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Siglas e Termos Utilizados 

• Aprendizado: o termo aprendizado, do original em ingles learning, tern sido 

usado, normalmente, para se referir ao processo de apresentacao dos padroes a 

uma rede neural e seu ajuste interno para que, posteriormente, reconheca esses 

padroes. Alguns autores tern utilizado o termo treinamento, em ingles training, 

para designar esse processo. Certamente a mais adequado se referir a esse 

processo de miquina corn urn processo de treinamento do que de aprendizado. 

Neste texto sera dado preferencia ao termo treinamento, a nao ser nos casos 

em que a bibliografia original se referia como aprendizado. 

• Concorrencia LOgica: diz-se que duas tarefas seqfienciais S e T apresentam 

concorrencia lOgica se sua execucao paralela, em qualquer ordem, nao modificar 

os resultados por elas produzidos. Em outras palavras S e T nab apresentam 

nenhum tipo de dependencia. 

• Distribuicao ou Balanceamento de Carga: do original, em ingles, load 

balancing. Conceito baseado na premissa de que o tempo de execucao de uma 

tarefa dividida em P porcoes, e executada em P diferentes processadores, 

igual ao tempo de execucao no processador mais lento. 0 termo Balanceamento 

de Carga se refere aos procedimentos que visam minimizar o tempo ocioso 

dos processadores, maximizando sua ocupacao e diminuindo o tempo total de 

processamento. Existem, basicamente, duas formas de executar a distribuicao 

de carga: 

— Estatica: realiza a alocacao dos recursos apenas uma vez e aguarda o 

termino da execucao para realