tem-se que a lista final é produzida pela

concätenação das listas contidas em cada processador. A desvantagem deste algoritmo é a

complexidade para separar em cada pr<icessador a sua devida partição. A sobrecarga na

comunicação e sincronrzaçio será motivo de baixo desempenho.

6.1.7 Algoritmo 38:. Mergíng Distríbuído

Este é um algoritmo distribuído para intercalar K listas ordenadas de N/I(

elementos distintos, utilizando K + I processadores. Cada um dos K processadores contém

uma das listas e cada lista um identificador (id#) e os processadores possuem unidade de

memória local. O fato de se ter K + I processadores é para destinar um processador para ser o

"processador de saída", que irá armazenar a lista final ordenada. Todos os processadores

participam da tarefa de intercalar as listas ordenadas. O maior elemento em cada lista de cada

processador é referenciado como sendo o "valor corrente" [KLE86].

O algoritmo pode ser decomposto em ciclos. Em cada ciclo o valor máximo dentre todos os

valores correntes de cada processaäor é determinado. Este elemento é enviado ao

processador de saída (responsável pela criação da lista final ordenada) e o processador que

o enviou tem seu valor corrente atualizado.

o

Um processador é escolhido para inicializar os ciclos e um para terminar. O processador

inicializador difunde pela rede seu valor corrente, os demais processadores, que estão em

escutq ao perceberem que seu valor corrente é maior do que aquele que está na rede,
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ciclo 4 (P2,64) (P4,66)
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enviam o seu valor corrente para o próximo processador, e assim sucessivamente. Os

valores correntes que estão na rede vão sendo empilhados no processador de saída até que

o ciclo termine KLE86].

Quando o elemento chega ao processador terminador de ciclo, ele não possui sucessores,

então o elemento encontrado é enviado para o processador de saída" orjo topo é o maior

dentre todos os valores correntes.

O processo se repete até que todas as listas de cada processador estqiam vazias. O

processador que deverá incializar o novo ciclo é o que possui valor em topo -l na pilha do

processador de saída KLE86].

Considere como exemplo N = 8 e K: 4, e os elementos em cada processador

6454 6575

66847963

P4P3P2P1

A execução do algoritmo para estes valores é mostrada a seguir:

Pilha

ciclo I (P1,63) (P2,79) (P3,84) saída 84

ciclo 2 e2,79) suda79

ciclo 3 (P1,63) (P2,64) (P3,75) saída 75 756463

Lista Final

saída 66 666463

6S6¿.67

uuc

lruc

lruc

84

79

75

66

65

847963

7963

ciclo.S (P2,64) (P4,65) saída 65
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ciclo 6 e2,64)

ciclo 7 (P1,63)

ciclo 8 (P1,54)

saída 64

saída 63

saída 54

6463

l¡uc

63

64

63

5454 l t 
-f-l

A lista final ordenada estará armazenada no processador de saída, e para o

exemplo citado é: 84 79 75 66 65 64 63 54

Obs. Quando a pilha controladora estiver vazia e a lista final ainda não estiver

pronta, é necessário a inicialização de um novo ciclo. O critério de escolha para o processador

que inicializarâ este ciclo é o mesmo empregado no início do algoritmo [KLE86].

Para uma máquina paralela com uma rede de interconexão eficiente, este

algoritmo pode ser eficiente, visto que a tara de comunicação para produzir a lista final no

processador de saída é muito intensa. Além disso, conforme aumenta-se o número de

elementos em cada processador e aumenta-se o número de processadores que constituem o

ambiente, a sobrecarga na comunicação aumenta afetando o desempenho do algoritmo.

6.1.8 Algoritmo 39: ODD - EVEN mergíng

A intercalação Odd-Even é baseada no conhecido algoritmo de ordenação Odd-

Even [JML94], [WOO9?}. O algoritmo é descrito como segue:

Sejam N elementos de dados distribuídos igualmente para P processadores numerados de 0

aP-1.
O primeiro passo deste algoritmo é a ordenação de cada sublista em cada processador,

utilizando um algoritmo de ordenação seqüencial.

Para a intercalação das sublistas ordenadas em cada processador, tem-se o procedimento:

durante um passo ímpar todos os processadores Pi com índice i ímpar (0 < i < P - 1)

tornam-se ativos e obtêm uma cópia dos dados ordenados contidos em vetores vizinhos P(i
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+ l). Os dados de Pi e P(i + l) são então intercalados em um único vetor que é finalmente

dividido em duas partes; a parte menor permanece em Pi e a parte maior é transferida para

P(i+l).
Durante o passo par, cada processador Pj com índice j par (0 .: j . P-l) torna-se ativo e

realizauma operação semelhante de divisão e intercalação usando seus próprios dados e os

de seus vizinhos P (i + l) [LJML94].
Os passos descritos acima são executados até que cada elemento de dados do processador

Pj seja menor ou igual a todos os elementos contidos nos processadores Pj ( j > i). Tendo-

se a lista final ordenada nos processadores P0, P1,P2,... ,P(n-l), nesta ordern [UML94].

A descrição da intercalação apenas precisa de uma topologia em que cada

processador Pi está conectado com outros dois processadores P(i - l) e P( i + l), com exceção

de P(0) e P(N-l), que possuem apenas um vizinho. Esta requisição pode ser facilmente

satisfeita por uma cadeia linear de processadores.

Como já mencionado nos algoritmos anteriormente descritos, púr que se tenha

em cada processador Pi elementos ordenadamente menores que os elementos de P (i+l) existe

a necessidade de muita comunicação e sincrontzação, acarretando, desta forma, um baixo

desempenho ao se tratar de sistemas distribuídos.

6.2 Considerações Finais

Ao se fiatar de algoritmos.paralelos de ordenação, percebe-se uma abrangente

literatura enfocando as mais diversas arquiteturas e ambientes de processamento paralelo.

Neste capítulo, foram analisados e discutidos alguns destes algoritmos.

A grande motivação e interesse para tal pesquisa refere-se à busca por melhor

desempenho e o compartilhamento de recursos entre os diversos processadores que constituem

o ambiente de programação. Desta forma, os algoritmos mencionados têm melhor desempenho

quando executados na arquitetura paralela para a qual foram projetados. Com isso, ao migrar

um algoritmo de uma determinada arquitetura paralela para outra, poderá ocolrer perda no

desempenho.

Muitos dos algoritmos discutidos na literatura são desenvolvidos para máquinas

paralelas que permitem a exploração de uma granularidade mais fina, principalmente por
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oferecerem uma rede de interconexão bastante eficiente. Nestes casos a sobrecarga causada

pela comunicação é um pouco menos crítica. Quando os algoritmos são implementados visando

um ambiente distribuído, isto e, vários processadores interligados por uma rede local, a

comunicação e sincronuação é um fator que merece destaque na análise do desempenho dos

algoritmos, visto que a sobrecarga na comunicação é em muitos casos inevitável.

Os algoritmos descritos neste capítulo apresenta¡n vantagens e desvantagens

quando comparados entre si. Alguns apresentam vantagens como: técnicas eficientes quanto à

distribuição dos elementos para cada processador; técnicas eficientes de intercalação de

sublistas, como é o caso dos algoritmos que usam a concatenação das sublistas ordenadas em

cada processador; porém alguns apresentam desvantagens como: intercalação exaustiva das

sublistas; sobrecarga na comunicação e sincronização, etc. É importante salientar que a carga

dos processadores está diretamente relacionada com o sistema distribuído a ser utilizado:

homogêneo - vantagem para carga balanceada e, heterogêneo - vantAgem para o
desbalanceamento da carga.

Para a implementação foram escolhidos os algoritmos Sl, 52 e 53 pois são os

que melhores se adaptam ao ambiente de programação proposto. A aná{ise e discussão dos

resultados obtidos com tais implementações serão discutidas no próximo capítulo.
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CAPITULO 7

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O tempo requerido na execução de um algoritmo paralelo normalmente depende

de três fatores: o tempo necessiário para a ativação dos processos que serão executados em

paralelo, o tempo usado para a computação do algoritmo e o tempo utilizado para a

comunicação entre os processadores. Assim a rede de interconexão em um sistema distribuído

é um dos fatores que influenciam o desempenho de algoritmos paralelos, pois redes mais

lentas ocasionam perda de desempenho.

O tempo de comunicação pode ser dividido em dois fatores: o primeiro deles é

o tempo necessário para preparar as mensagens a serem enviadas e para processá-las depois de

serem recebidas. Este tempo é chamado de tempo de processamento da mensagem e inclui o
empacotamento da mensagem antes de enviá-la e o desempacotamento da mensagem depois

de recebê-la e o tempo necessário pata a recuperação de uma mensagem caso algum erro de

transmissão aconteça. O outro fator é o tempo necessiírio para transmitir a mensagem, que é

chamado de tempo de transmissão da mensagem, é o tempo requerido para que uma

mensagem trafegue pela rede de interconexão. Desta forma, o tempo requerido para o

processamento de uma mensagem depende do número e tamanho das mensagens criadas pelo

algoritmo e o tempo de transmissão depende do número de bits a serem transmitidos e das

condições da rede de interconexão. Em alguns sistemas o tempo de processamento da

mensagem é menor do que o tempo de transmissão da mensagem. Entretanto, nenhum deles

pode ser desprezado na análise do desempenho de algoritmos distribuídos [HUA90].

O tempo gasto com a comunicação entre processos de uma aplicação paralela é

uma sobrecarga gerada pela paralelização da aplicação, e deve ser minimizada na tentativa de

obter maiores speedup e eficiência. Outro fator que afeta o desempenho de uma aplicação

paralela é o balanceamento de carga. Isto é, a divisão dos processos nos processadores deve ser

feita de modo a evitar que se tenha durante a execução de um algoritmo, processadores

sobrecarregados e processadores ociosos. O desbalanceamento de carga pode provocar uma

sobrecarga que torna a aplicação paralela mais lenta que sua implementação seqüencial.
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Esta dissertação discute a implementação de três algoritmos dentre os

apresentados no capítulo 6. Os algoritmos escolhidos para discussão e análise de resultados

foram Sl - Quicksort Paralelo, 52 - Quicksort Paralelo e 53 - Selectsort. Esta escolha se deve

ao fato de que tais algoritmos foram os que melhores se adaptaram ao ambiente de

programação proposto, sendo necess¡ário apenas pequenos ajustes para os padrões do PVM

(P arall el Virtual Machine).

O sistema distribuído utilizado para a execução dos algoritmos é constituído por

uma rede de 4 Sparc Stations do laboratório de computação do ICMSC - USP. A configuração

das máquinas utilizadas, bem como o número de instruções e de operações de ponto flutuante

que elas executam são descritas a seguir:

o IANOMAMI - Sparc Station 2 - 16 Megab¡es - 40Mhz -28.5 MIPS - 4.2 MFLOPS

o XAVANTE - Sparc Station 2 -32 Megab¡es - 40Mhz -28.5 MIPS - 4.2 MFLOPS

o XAPACURA - Sparc Station I - 12 Megabytes -20Mhz - 12.5 MIPS - 1.2 MFLOPS

o CAIAPÓ - Sparc Station SLC - 8 Megabytes - 20 Mhz - 12.5 MIPS - 1.3 MFLOPS

O fato de ser um sistema heterogêneo, isto é, todos os HOSTS apesar de serem

Sparc Stations apresentam confrgurações diferentes, constitui uma questão a ser tratada com

muita atenção, visto que ao definir uma máquina paralela virtual existirá alguns processadores

mais velozes que outros, fazendo com que o desempenho seja afetado.

Para as implementações foi utilizada a plataforma de programação PVM,

apresentada no capítulo 5. O PVM define uma máquina paralela virtual, trazendo consigo as

primitivas básicas para o tratamento das mensagens e ativação de processos concorrentes. Para

os algoritmos que utilizam a denotação de MESTRE e ESCRAVOS, foi especificada a

seguinte máquina paralela virtual:

MESTRE - Caiapó

ESCRAVOS - Xapacura, Ianomami e Xavante

A figura 7.1 ilustra a máquina paralela definida para as implementações.
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ES

MESTRE

Fig. 7.1. Máquina paralela definida pata as implementações

O PVM adotado é uma extensão da linguagem C e os códigos fontes dos

algoritmos implementados encontram-se no apêndice A.
Os resultados aqui demonstrados e discutidos foram coletados em várias

madrugadas, devido ao fato de ser o honirio em que o sistema está menos congestionado, e

também que os tempos de execuções descritos foram determinados pela média aritmética
dentre seis execuções do algoritmo. As versões seqüenciais foram executadas no processador

MESTRE.

7.1 Algoritmo Sl - Quicksort Paralelo - versão I

O algoritmo Sl foi implementado da forma descrita no capítulo 6, com P

processadores, sendo um deles o MESTRE e os demais ESCRAVOS. O processador

MESTRE é o responsável pela ativação dos processos a serem executados em cada

processador ESCRAVO, pela distribuição dos N elementos, pela execução do algoritmo de

ordenação sobre uma das sublistas, pela recepção das sublistas ordenadas, pela intercalação
dos elementos de cada sublista e pela impressão da lista final ordenada. Cada processador

ESCRAVO, após receber N/P elementos do processador MESTRE, é responsável pela

execução do algoritmo de ordenação (Quiclaort) e envio da sublista ordenada ao processador

MESTRE.

Os resultados obtidos com a implementação (tempo em segundos),

considerando-se a máquina Caiapó (MESTRE) parc a execução seqüencial e para o caso

concorrente a máquina descrita na figura 7.I (2 HOSTS: Caiapó e Xapacura;3 HOSTS:

Caiapó, Xapacura e lanomami; 4 HOSTS: Caiapó, Xapacura, Ianomami e Xavante) são
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apresentados na tabelaT.l. É importante salientar que o PVM estava em execução para as

versões seqüenciais.

26.0626.4329.7634.t3480000

12.49t2.5714.1316.23240000

6.206.276.867.78120000

2.822.862.9t3.1660000

1.24r.25t.28t.3630000

0.570.580.590.6215000

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.1 - Tempo de Execução do Algoritmo Sl - versão I

Analisando-se os dados da tabela 7.1, observa-se que para qualquer tamanho de

vetor empregados a configurações com no máximo 4 HOSTS, a versão paralela foi mais

eficiente que a seqüencial.

Conforme apresentado no capítulo 2, os valores mais utilizados para avaliar

algoritmos paralelos são o speedup e a eficiência.

O speedup é determinado por:

Sp: T1 / Tp

onde : Sp: speedup

T1: tempo da execução do algoritmo em I processador

Tp: tempo da execução do algoritmo em p processadores

A eficiência é determinada por:

Ep:Sp/p
onde: Ep: eficiência

Sp:- speedup

p : número de processadores

A tabela 7.2 ilustra os speedups e as eficiências alcançadas com este primeiro

algoritmo.
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7.7%1 .J I9.7%r.297.5%1.15480000

7.5%1.309.7%t.297%t.t4240000

6.3%1.258o/o1.246.5o/o1.13120000

3%t.l23.3%1.104%1.0860000

3%1.06 2.3%1.092.6%1.0830000

l.7o/ot.072o/o1.062.5%1.051s000

EpSpEpSpEpSp

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSVETOR

Tabela 7.2. Speedups e eficiências das execuções de 51 - versão I

A representação gráÊrca dos resultados apresentados na tabela 7.1, são

ilustradas na frgura 7 .2.
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It5000
I30000

tr60000

trr20000

1240000

8480000

SEQ 2 34
Num. de HOSTS

Fi5.7.2. Tempo das Execuções do Algoritmo Sl - versão I

Analisando a tabela 7.2 e o gráfico da figura 7.2, pode-se concluir que os

melhores resultados (speedups mais altos) foram alcançados com as execuções paralelas para

4 HOSTS sobre um vetor de 480000 elementos. lsto oconeu porque aumentando-se o número
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de HOSTS na máquina paralela, explora-se mais o paralelismo e com o aumento do número de

elementos do vetor tem-se uma granularidade mais grossa, razão pela qual foram os melhores

resultados para o algoritmo Sl - versão 1. No entanto, quando o número de HOSTS aumenta, a

eficiência do algoritmo diminui. Mesmo para dois HOSTS, a eficiência alcançada esta bem

distante do caso ideal (100%).

Por se tratar de um ambiente heterogêneo, o algoritmo Sl - versão 1 foi
executado em uma nova máquina paralela com a seguinte configuração:

MESTRE - Ianomami

ESCRAVOS - Xapacur4 Caiapó e Xavante

Esta execução foi realizada para analisar o comportamento do algoritmo tendo

como mestre uma máquina mais rápida. Os resultados coletados são os apresentados na tabela

7.3.

10.81ll .2213.3710.92480000

5.755.976.075.16240000

3.213.232.832.50120000

1.881.901.721.1960000

0.930.950.860.5830000

0.440.450.4r0.2615000

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.3. Tempo de Execução do Algoritmo S1- versão I (Mestre mais rápido)

Com a análise da tabela 7.3 percebe-se que o desempenho do algoritmo foi
afetado pois, praticamente não houve speedrrys com as execuções paralelas (apenas para 4

HOSTS em um vetor de 480000 elementos é que houve um pequeno speedup). A tabela de

speedups e eficiências para esta nova configuração é ilustrada na tabela7.4.

0.3o/ol.0l0.970.82480000

0.900.860.85240000

0.780.770.88120000

0.630.630.6960000

0.620.610.6730000

0.590.580.6315000

EpSpEpSpEpSp

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSVETOR

Tabela 7.4. Speedups e eficiências das execuções de Sl - versão l(mestre mais nþido)
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Para melhor ilustrar o desempenho geral do algoritmo Sl - versão I neste

ambiente heterogêneo, foi calculada a tabela 7.5 que representa o tempo médio (resultados

com a máquina mestre mais lento e resultados com a máquina mestre mais nþida) dos

speedups atingidos.

1.161.130.98480000

l.l01.080.99240000

r.02I 0 II 0 I120000

0.880.870.8860000

0.860.850.8630000

0.830.820.8415000

SpSpSp

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSVETOR

Tabela 7.5. Speedups médios das execuções de Sl - versão 1

E possível concluir analisando a tabela 7.5 que, no ambiente heterogêneo

proposto, para granularidades mais grossas (vetores com mais de 120000 elementos) tem-se

os melhores resultados médios, havendo speedups na maioria dos casos. Para granularidades

mais finas ( vetores com menos de 60000 elementos) são encontrados os menores speedups,

razão pela qual tais vetores não serão mais considerados para as próximas execuções dos

algoritmos

Alguns fatores que podem ter influenciado o desempenho do algoritmo Sl -
versão I na máquina paralela cujo mestre é a Caiapó (mais lento) são: a necessidade da

execução de um algoritmo de intercalação (merging), quando mais de um HOST é utilizado;
altataxa de comunicação, uma vez que os vetores a serem ordenados devem ser enviados aos

processadores escravos e depois devem retornar ao processador mestre ordenados. Assim, para

localizar os pontos que afetaram o desempenho do algoritmo, o tempo de execução de cada

versão em paralelo foi dividido como segue:

. tempo de ativação (TA) dos processos em cada processador ESCRAVO;

o tempo de comunicação (TC) (troca de mensagens);

o tempo de execução (TE) do algoritmo de ordenação nos processadores

ESCRAVOS;

. tempo de execução do algoritmo de intercalação (TM) (merging);
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Desta forma, foi elaborada a tabela 7.6 que ilustra tais resultados.

TETCTAHOSTSVETOR TOTALTM

2.820.910.780.670.464

2.860.81t.t20.570.36J

2.910.601.700.360.252

60000

6.202.022.421.320.444

6.27r.742.881.240.4t5

6.861.683.661.160.362

120000

2.84 12.494.244.840.534

12.573.465.862.800.45J

t4.r32.958.712.060.412

240000

26.068.6710.546.370.484

26.437.8112.086.t70.37J

4.38 29.766.4918.590.302

480000

Tabela 7.6.Tabelados tempos parciais das execuções do algoritmo S1- versão I

Analisando a tabela 7.6, é possível concluir que o algoritmo tem um

comportamento semelhante para todos os vetores. Desta forma, percebe-se que o tempo de

ativação dos processos a serem executados em paralelos (TA) e o tempo de comunicação entre

os diversos processadores (TC) crescem à medida que se aumenta o número de HOSTS na

máquina paralela, isto acontece porque, aumentando-se o número de HOSTS,

conseqüentemente serão mais processos a serem ativados e mais comunicação será necess¿íria

para o controle de tais processos. O tempo de intercalação (merging) TM também aumenta

conforme aumenta-se o número de HOSTS, o que jâ era esperado, pois aumentado o número

de processadores aumenta-se o número de sublistas ordenadas que serão intercaladas pelo

processador MESTRE. O tempo de execução do algoritmo de ordenação (TE) diminui à

medida que se aumenta o número de HOSTS da máquina paralela virtual, isto ocorre porque

ao aumentar o número de HOSTS diminui a quantidade de elementos das sublistas a serem

ordenadas.
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Observando-se os valores da tabela 7.6, pode-se ainda concluir que a maior

parte do tempo foi gasto com a ordenação dos vetores. Um dos fatores que pode estar

influenciando neste tempo é o fato da máquina mestra estar sendo utilizadapara ordenar uma

parte do vetor, pois além de ser o processador mais lento poderia oconer uma sobrecarga nesta

máquina. Assim, na tentativa de buscar melhores resultados para o algoritmos Sl - versão 1,

foram propostas as modificações descritas na próxima seção.

7.2 Modificações em Sl

A proposta da primeira modificação para o algoritmo Sl é fazer com que o
processador MESTRE deixe de executar o algoritmo de ordenação sobre uma parcela dos

dados, ficando responsável pela ativação dos processos a serem executados nos processadores

ESCRAVOS, pela distribuição dos elementos aos processadores ESCRAVOS, pela recepção

das sublistas ordenadas e pela execução do algoritmo de intercalação para a produção da lista

final ordenada. Com esta modificação, o algoritmo Sl passaria a ter uma comunicação a mais,

porém o processador MESTRE (Caiapó), processador mais lento, deixaria de executar o

algoritmo de ordenação na tentativa de diminuir o tempo de execução do algoritmo de

ordenação (TE), é um dos fatores que afetaram o desempenho do algoritmo. Este algoritmo foi
denotado por : Algoritmo Sl: Quicksort Paralelo - versão 2.

Como o ambiente de programação utilizado é constituído por processadores

heterogêneos, uns mais lentos que outros, uma outra modificação para o algoritmo Sl seria

uma mudança na fase de distribuição deixando de ser balanceada (N/P elementos para cada

processador) e passando a ser determinada de acordo com a capacidade de processamento de

cada HOST. Assim, os processadores mais lentos receberiam menos elementos que os mais

rápidos. Desta forma, o novo critério de distribuição proposto é:

. para3 HOSTS:

Sparc Station I (Xapacura) - 1/3 dos elementos do vetor

Sparc Station 2 (Ianomami)-2/3 dos elementos do vetor

o para4 HOSTS:

Sparc Station I (Xapacura) - l/4 dos elementos do vetor

Sparc Station 2 (Ianomami e Xavante) - 314 dos elementos do vetor
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Este algoritmo também utiliza a modificação feita em Sl -versão 2 e foi
denotado por : Algoritmo Sl Quicksort Paralelo - versão 3. As versões 2 e 3 do algoritmo Sl

serão discutidas nas próximas seções.

7.2.1 Algoritmo S1: Quicksort Paralelo - versão 2

Para este algoritmo também a execução seqüencial foi realizada na máquina

Caiapó e as execuções paralelas foram: para 3 HOSTS (MESTRE: Caiapó e ESCRAVOS:

Xapacura e Ianomami) e para 4 HOSTS (MESTRE: Caiapó e ESCRAVOS: Xapacura,

Ianomami e Xavante) foram coletados os resultados ilustrado s na tabela 7 .7 .

20.272t.t234.13480000

9.9810.13t6.23240000

4.874.9s7.78120000

2.342.563.1660000

4 HOSTS3 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.7 . Tempo de Execução do Algoritmo S1- versão 2

Pela análise da tabela 7.7, percebe-se que com a primeira modificação

apresentadapara o algoritmo S1, todos os tempos melhoram consideravelmente, conseguindo

desta forma melhores speedups para as execuções em paralelo. Os speedups e eficiências

alcançados são apresentados na tabela 7.8.

17%1.6820.6%1.62480000

15.7o/o1.6320%1.60240000

t5%1.60t9%1.57120000

8.7%1.357.7%t.2360000

EpSpEpSp

4 HOSTS3 HOSTSVETOR

Tabela 7.8. Speedups e eficiências das execuções paralelas de Sl - versão 2

Analisando a tabela 7.8, conclui-se que com esta modificação o algoritmo

ganhou desempenho, isto é, os speedups atingidos foram maiores do que aqueles atingidos
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com a versão - I do algoritmo 51. Além disso, a eficiência que não passava de 9.7% na versão

1, chegou a20.6o/o na versão 2.

A representação gráfica databelaT.T é demonstrada na figura 7.3
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30
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25.5

24
22.5

21
19.5

t8
16.5

l5
13.5

12
10.5

I
7.5

6
4.5

3
1.5

0

¡60000

rr20000

o240000

ts480000
o
o.
Eo

sEa 3 4

Num. de HOSTS

Fig.7.3. Tempo das Execuções do Algoritmo Sl - versão 2

Pela análise do gráfico da figura 7.3, percebe-se claramente os speedups

atingidos nas execuções em paralelo do algoritmo Sl - versão 2.

Comparando-se os dados obtidos nas versões I e 2 do algoritmo Sl (ambas

executadas tendo-se como mestre a máquina Caiapó), pode-se concluir que atribuir ao mestre

parte do trabalho dos escravos (versão l) fez com que diminuísse o desempenho do algoritmo.

Esta conclusão é válida, neste caso, em que o ambiente utilizado é heterogêneo e a máquina

mestra é lenta.

Reconfigurando novamente a máquina paralela onde o mestre é a máquina

Ianomami (mais rapido) para o algoritmo Sl - versão 2, tem-se os resultados apresentados na

tabela7.9.
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t2.73t7.47t0.92480000

7.9711.315.16240000

3.745.382.50120000

2.r72.54t.r960000

4 HOSTS3 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.9. Tempo de Execução do Algoritmo Sl- versão 2 (Mestre mais nþido)

Comparando-se os resultados obtidos, tem-se que para esta configuração não

houve speedup e que, com a liberação do mestre os resultados pioram, pois neste caso

aumenta a comunicação e não diminui o tempo de ordenação. O que ocorre é que como o

mestre é bastante rápido, quando ele é liberado da parte da ordenação, ele ficani ocioso por

algum tempo até que todas as sublistas tenham sido ordenadas, afetando o desempenho do

algoritmo.

7.2.2 Algoritmo Sl : Quicksort Paralelo - versäo 3

Voltando a configuração inicial (MESTRE : Caiapó), implementou-se o

algoritmo Sl - versão 3, como descrito anteriormente no item 7.2. Nesta versão cada

processador ESCRAVO recebe do MESTRE uma sublista a ser ordenada de acordo com sua

capacidade de processamento. Para esta implementação foram coletados os resultados

mostrados na tabela 7.10.

20.0120.4234.13480000

9.8510.05t6.23240000

4.814.917.78120000

2.312.433.1660000

4 HOSTS3 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.10. Tempo de Execução do Algoritmo Sl- versão 3

Analisando a tabela 7.10, percebe-se que com a modificação da distribuição dos

elementos conforme a capacidade de process¿rmento de cada HOSTS, houve uma melhora

quanto às execuções paralelas, assim novos speedups e eficiências foram atingidos e são

demonstrados na tabel a 7 .l l.
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17.8%I 7 I22.3o/o1.67480000

16.3%1.6520.3%I .6 I240000

15.5%t.6219.3%1.58120000

93%1.37l0o/o1.3060000

EPSpEpSp

4 HOSTS3 HOSTSVETOR

Tabela 7.1 1. speedups e eficiências das execuções paralelas de sl - versão 3

A representação gráfica para a tabela 7.10 é ilustrada nafigtxa7.4.
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Fig.7.4. Tempo das Execuções do Algoritmo Sl - versão 3

Analisando o gráfico da figura 7.4 e os resultados da tabela 7.10, conclui-se que

para as versões apresentadas para o algoritmo Sl( tendo a máquina Caiapó como mestre), a

versão 3 foi a que atingiu melhores speedups e eficiências (chegando a 22.3Yo). Também é

possível afirmar que à medida que se aumenta o número de elementos do vetor (buscando uma

granularidade mais grossa) também aumenta os valores do speedup e da eficiência, o que
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permite concluir que o algoritmo Sl se adapta melhor para granularidades médias e grossas do

que para com granularidade fina.

7.3 Algoritmo 52 : Quicksort Paralelo - versão I

O algoritmo 52 é um método de ordenação paralela em que o processador

MESTRE, para distribuir os elementos aos processadores ESCRAVOS, usa a técnica de pivôs,

isto é, para o processador I são enviados todos os elementos menores que o primeiro pivô
(pivô 1), para o processador 2 são enviados todos os elementos maiores que pivô l, porém

menores que o segundo pivô þivô 2), e assim sucessivamente até que o processador p da

máquina paralela receba todos os elementos maiores que o pivô (p - l). Este algoritmo tem

como desvantagem a carga desbalanceada nos processadores, porém apresenta a vantagem de

gerar a lista final ordenada apenas pelajustaposição (concatenação) das sublistas ordenadas em

PI, P2, P3, ... , Pp nesta ordem. O processador MESTRE também executa o algoritmo de

ordenação sobre uma das sublistas por ele geradas.

Os resultados obtidos com a implementação do algoritmo 52 - versão l,
considerando-se a máquina Caiapó (MESTRE) para a execução seqüencial e para o caso

concorrente a máquina descrita na figura 7.1 (2 HOSTS: Caiapó e Xapacura;3 HOSTS:

Caiapô, Xapacura e lanomami; 4 HOSTS: Caiapó, Xapacura, Ianomami e Xavante), são

demonstrados na tabela 7 .12.

26.5726.t825.9634.13480000

12.77t2.5712.4616.23240000

6.386.286.t67.78120000

2.772.722.673.t660000

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.l2.Tempo de Execução do Algoritmo 52 - versão I

Como se pode verificar pela análise da tabela 7.12, todas as execuções paralelas

foram mais rápidas que a seqüencial. Os speedups e as eficiências atingidos são demonstrados

natabela7.l3.
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7%t.28t0%1.3015.5%1.31480000

6.8%1.279.7%1.29I5o/o1.30240000

5.5%1.228%1.24t3%t.26120000

3.5%l.t45.3%t.l69%1.1860000

EpSp EpSpEpSp

3 HOSTS2 HOSTSVETOR 4 HOSTS

Tabela 7.13. Speedups e eficiências das execuções paralelas de 52 - versão 1

Analisando a tabela 7.13 que ilustra os speedups e eficiências atingidos com a

execução do algoritmo 52, pode-se concluir que os melhores resultados são para

granularidades mais grossas, isto é, com vetores com mais de 240000 elementos. Porém, com

o aumento do número de HOSTS tanto o speedup quanto a eficiência diminuem.

A projeção gráÊrcapara atabela 7.I2 é ilustrada nafigxa7.5.
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Fig. 7.5. Tempo das Execuções do Algoritmo 52 - versão I

Analisando a tabela 7.12 e a figura 7.5, percebe-se que embora haja uma

diminuição de tempo em todas as execu@s em paralelo, conforme aumenta-se o número de
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HOSTS o speedup diminui. Isto ocorre porque o algoritmo 52, para produzir as sublistas a

serem ordenadas respeitando o critério de pivôs, gasta mais tempo que efetuar uma

distribuição balanceada, e à medida que se aumenta o número de HOSTS aumenta-se também

o número de sublistas a serem geradas.

Da mesma forma que em Sl, estes resultados são satisfatórios para esta

máquina paralela, onde os processadores são heterogêneos e o mestre sendo o processador

mais lento. Os resultados atingidos com a implementação utilizando um processador mais

veloz para o mestre são demonstrados na tabela 7.14 para a versão I do algoritmo 52. A
configuração da máquina paralela é a mesma descrita para o algoritmo Sl.

t0.27l1 8014.7710.92480000

5.t26.077.6t5.16240000

3.942.50 2.853.40120000

1.69t.962.311.1960000

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.15. Tempo de execução do algoritmo 52 - versão I (mestre mais nþido)

Os speedups e eficiências atingidos são ilustrados na tabela7.16.

t.5%1.060.920.74480000

0.5%1.0020.850.68240000

0.880.740.63120000

0.700.610.s260000

Ep EpSpEpSpSp

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSVETOR

Tabela 7.16. Speedups e eficiências das execuções paralelas de 52 - versão I

(mestre mais nþido)

Desta forma, analisando de modo geral o comportamento do ambiente

heterogêneo para o algoritmo 52, foi elaborada a tabela 7.17 qte demonstra os speedups

médios entre as execuções com mestre mais lento e mestre mais nþido.
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t.t71.1 I1.03480000

0.99 t.t41.07240000

1.050.990.95120000

0.85 0.920.8960000

SpSpSp

4 HOSTS3 HOSTS2 HOSTSVETOR

Tabela 7.17. Speedups médios das execuções paralelas de 52 - versão I

Pode-se concluir pela análise da tabela 7.17 que o algoritmo 52 se ajusta melhor

a granularidades médias e grossas (vetores com mais de 120000) e em uma máquina com

maior número de HOSTS ( no caso 4) neste ambiente constituído de workstations Sun.

Como em Sl, para maiores detalhes, veja a tabela 7.18 que ilustra os seguintes

tempos parciais das execuções do algoritmo 52 - versão l, tendo-se como mestre a máquina

Caiapó:

. tempo de ativação (TA) dos processos em cada processador ESCRAVO,

geração dos elementos pivôs e preparação das sublistas a serem distribuídas;

o tempo de comunicação (TC) entre os processadores da máquina paralela

virtual;

. tempo de execução (TE) do algoritmo de ordenação em cada processador.

Observe que o tempo de intercalação é nulo, pois a lista final ordenada é

produzida pela concatenação das sublistas ordenadas.

Analisando a tabela 7.18, seus dados confirmam o aumento do tempo TA
(tempo para ativar os processos mais o tempo para gerar as sublistas através de pivôs). Pode-se

concluir que a ativação dos processos é praticamente a mesma que em Sl, e assim um dos

fatores que afetou o desempenho foi a geração das sublistas. Além disso, percebe-se que

embora o tempo de execução do algoritmo (TE) diminui conforme aumenta-se o número de

HOSTS da máquina paralela virtual; (isto acontece porque com este aumento diminui o

tamanho das sublistas a serem ordenadas) esse tempo continua sendo um dos principais fatores

que afetou o alcance por melhores resultados.
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TOTALTETCTAHOSTSVETOR

2.771.100.611.064

2.72I 6 I0.460.65J

0.58 2.671.720.372

60000

6.382.441.422.524

6.282.961.302.02J

6.164.t60.88t.t22

120000

t2.774.s92.925.264

12.576.272.623.683

12.468.622.t01.742

240000

26.578.1810.977.424

26.t812.509.963.72J

25.96t7.3t6.262.392

480000

Tabela 7.18. Tabela dos tempos parciais das execuções do algoritmo 52 - versão I

Comparando-se os resultados da versão I dos algoritmos Sl e 52 (tabelas 7.1 e

7.12), observa-se que o algoritmo 52 apresenta resultados melhores que os de Sl para a

maioria dos casos. Assim, as mesmas modificações efetuadas no algoritmo sl serão

consideradas no algoritmo 52.

7.4 Modificações em 52

A primeira modificação proposta para o algoritmo 52 - versão l, como em Sl, é

ter o processador MESTRE como responsável pela a ativação dos processos nos processadores

ESCRAVOS, criação das sublistas a serem enviadas pelo critério de pivôs, distribuição das

sublistas aos processadores ESCRAVOS, recepção e concatenação das sublistas ordenadas

para a produção da lista final ordenada. Com esta modificação esperam-se melhores

resultados, visto que o processador MESTRE (Caiapó) é mais lento que os demais HOSTS

portanto o tempo de execução (TE) do algoritmo tende a diminuir. Este algoritmo foi denotado

por: Algoritmo 52 - Quicksort Paralelo - versão 2.
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Outra modificação proposta origina-se do seguinte fato: como a máquina virtual

paralela utilizada é heterogênea, a distribuição de listas com tamanhos diferentes para cada

máquina pode ser utilizado no sentido de sobrecarregar mais as máquinas mais velozes

possibilitando um melhor balanceamento de carga. Desta forma, o desbalanceamento passa a

ser um fator positivo do algoritmo. Este algoritmo foi denotado por: Algoritmo 52: Quicksort

Paralelo - versão 3.

7.4.1 Algoritmo 52: Quicksort Paralelo - versão 2

Para a versão 2 (mestre liberado da ordenação) do algoritmo 52, foram

coletados os resultados ilustrados na tabela 7.19.

20.0634.t3480000 19.34

9.63t6.23240000 9.2t

7.78 4.664.83120000

2.383.1660000 2.23

3 HOSTSSEQVETOR 4 HOSTS

Tabela 7.19. Tempo de Execução do Algoritmo 52 - versão 2

Analisando a tabela 7.I9, percebe-se que, com a modificação de excluir o

MESTRE como responsável por uma das sublistas, houve uma melhora quanto às execuções

paralelas, assim novos speedups e eficiências foram atingidos e são apresentados na tabela

7.20.

t.7623.3%1.70480000 t9%

1.68240000 t9%r.7622.7%

20.3%t.6t120000 t6.8%r.67

t.42lt%1.3360000 rc.5%

EpSpEpSp

VETOR 4 HOSTS3 HOSTS

Tabela 7.20. Speedups e eficiências das execuções paralelas de 52 - versão 2

Analisando os speedups e eficiências da tabela 7.20, observa-se que a medida

que aumenta o número de elementos do vetor, buscando uma granularidade mais grossa,
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obtem-se melhores resultados (resultado semelhante ao alcançado para o algorirno Sl versão

2). Isto nos permite concluir que o algoritmo se torna mais eficaz para granularidade de média

a grossa. Também com a modificação, percebe-se que, ao aumentar o número de HOSTS da

máquina paralela, embora haja diminuição da eficiência, ocorre um aumento no valor do

speedup, o que permite concluir que houve ganho de desempenho no tempo de execução do

algoritmo de ordenação (TE).

A representação gráfica da tabela 7.19 é apresentadanafrgvraT.6.
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7.5
6

4.5
3

1.5
0

¡60000

r120000

tr240000

8480000

SEQ 3 4

Num. de HOSTS

Fig.7 .6. Tempo das Execuções do Algoritmo 52 - versão 2

Pela análise do gráfico da figura 7.6, ftca claro os speedups atingidos com as

implementações utilizando vetores maiores (granularidade mais grossa) do algoritmo 52 -

versão 2.

Os resultados atingidos com as execuções do algoritmo 52 - versão 2 na

máquina paralela cujo mestre é a Ianomami (mais nþida) são demonstrados natabela7.2l.
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r0.6912.95t0.92480000

6.086.98s.l6240000

3.433.642.50120000

t.972.041.1960000

4 HOSTS3 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.2l.Tempo de execução do algoritmo 52 - versão 2 (mestre mais nþido)

Analisando a tabela 7.21, observa-se que o tempo das execuções seqüenciais

diminuíram, ocorrendo poucos casos em que as execuções paralelas foram mais nþidas que a

seqüencial, sendo estas para granularidades mais grossas e que, ao liberar o processador mestre

da execução do algoritmo de ordenação os resultados pioram, isto acontece poryue o mestre

neste caso é um processador mais nþido e ele fica ocioso enquanto os processadores escravos

estão executando o algoritmo de ordenação.

7.4.2 Algoritmo 52 : Quicksorú Paralelo - versão 3

Esta versão do algoritmo 52, distribui as sublistas menores para os

processadores mais lentos e as maiores para os processadores mais rapidos. Neste caso, os

diferentes tamanhos das sublistas já são obtidos pelo algoritmo proposto. Foram coletados os

resultados ilustrados na tabela 7 .22.

18.5719.0834.t3480000

8.849.15t6.23240000

4.474.597.78120000

2.t42.263.1660000

4 HOSTS3 HOSTSSEQVETOR

Tabela 7.22.Tempo de Execução do Algoritmo 52 - versão 3

Analisando a tabela 7.22, percebe-se que, com a modificação de se distribuir as

sublistas de acordo com a capacidade de processamento de cada HOST, oconeu uma melhora

quanto às execuções paralelas, assim novos speedups e eficiências foram atingidos e são

demonstrados na tabela 7 .23.
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2lo/o1.8426.3%1.79480000

25.7%1.77 2t%1.84240000

18.5%1.7423%1.69120000

1.40 t2%1.4813.3%60000

EpSpEpSp

4 HOSTS3 HOSTSVETOR

Tabela 7.23. Speedups e eficiências das execuções paralelas de 52 - versão 3

Os resultados obtidos com esta versão foram, em média, 4.8% melhores que na

versão anterior e foram ainda os melhores resultados alcançados nos algoritmos

implementados. Cabe ressaltar que a diferença obtida entre o algoritmo original (Sl - versão l)
e o algoritmo desta seção (S2 - versão 3) é de em média 36.6%. A representação gráficapara

a tabela 7.22 é ilustrada nafigrara7.7.
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Fig.7.7. Tempo das Execuções do Algoritmo 52 - versão 3
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7.5 Algoritmo 53 - Selectsort

O algoritmo 53 consiste em ordenar um conjunto de valores em paralelo,

juntando-se as técnicas do algoritmo Sl e do 52, isto é, promover uma distribuiçäo balanceada

aos processadores escravos e respeitando o critério da distribuição por pivôs, de tal forma que

todos os elementos de Pl sejam menores que os elementos de P2 e estes sejam menores que os

elementos de P3 e assim sucessivamente. Alista final ordenada é obtida pela justaposição das

sublistas ordenadas em cada processador nesta ordem.

A tabela 7.24 ihstra os tempos das execuções do algoritmo 53 em 3 HOSTS

(Caiapó como mestre e Xapacura e Ianomami como escravos).

266.8734.r3480000

89.7216.23240000

32.647.78120000

8.773.1660000

3 HOSTSSEOVETOR

Tabela 7.24. Tempo das execuções do Algoritmo 53

Analisando os valores da tabela 7.24, nota-se que o tempo de execução do

algoritmo 53 aumenta a medida que aumenta o tamanho do vetor, isto ocorre porque o

algoritmo para efetuar a distribuição balanceada respeitando-se a técnica dos pivôs é exaustivo

e também pela necessidade do dobro de comunicação entre os processadores. Por estes

resultados fica claro que este algoritmo não é recomendado para este tipo de ambiente (Rede

de workstations Sun - heterogêneas).

7.6 Comparaçäo entre os algoritmos Sl e 52

Entre os algoritmos S1 e 52, pode-se concluir que todas as execuções paralelas

de ambos, obtiveram speedup sendo viáveis para o ambiente de programação proposto. No

entanto, foi para o algoritmo 52 os resultados mais satisfatórios, tanto para a versão 2 quanto

para a versão 3, tendo atingido os melhores speedups. Esta vantagem do algoritmo 52 com

relação ao Sl está ligada ao fato de que para 52 não há necessidade de intercalar as sublistas
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ordenadas o que é fundamental para S1. Para ilustrar a diferença entre os algoritmos Sl e 52,

considera-se o caso de vetores com 480000 elementos.

A figura 7.8 mostra a diminuição do tempo de execução com as modificações

propostas no algoritmo.

o
o
CL
Èo

lVer. I
lVer.2
trVer.3

5

0
sl s2 st s2

4 HOSTS3 HOSTS

Fig. 7.8. Comparação entre os algoritmos S1 e 52 - vetor com 480000 elementos

7.7 Considerações Finais

Ao avaliar desempenho de algoritmos paralelos, um importante aspecto é

definir o ambiente paralelo onde serão implementados os algoritmos. O ambiente onde foram

implementados os algoritmos avaliados nesta dissertação é constituído por 4 Sparc Stations,

sendo duas Sparc 2, uma Sparc I e uma ^SZC interconectados por uma rede de computadores.

Os processadores que constituíram a máquina paralela foram manipulados por uma plataforma

de programação para ambientes distribuídos, PVM - Parallel Virtual Machine, que apresentam

uma série de primitivas básicas para ativação de processos, tratamento, envio e recebimento de

mensagens.
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Os algoritmos foram implementados em C, e suas versões originais sofreram

refinamentos para se adequarem ao ambiente proposto e também visando a busca de melhores

desempenhos em suas execuções. Conforme análise discutidas neste capífuIo, pode-se concluir

que com granularidade mais grossa obtem-se os melhores speedups.

Também foi discutido que os principais fatores que afetaram o desempenho dos

algoritmos foram: a comunicação entre os processadores, a necessidade do algoritmo de

intercalação em Sl, o cálculo dos elementos pivôs em 52 e a ativação dos processos.
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CAPITULO 8

Conclusões Finais

' A principal motivação para processamento paralelo está relacionada com a

busca de melhor desempenho para sistemas,-pelo compartilhamento de recursos e também

pelo crescente aumento do uso de sistemas distribuídos para implementação de algoritmos

paralelos. Assirn" esta dissertação teve como objetivo avaliar o desempenho de algoritmos

paralelos de ordenação em um ambiente distribuído heterogêneo.

8.1 Revisão Bibliográfica

Com a grande evolução das arquiteturas paralelar¡ nos últimos anos, o

interesse em processamento paralelo aumentou muito e um número significante de

publicações surgiram. Assim, para o desenvolvimento de um trabalho na área de

computação paralela torna-se necessário um estudo de diversos assuntos, tais como:

conceitos básicos sobre processamento paralelo e arquiteturas paralelas, programação

concorrente, para o desenvolvimento de algoritmos paralelos as abordagens mais comuns

(paralelismo por pipeline, paralelismo pelo resultado e paralelismo por agenda) e

ferramentas para implementação de algoritmos paralelos.

Neste trabalho foi adotada a plataforma para programação em sistemas

distribuídos PVM - Parallel Virtual Machine, que apresenta as primitivas básicas para

ativação de processos, tratamento e troca de mensagens.

Foram muitos os artigos revisados que abordam ordenação paralela. Dentre

eles, um bom número é voltado para sistemar¡ que exploram granularidades finas ou

médias, sendo poucos os relacionados a granularidades mais grossas. Desta formg alguns

algoritmos de ordenação e intercalação voltados a ambientes distribuídos e/ou paralelos

foram detalhados e discutidos, a fim de trazer para o presente trabalho o apoio necessário

para as implementações. Dentre os algoritmos revisados, foram escolhidos dois, que

melhor se adaptaram ao ambiente de programação proposto (granularidade grossa), para

serem implementados e avaliados em termos de desempenho.
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8.2 Implementação e Execução

Para as implementações foi utilizada como suporte, a plataforma de

programação PVM, que permite ao usuário configurar uma máquina paralela virtual com

o suporte necessário paft a troca de mensag€ns. Assirn" houve a necessidade de uma

interação com a plataforma P\nvf, a fim de verificar e analisar os recursos disponíveis,

para explorá-los nas implementações.

As principais dificuldades encorüradas com as implementações, foram: a

imigração dos algoritmos para os padrões pVlt adaptação dos algoritmos para executar

em um sistema distribuído, que requer granularidade grossa (processos grandes e pouca

comunicação) e a utilização do sistema distribuído (uma rede de workstations SUN's) por

ser muito requisitada durante os dias, este trabalho teve que ser elaborado e executado

durante as madrugadas a fim de buscar melhores desempenhos.

Para analisar o desempenho de algoritmos paralelos, vários fatores foram

considerados: o tempo de computação do algoritmo de ordenação, o tempo de

comunicação, o tempo de ativação dos processos, o tempo da execução do algoritmo de

intercalação quando necessário e geração das sublistas a serem enviadas.

A analise dos tempos parciais permitiu que fossem detectados os pontos de

gargalos dos algoritmos e baseando-se nestes pontos foram sugeridas e implementadas

modificações nos algoritmos. Desta formq iniciou-se com a avaliação de um algoritmo

que divide o vetor a ser ordenado em p.partes, cada uma delas é ordenada em um

processador e o vetores resultados são intercalados. Este algoritmo (Algoritmo Sl -
versão l) evolui da seguinte forma:

r liberação do processador mestre (Algoritmo Sl - versão 2) de executar o

algoritmo de ordenação sobre uma das sublistas geradas;

o distribuição não uniforme, gerando um melhor balanceamento de carga

(Algoritmo sl - versão 3).

o implementação do Algoritmo 52, onde as sublistas eram geradas respeitando

um elemento pivô como base (os elementos menores que o pivô I foram

enviados para o processador l, os elementos maiores que pivô I e menores que
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pivô 2 forma enviados para o processador 2, e assim por diante). Os vetores

resultados forma concatenados para a produção da lista final ordenada.

o as mesmas modificações propostas para Sl foram também implementadas em

52 (Algoritmo 52 - versão 2 e algoritmo 53 - versão 3).

Desta forma, os algoritmos foram elaborados e executados, e constatou-se

que as execuções em paralelo foram em todas as situações mais rápidas que a execução

seqüencial.

Pode-se concluir que as execuções paralelas onde granularidades mais

grossag eram empregadas, apresentaram os melhores speeútps. Também constatou-se que

o sistema distribuído utilizado por ser heterggêneo, a utilização de técnicas para explorar

ao máximo a capacidade de cada um (para processadores mais nþidos foram atribuídos

mais elementos e para os processadores mais lentos, menos elementos), obteve-se os

melhores resultados tanto para o algoritmo Sl quanto para o algoritmo 52.

8.3 Contribuições

Alguns resultados obtidos neste trabalho devem ser ressaltados:l

l. liberar o mestre de parte do trabalho

o melhor se mestre mais lento

o pior se mestre mais nþido

2. como o sistema é heterogêneo a divisão em listas diferentes

o melhor desempenho tanto para o algoritmo Sl quanto para o 52 (versão

3) devido a um melhor balanceamento de carga.

3. como 32 jâgeralista diferentes

o característica ruim para sistemas homogêneos pode se tornar

interessante para sistemas heterogêneos.

4. determinação de pivô

o compensa em relação à concatenação.

5. contribuição de cada etapa no desempenho

o ativação leva tempo considerável se processo é pequeno.
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8.4 Sugestões para Trabalhos Futuros

As implementações realizadas nesta dissertação, despertaram alguns

interesses, visando a busca de melhores resultados, entre eles:

o implementações dos algoritmos paralelos de ordenação em outras plataformag como

por exemplo LINDd MPI, PARMACS, etc.

o análise de desempenho dos algoritmos em um anrbiente distribuído com uma rede mais

efrcaz, onde a ta"xa de comunicação seja mínima.

o análise de desempenho dos algoritmos em uma máquina paralela.

o implementação dos algoritmos em um ambiente com mais processadores disponíveis.

o imigração dos algoritmos implementados para a versão PVM - arnbiente Windows 95

lsoue6l.
o implementação de outros algoritmos paralelos para ordenação.
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Algoritmo S1: Quicksort Paralelo - ve¡são-1

Programa a ser executado pelo processador MESTRE - Caiapó

# include <stdio.h>
# include <limits.h>
# include <pvm3.h>
# include <time.h>

/t constantes utilizadas no programa */

# define TAM 480000
# de,fine NP 4

typedef int vetor[(TAlvf/NP)];

/* declaracoes das va¡iaveis globais a todas as funcoes pertencentes ao programa */

int i, ind"ind2,numt;
int tid_sort[NP], indices[NPl ;
intNum -Elem, pos_min;
int vet[AMJ, vet_ord[AMJ ;
unsigned long int val_min;

staticchar *hostsl¡=l "xapacura",
ttianomamitt,
ttxavantett,

h

geranumeros0

{
for (i=0;i<TAM;i+r)

vet[i]=randQ%10000;
)

gera_tåsk0

{
for (i=0;i<M-l;ir-r¡

{
numtlvm_spawn("/master/home3/SD/mduartdpv/class3",0,l,hosts[i],1,&tid-sort[il);
if (numt<l)

{
prinú('ERRO: pvm-spavvn nao gerou a task : o/od...\n",i);

. exit(l);
l

)
)
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envia_dadosQ
{
for(i=0;i<NP-l;i{+)

{
pvm-initsend(PvmDataRaw);

EmrSkint(&vet[(i * Num-ElemI,Num-Elem' l);
pr¡m-send(tid-sort[il, I ) ;

)
)

recebe_dadosQ

{
Num-Elem=TAMNP;
for(i=0;i<NP-l;i+r¡

{
pm_recv(-1,2);
prnn-upkint(&vet(i t Num-Elem)l,Num-Elem" l);
indicesli]=(Num-Elem t i);

)
)

void sort (a"esqdir,ij)
vetor a;
indice esçdir,*i,tj;

{
int¿w;
*i=sq;
*j=dir;
:¡=a[(*i + *i)12];

do

{

. while (a[*t]<x)
(*Ðr_+;

while (a[*j]>x)
(*i)-;

if(*i<=*¡¡
{

ur-a[*il;
a[til=a[tj];
a[tilry;
(*i)+¡;
(ij)-;

)
) while (*i<=*j);

)
void ordena (a"esqdir)

vetor a;
indioe esqdiç

{
indice ij;
sort(a"esçdir,&i,&j);
if (esq<j)

ordena(a,esqj);
if (i<dir)

ordena(a"idir);
)

105



^tPÊNprcn e

merging0
{
for (i:0;i<TAM;i+r)

{
val_min=ULONG_MAX;
pos_min=-l;
for(ind=0 ;indcNP;ind+r¡
{

if(indices [indl <(Num-Elemt (ind+ I )))&&(vet[indices [indl ] <ryal-min))

{
val-minryet[indices [ind] I ;
pos-min=ind;

ì
)
if(pos_min>-l)
{

vet-ord[i]=val-min;
(indicesþs-minl)+r;

)
else

prinf('Nao conseguiu achar o menor.\n");

)
l
main 0
{

stnrct timwal tvl, tv2;
int dtl;
Num_Elem=TAlvl/M;
geranumerosQ;
gettimeoftlay(&tv l,(struct timezone*)0);
gera_taskO;
envia_dadosO;
ordena(vet, TAM - Num-Elem, TAlvf - l);
recebe_dadosQ;
merging0;
gettimeofday(&tv2,(struct timezone*)0);
dtl=(tv2.tv_sec - Wl.tv_sec)* 1000000 + tv2.tv-usec - tvl.tv-usec;

prinf (' Foram ordenados 7oi valores emo/oiprocessadores \n",TAM,NP);
prind("Tempo em microssegundos : 7dd usec \n", dtl);

prinf(' IMPRESSAO DO VETOR ORDENADO \n\n");
for (i=0;i<MAX;i+r)

prinf("Vetor ordenadopdl = o/d\nu,i,vet-ord[il);

/t matando as tarefas pvm's'r/
for(i=O;icNP;i++)

pvm_kill(tid_sort [i] ) ;

pvm_exit0;
exitO;

)
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Programa a ser executado pelos processadores ESCRAVOS

# include <stdio.h>
# include "pvm3.hn

# deñne TAI\{ 480000
# define NP 4

t¡pedef int vetor[(IAlv{/M)];
t¡pedef int indice;

void sort (a,esçdir,ij)
vetor a;
indice esq,dir,*i,*j;

{
int x,w;
ri=esq;
rj=dir;
:<=a[(*i + *jY2];
do

{
while (a[ti]<x)

(*i)++;
while (a[*j]>x)

(*iÞ-;
if(*i<=*¡¡
{

w=a[*il;
a[*i]=¿¡t¡¡,
a[*j]=r;
(*i)+r;
(*jÞ-;

)
) while (*i<=*j);

)

void ordena (aesq,dir)

vetor a;
indice esq,dir;

{
indice ij;

sort(a,esq,dir, &i,&j):

if (esql)
ordena(a,esqj);

if (i<dir)
ordena(4i,dir);

)
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void mainQ
{

int tid¡rarent;
intNum_Elem;
vetor a;

tidjarenf--pvm¡arent0;
Num_Elem=(TAMM);

pvm_rew(tid_¡arent, l);
pvm_upkint(a,Num_Elem, I );

ordena(40,(Num_Elem - l));

pvm_initsend(PvmDataRaw) ;
pvm¡rkint(a,Num_Elerû l);
pvm_send(tid3arent 2) ;

pvm_exit0;
eútO;

l

Algoritmo 51: Quicksort Paralelo - versão 2

Programa a ser executado pelo processador MESTRE - Caiapó

# include <stdio.h>
# include <limits.h>
# include <pvm3.h>
# include <time.h>

/t constantes utilizadas no programa */

# define TAI4 480000
# define NP 4

/* declaracoes das va¡iaveis globais a todas as funcoes pertencentes ao programa */

int i, in4ind2,numt;
int tid_sort[NP], indices[NP];
intNum_Elem, pos_min;
int vet[TAMl, vet_ordffA]fl ;
unsigned long int val_min;

static char *hosts¡=1 "xapacura",
ttianomamitt,
ttxavantett,

);

geranumeros0

{
for (i=0;i<TAM;i+r)

vet[i]=randO%10000;
l
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gera_taskO

t
for (i=0;icNP;i+r)

{
numt=pvm_spawn(n/master/lrome3/SD/mduarte/pv/class3o,0,l,hosts[i],1,&tid-sort[i]);
if (numtcl)

{
prinf("ERRO: pvm-spawn nao gerou a task : %od...\n',i);
exit(l);

)
Ì

)
envia_dados0
{
for(i={;icNP;i+)

{
pvm_initsend(PvmDauRaw) ;
pvm¡lkin(&vet[(i n Num-Elem)],Num-EleÍL l);
pvm_send(tid_sortli], l);

)
l
recebe_dados0

{
Num_Elem=TAMNP;
for(i=O;icNP;i+r)

{
pvm_recv(-1,2);
pvm-upkint(&vet(i * Num-Elem)l,Num-Elen¡ l);
indices[i]=(Num_Elem * i);

)
)
merging0
{
for (i=0;i<TAM;i+r)

{
val_min=ULONG_MAX;
pos-min=-l;
for(ind=O ; ind<M;ind+r¡
{

if((indices [ind] <(Num-Elem* (ind+ I ))&&(vet [indices [ind] I <ryal-min))

{
val-minryetlindiceslindll ;
pos-minind;

)
)
if(pos_min>-l)
{

vet-ord[i]ryal-min;
(indices[Pos-min])*;

)
else

)
)

prinf(*Nao conseguiu achar o menor.\n");
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main 0
{

stn¡ct timeval tvl, tv2;
int dtl;
Num_Elem=TAMl.tP;
geranumeros0;
gettimeofday(&tv t,(stn¡ct timezonen)0);
gera_task0;
envia_dadosQ;
recebe_dados0;
merging0;
gettimeofday(&w2,(struct timezone*)0);
dtl=(tv2.tv_sec - tvl.tv_sec)* 1000000 + t\¿.tv_usec - tvl.tv_usec;

prinf ('Foram ordenados Voi valores em %oi processadores \n",TAM,M);
prinú("Tempo em microssegundos : Zdd usec \n", dtl);

)

prinf(" IMPRESSAO DO VETOR ORDENADO \n\n");
for (i=0;i<MAX;i+r)

prinf("Vetor ordenadopdl = 7d\n",i¡et_ord[i]);

/* matando as tarefas pvm's '*/
for(i=O;i<NP;i+r)
. pvm_kill(tid_sort[i]);

pvm_exit0;
exitO;

Programa a ser executado pelos processadores ESCRAVOS

# include <stdio.h>
# include "pvm3.h"

#defineTAM 4800000
# deñne NP 4

typedef int vetor[(TAlvf/NP)];
typedefint indice;

void sort (a,esq,dir,ij)
vetor a;
indice esq,dir,+i,*j;

{
int x,w;
*i=rq;
*j=dir;
:r=a[(*i + *jl2l;
do

{
while (a[*il<x)

(fi)+;
while (a[*j]>x)

(riÞ-;
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if(¡ti<='r¡¡
t

w=a[*il;
a[*i]=¿1*¡¡t
a[*ilry;
(*iÞr;
(*i)-;

)
) while (*i<={3j);

)

void ordena (a"esqdir)

\¡etor a;
indiæ æçdia

{
indice ij;

sort(4esqdir,&i,A);

if (esql)
odena(a"esqj);

if (i<dir)
ordena(4idir);

)

voidmaiaQ
{

int tid¡nrenÇ
intNum_Elem;
v€tor a;

tid¡arent=pvm¡arentQ;
Num_Elem=(TAMM);

pun_rew(tid¡nrent, I );
pnt_upkint(4Num_Elem, I );

ordena(A,0,(Num_Elem - l));

pvm_initsend(PvmDataRaw);
pvrr¡kint(4Num_Elem, l);
pvm-send(tid_¡nrent 2);

pvm_exitQ;
exitQ;

)
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Algoritmo S1: Quicksort Paralelo - versão 3

Programa a ser erecutado pelo processador MESTRE - Caiapó

# include <stdio.h>
# include'<limits.h>
# include <pvm3.h>
# include <time.h>

/* constantes utilizadas no programa */

# define TAM 480000
#define NP 4

/* declaracoes das variaveis globais a todas as funcoes pertencentes ao programa */

int i, ind,ind2,numt;
int tid_sort[NP], indices[NP+ I ] ;
int Num_Elem, pos_min, kl,k2,k3;
int vet[TAlvtl, vet_ordffAMl ;
unsigned long int val_min;

staticcha¡ thosts¡=1 "xapa.cura",
"ianomami',
nxavantett,

);

geranumeros0

{
for (i=0;i<TAM;i+r)

vet[i]=randQ%10000;
)

gera_taskQ

{
for (i=0;i<NP;i+r)

{
numt=pvm_spawn("/master/home3/SD/mduarte/pv/class3",0,l,hosts[i],1,&tid-sort[i]);
if (numt<l)

{
prinf('ERRO: pvm-spawn nao gerou a ask : 7d...\n",i);
exit(l);

l
l

)

envia_dados0

{
pvm_initsend(kmDataRaw);
pvm¡kint(&k1,1,1);
pvm¡kint(&vet[0],k I, I );
pvm_send(tid_sort[0], I ) ;
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pvm_initsend(kmDataRaw);
pvm¡rkint(&k2,l,l);
pvm¡kint(&vetft ll,k2, I );
pvm_send(tid_sort[ I ], I );

pvm_initsend(PvmDataRaw) ;
pvm_pkint(&k3,l,l);
pvm¡lkint(&vet[k I +k2],k3, I );
pvm_send(tid_sort[2], I );

)
)

recebe_dados0

{
for(i=O;i<NP;i+r)

{
pvm_recv(-1,2);
pvm-upkint(&tanL I, I );

if (tam:kl)
{

pvm-upkint(&vet[0],k I, I ) ;
indicesl0]=0;

)
if (tam:kZ¡
{

pvm-upkint(&vetft I 1,k2, I ) ;
indices[U=kl;

)
if (am:k3¡
{

pvm-upkint(&vetft I +k21,k3, I );
indices[2]=ft1;

)

)

merging0
{
indices[3]=TAlvf ;
for (i=0;i<TAM;i+r)

{
val_min=ULONG_lvfAX;
pos-min=-l;
for(ind=0 ;indcM; ind+r¡
{

if(indices[indl<indices[(ind+ I )l ) &&(vet[indices[ind]l<ral-min))
{

ral-minryet[indiceslind] I ;
pos-min=ind;

)
)
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if(pos_min>-l)
{

vet_ord[ilryal_min;
(indicesþs_minl)+;

prinf('Nao conseguiu achar o menor.\nn);

stnrct timeval tvl, tv2;
int dtl;

kl=120000;
k2=180001;
1c'=179999;
geranumeros0;
gettimeofday(&w l,(struct timezonet)0);
gera_taskQ;
envia_dados0;
recebe_dados0;
merging0;
gettimeofday(&tv2,(struct timezonet)0);
dtl=(tv2.tv_sec - tvl.tv_sec)t 1000000 + tv2.tv_usec - wl.tv_usec;

prinf (' Foram ordenados %oi valores emo/oi processadores \n",TAM,M);
prinú("Tempo em microssegundos : o/dd usec \n", dtl);

)
else

)
)

main0
{

)

prind(" IMPRESSAO DO VETOR ORDENADO h\n");
for (i=0;icMAX;i+)

prinf("Vetor ordenadofldl = 7d\n',i,vet-ord[i]);

/t matando as tarefas prrm's */
for(i=O;i<NP;i+r)
' pvm_kill(tid_sortli]);

pvm_exitQ;
exit0;

Programa a ser executado pelos processadores ESCRAVOS

# include <stdio.h>
# include "pvm3.h"

#defineTAM 4800000
# define NP 4

typedef int vetor[(fAlvf/M)l;
typedef int indice;
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void sort (a,esq,dir,ij)
vetor a;
indice esq,dir,*i,*j;

{
int x,w;
*i=uq;
'rj=dir;
:r=a[(*i + *j)l2l;
do
{

while (a[*i]<x)
(ti)+r;

while (a[*j]>x)
(tj)-;

if(*i<=*j)
{

rra[*il;
a[*i¡=¿1*¡¡,
a[*i]=w;
(*i)+;
(*iÞ-;

Ì
) while (*i<=*j);

l
void ordena (a,esq,dir)

vetor a;
indice esq,dil

{
indice ij;
sort(a,esq,dir,&i, &j) ;
if (esql)

ordena(a,esqj);
if (i<dir)

ordena(a,i,dir);
)

void mainQ

{
int tid¡arent;
int Num_Elem,tam;
vetor a;

tidSarent=pvm_parentQ ;
Num_Elem=(TAMNp);
pvm_recv(tid¡arent, I );
pvm_upkint(&tam, l, I );
pvm_upkint(a,tam"l);
ordena(40,(tam - l));
pvm_initsend(PvmDataRaw) ;
pvm_upkint(&tam, l, l);
pvm¡kint(4Num_Elem, I ) ;
pvm_send(tid¡mrent,2);
pvm_exitQ;
exitQ;

)
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Algoritmo 52: Quicksort Paralelo - versão 1

Programa a ser executado pelo processador MESTRE: Caiapó

# include <stdio.h>
# include <limits.h>
# include "pvm3.h"
# include <time.h>

/* DEFIMCAO DAS CONSTA}ITES UTILTZADAS NO PROGRAMA'I'/

# define NIAX 480000
# define NP 4

/* DEFIMCOES DAS VARIAVEIS GLOBAIS A TODAS AS FI.'NCOES DO PROGRAMA T/

int t,tam;
int tid_sort[NP];
int vetor$Axl, vetord[MA{l ;

intpivos[NP-ll;
int ij,kl,k2,k3,aux;

static char *hostsl¡=1 "xapacufa",
"ianomami",
ttxavantett,

);
typedef intvet[MA{l;
typedefint indice;

/* metodo de ordenacao sequencial : QUICKSORT t/
void particao (a,esqdir,ij)

vet a;
indice esq,dir,*i,tj;

int x,w;
*i=sq;
*j=dir;
x=a[(*i + *j\l2L

do

{
while (a[ti]<x)

(*i)*;
' while (a[*j]>x)

(*iÞ-;
if(*i<=+¡¡
{

vra[*i];
a[*il=¿1*¡¡t
a[til=w;
(ti)*;
(*i)--;

)
) while (*i<=*j)'

)

{

n6



epÊr.lorcs e

void ordena(aesq,dir)
vet a;
indice esq,dir;

{
indice ij;
particao(a"esq,dir,&i,&j) ;

if (esqcj)
ordena(4esqj);
if (i< dir)
ordena(ai,dir);

)

nain 0
{

struct timeval tvl, tv2:,
int dtl,c;

for (f=0;6¡¿¡¡;1a.t-¡
vetor[tl=rand0%I0000;

gettimeofday(&Wl,(struct timezonet)0);

pivos[0]=2500;
pivosfi=5000;
pivos[2]=7500;

c=0;
kl=0;
k2=0;
k3=0;

for(t=O;I<MAX;t+l)
{

i(vetor[t]<=pivos[0])
{

vetord[clryetor[t];
c+l';

)
l
klæ;

for(t=o;tcMAX;t+r)
{

if (vetor[tþpivos[0])&&,(vetor[t]<=pivos[ I l))
{

vetofd[cl=vetor[t];
cl-l';

)
l
k2=c-kl;
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)

for(t=0;t<MAX;t#)
{- if ((vetor[tl>pivosH)&&(vetor[tl<=pivos[2]))

{
vetord[c]=vetor[t];
c+r;

)
)
k3=-k2-kl;

for(t=O;t<MAX;t#)
{

if (vetor[tl>pivos[2])

{
vetord[c]+etor[t];
C-H;

)
l

for (t=0;tcNP-lf#)
{

if((pvm_sparvn("/master/lrome3/SD/mduarte/pv/pivord4",(char**)0,l,hosts[t], l,&tid-sort[t]))< l)
{

prinf("ERRO: pun-spawn nao gerou a task 7d ...\n",t);
. eút(l);
)

for(t=0;t<NP-l;t#)
{

pvm_initsend(PvmDauRaw);
switch (t)
{
case 0:{

pvm¡kint(&kl,l,l);
pvm¡rkint(&vetord[0],k I, I );
break;

)
case l:{

pvm¡kint(&k2,l,l);
pvm¡kint(&vetordft I 1,k2, I );
break;

l
case 2:{

pvm¡rkint(&k3,1,1);
pvm¡rkint(&vetordft 2+k I 1,k3, I ) ;

. break;

)
)
pvm-send(tid-sort[t], I ) ;

)

ordena(vetord"k I +k2+k3,MAX- I );
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l*

for(t=0;t<NP-1;t#)
{

pvm_recv(-1,2);

. pvm_upkint(&tam,l,l);

if (tam:kl)
{
pvm-upkint(&vetord[0],k l, l);
)

if (tam:kZ¡
{
pvm_upkint(&vetordft I Lk2, I);
)

if (tam:k3)
{
pvm_upkint(dretordft2+kl Lk3, I );
)

)

gettimeoftlay(&tv2,(struct timezoner)0);

dtl=(tv2.tv_sec - wl.tv_sec)* 1000000 + tv2.tv_usec - tvl.tv_usec;

prinf(' Foram ordenados 7oi elementos emo/dprocessadores \n",MAX,M);
prinf(" Tempo em microssegundos: o/o8d \n',dtl);

/{. IMPRESSAO DO VETOR ORDENADO T/

prinf(' t** \¿ETOR ORDENADO ¡r** \lt\¡rvrtr)'

for (t=O;t<tvfAx;t+)
prind( "Elemento [o/d] = 7oi \n",t"vetord[tl ) ;

for(t=0;t<NP-l;t+r¡
pvm_kill(tid_sortlt] ) ;

pvm_exitQ;
exitQ;

*l

l
Programa a ser executado pelos processadores ESCRAVOS

# include <stdio.h>
# include "pvm3.h"

# define MAX 480000
# define NP 4

typedef intvetor$A{;
tlpedef int indice;

/* metodo de ordenacao sequencial : QLIICKSORT +/
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void particao (a,esqdir,ij)

vetor a;
indice esqdir,*i,*j;

{
int¿w;
*i=esq;

Tj=dir;
x=a[(*i +1Y2h
do

{
while (a[ti]<x)

(*i)+¡;
while (a[*jþx)

(*j)-;
if(*i<=*i).{

w=a[til;
a[*il=a[t];
a[*i]ry;
(*iÞr;
(*j)-;

)
) while (*i<=T);

l
void ordena(a,es$dir)
vetor a;
indice esçdir;

{
indice ij;
¡ruticao(4esqdir,&i,&j);

if (esqcj)
ordena(a"esqjX

if (i< dir)
ordena(4idir);

)

voidmainQ
{

vetor a;
int tidp; /r' ARIT{AZENA O TID DO PROCESSO MESTRE (PAI) 'V
intam;
tidp=pm-parentQ;
pun_rew(tidp,l);
pvm_upkint(&tan¡ I, I );
pvm_upkint(4tanLl);
ordena(4O,(tam-l));
gvm_initsend(PvmDataRaw);
pvrilrkint(&tar1 I, l);
pm_¡rkint(a,ta¡Ul);
pm_send(tidp,2);
pvm_exitQ;
exitO;

)
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Algoritmo 52: Quicksort Paralelo - versão 2

Programa a ser executado pelo processador MESTRE - Caiapó

# include <stdio.h>
# include <limits.h>
# include "pvm3.h"
# include <time.h>

/* DEFINICAO DAS CONSTAT{TES UTILIZADAS NO PROGRJNV'{ */

# deñne MAX60000

# define NP 3

/* DEFINICOES DAS VARIAIVEIS GLOBAIS A TODAS AS FT.'NCOES DO PROGRAMA */

int t,tam;
int tid_sortlNPl;
int vetorMAXI, vetord[MAXI ;
intpivos[NP-l];
int i j,kl,k2,k3,k4,aux;

static char *hosts¡=1 "xapacufa",
"ianomarni",
"xavante",
Ì;

main 0
{

struct timeval tvl, tv2,tsl,ts2;
int dt l,c,ts,tr,ta,tm;

for (t=0;t<MAX;t#)
vetor[t] =randQ% I 0000 ;

gettimeofday(&tv l,(struct timezone*)0);

pivos[O]=3000;
pivoslUd500;
/* Pivos[2]=7500;*l

c=0; kl=0; k2=0; k3=0; k4=0;

for(t=0;t<MAXf+)
{

if(vetor[tl<=pivos[0] )
{

vetord[c]aetorlt];
cl-l-;

)
)
kl=c;

tzt



I
apÊNolcr e

for(t=0;tcl¿tr¡¡a'¡¡
{

if ((vetor[t]>pivos[0])&&(vetor[tl<=ivosI lD)
{

vetordlclryetorltl;
c+l-;

)
)
k2=-kl;

/* for(t=0¡<MAX;t+r¡
{
. if(vetor[tl>pivosl{)&&(vetor[t]<=pivos[2]))

{
vetord[cJ=vetor[t];
cl-l';

)
ì
k3=c-k2-kl; *l
for(t=O;tcMAX;t+r)
{

if (vetor[t]>pivos[ I ] )
{

vetordlcl=vetor[tl;
c+r;

)
)
k4rc-k2-kl;

for (t=O;t<Mf++)
{

if((pvm_spawn("/master/home3/SD/mduarte/pv/class3",(char**)0,l,hosts[t],1,&tid_sort[tl))< l)
{
printf("ERRO : pvm_spawn nao gerou a task o/d ...\n",t) ;

exit(l);')
)

gettimeofclay(&tsl, (struct timezone*)0);
for(t=0;t<NP;t#)

{
pvm_initsend(PvmDataRaw) ;
switch (t)
{
case 0:{

pvm¡kin(&kl,l,l);
pvm¡kin(&vetord[01,k l, I );
break;

) ',
case l:{

pvm¡kint(&k2,l,l);
pvm¡rkint(&vetordft I I,k2, 1 );
break;

)
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case 2:{
pvm¡kint(&k4,l,l);
pvm¡kin(&vetordft2+k I 1,k4, l);
break;
l

/*case 3:{
pvm¡kint(&k4,l,l);
pvmSkin(&vetordft 3+k2+kl 1,k4, l);
break;
\*l

)
pvm_send(tid-sort[t], l);

)

gettimeofday(&ts2, (stn¡ct timezone*)0);

for(t=O;tcNP;t*)
{

pvm_recv(-1,2);
pvm_upkint(&tanL l, I );

if (tam:kl)
{
pvm-upkint(&vetord[0],k l, I );
)

if (tam:k2¡
{
pvm-upkint(&vetordft I 1,k2, I ) ;

)
if (tam:k4) ,

{
pvm-upkint(&vetordlk2+k U,k4, I );
)

/*if (tam:k4)
{
pvm-upkint(&vetordft3+k2+kl 1,k4, l);
Ì*/

)

gettimeoftlay(&tv2,(struct timezone*)0);

dtl=(tv2.tv-sec - tvl.tv-sec)* 1000000 + tv2.'tv-usec - tvl.tv-usec;
ta=(tv2.tv_sec - tsl.tv-sec)* 1000000 + tv2.tv-usec - tsl.tv-usec;
ts=(ts2.tv_sec - ts l. tv-sec)* I 000000 + ts2.tv-usec - ts l. tv-usec;
tr(tv2.tv-sec - ts2.tv-sec)t 1000000 + tv2.tv-usec - ts2.tv-usec;
tm=O;

prinf('Foram ordenados 7oi elementos em o/d processadores \n",MA)ÇM);
prinf('Tempo total do algoritmo =o/ûd\n \n",dtl);
prinú("Tempo do algoritmo depois do spawn =o/ûd\n \n",ta);

prind("Tempo da distribuicao - send = Zdd \n \n",ß);
prind("Tempo da chegada - rec * ord = 7dd \n \n",tr);
prinf("Tempo do merging = %dd \n \n",tm¡;

prinf(" t** vEToRoRDENADO *** Vr\rvr[)'l*
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for (t=0;t<MAX;t+)
printf("Elemento podl = 7oi \n',t vetord[t]);

*l

for(F0;t<NP;tr-r)
pvm_kill(tid_sort[t] );

pvm_exit$;
exitQ;

)

Programa a ser executado pelos processadores ESCRAVOS

# include <stdio.h>
# include'þvm3.hu

# define ryIAX 60000
# define NP 3

typedef intvetorMAxl;
typeddint indice;

/* metodo de ordenacao sequencial : QUICKSORT */

void particao (aesqdiçi j)

vetor a;
indice esq,dir,*i,*j;

int x,w;
*i=rq;
*jdir;
x=a[(*i + *j)l2l;
do
{

while (a[*il<x)
(*i)+r;

while (a[*j]>x)
(*i)-;' if(*i<=*¡¡

{
w=alril;
a[*il=¿1*¡¡t
a[*il=w;
(*i)+r;
(fj)--;

)
) while (*i<=*j);

{

)
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void ordena(4esqdir)
vetor a;
indice esq,dir;

{
indice ij;
particao(a,esq,diç&i,&j) ;

if (esql)
ordena(q,esqj);
if (i< dir)
ordena(4i,dir);

void mainQ
{

vetor a;
int tidp; /* ARMAZENA O TID DO PROCESSO MESTRE (PAD */

int tam; /t VARIAVEL QIIE ARMAZERNA O TAIVÍANHO DE CADA VETOR A SER
ORDENADO */

tidp--pvm_parent0;

/* RECEBENDO OS DADOS DO PROCESSO PAI : TAM - TAMANHO DE CADA SIJB-VETOR E
a -VETORA SERORDENADO */

pvm_recv(tidp,l);
pvm_upkint(&taql,l);
pvm_upkint(a,tam,l);

/I ORDENANDO O VETOR */

ordena(a,0,(tam-l));

/* PREPAIU{}IDO OS DADOS PARA EI.{VIAR AO PROCESSO PAI T/

pvm_initsend(PvmDataRaw) ;
pvm3kint(&tam,l,l);
pvm¡kint(a,tam,l);

/* ENVIANDO O VETORORDENADO AO PROCESSO PAI T/

pvm_send(tidp,2);

pvm_exitQ;
eútO;

)

)
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Algoritmo 52: Quicksort Paralelo - versño 3

Programa a ser executado pelo processador MESTRE - Caiapó

# include <stdio.h>
# include <limits.h>
# include "pvm3.h"
# include <time.h>

/* DEFTNICAO DAS CONSTANTES UTILTZADAS NO PROGRAMA */

# define MAX 60000

# define NP 3

/* DEFTMCOES DAS VARIAI/EIS GLOBAIS A TODAS AS FIJNCOES DO PROGRAMA T/

int t,tam;
int tid_sort[Ml;
int vetor[MA{1, vetord[MAXj ;
int pivos[M-ll;
int i j,kl,k2,k3,k4,aux;

static char rhostsl¡=1 "xapacurat',
*ianomami",

"xavante",
);

main 0
{

struct timeval tvl, tv2,tsl,ts2;
int dt l,c,ts,tr,ta,tm;

for (t=0;6f¿¡¡¡aa¡
vetor[t] =randQ% I 0000;

gettimeoftlay(&tv l,(struct timezone*)0);

Pivos[0]=3ggg'
pivosfi]d500;
/i pivos[2]=7500:'*l

c=0; kl=o; k2={; k3=0; k4=0;

for(t=O;t<MAX;t+r)
{

if(vetor[t]<=?ivos[0])
{

vetord[c]=etor[tl;
c+r;

l
klrc;

)
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for(t={;t<MAXf#)
{

if ((vetor[t]>pivos[0])&&(vetor[tl<=pivosI I ]))
.{

vetord[c]=vetor[tl;
cl-l;

l
)
k2=-kl;

/* for(t=0;t<MAx;t#)
{

if (vetor[tl>pivosI U )&&(vetor[tl<=ivos[2]))
{

vetord[c]netor[tl;
c+r;

)
l
k3rc-k2-kl; *l
for(t=O;tcMAX;t+r)
{

if (vetor[t]>pivos[U)

{
vetord[c]retor[t];
c$;

)
)
ti¿=-tz-tct;

for (t=0;t<NP¡+r)
{

i((pvm_spawn("/master/lpme3/SD/mduarte/pv/clâss3",(ch¿¡+*)O,l,hosts[t],1,&tid_sort[t]))< 1)

{
prinf('ERRO: pvm_spawn nao gerou a task o/d ...\n",t);
exit(1);
)

)
gettimeoftlay(&ts 1, (stnrct timezoner)0);
for(t=0;t<NP;t+r)

{
pvm_initsend(PvmDataRaw) ;

switch o
{
case 0:{

if ßl<k2) &&(kl<k4)
{
pvmjkint(&kl,l,l);
pvm¡lkint(&vetord[0],k l, I );
l
else if (k2<k4)

{
pvm¡lkint(&k2,l,l);
pvmlrkint(&vetordft I Lk2, I ) ;

)
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else

case l:{

case 2:{

)
pvm_send(tid_sort [tl, I ) ;

l
gettimeofday(&ts2, (struct timezone*)0);

for(t=O;t<M;t++)
{

pvm_rew(-1,2);
pvm_upkint(&ør41,1);

{
pvm¡*int(&k4,l,l);
pvm¡*in(&vetordft2+kl Lk4, I );
l

break;

)

if (kl>k2) &&(kl>k4)
{
pvm¡kint(&kl,l,l);
pvm¡rkint(&vøord[01,k I, I );
)
else if (k2>k4)

{
pvm¡rkint(&k2,l,l);
pvm¡rkint(&vetordft I Lk2, I ) ;

)
else

{
pvm¡kint(&k4,l,l);
pvmSkin(&vetordft2+k I 1,k4, l);
)

break;
)

if (kl>k2) &&(kl<k4)
{
pvm¡kint(&kl,l,l);
pvm¡rkint(&vetord[0],k I, I );
)
else if (kÞk4) e& G2<Kl)

{
pvm¡kint(&k2,l,l);
pvmJkin(úryetord[k I 1,k2, I );
l
else

{
pvm¡kint(&k4,l,l);
pvm¡kint(&vetordft2+k I Lk4, I );
)

break;

Ì
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if (tam:kl)
{
pvm_upkint(&vetord[0],k l, I ) ;

)
if (tam:k2¡

{
pvm_upkint(&vetord [k I ],k2, I ) ;
l

if (tam:k4)
{
pvm_upkint(&vetordft2+kl Lk4, I );
)

/*if (tam:k4)
{
pvm-upkint(&vetordft 3 +k2+k I 1,k4, I );
ì*l

l
gettimeofday(&tv2,(struct timezone*)0);

dtl:(tv2.tv_sec - tvl.tv_sec)* 1000000 + tv2.tv_usec - tvl.tv_usec;
ta=(tv2.tv_sec - tsl.tv_sec)* 1000000 + tv2.tv_usec - tsl.tv_usec;
ts=(ts2.tv_sec - tsl.tv_sec)* 1000000 + ts2.tv_usec - tsl.tv_usec;
tF(tv2.tv_sec - ts2.tv_sec)r 1000000 + tv2.tv_usec - ts2.tv_usec;
t¡n=0;

prinf(" Foram ordenados Voi elementos em 7d processadores \n",MAX,NP);
prinf("Tempo total do algoritmo = o/dd \n \n",dtl);
prinf("Tempo do algoritmo depois do spawn =o/úd\n \n",ta);

prinf('Tempo da distribuicao - send = %dd Vr h",ts);
prinf('Tempo da chegada - rec * ord = Zdd \n \n",tr);
prinf("Tempo do merging =o/Åd\n \n",tm);

l* prinf('{'** VETORORDENADO {'** \n\nhx)'

for (t=0;t<MAX;t+r)
prind("Elemento [o/d] = 7oi \n",t vetord[t])i

for(t=o;t<NP;t+r)
pvm_kill(tid_sort[t] ) ;

pvm_exitQ;
exit(¡;

l
Os processadores DSCRAVOS executam o mesmo algoritmo utilizado no algoritmo 52
- Yersão 2.

*l
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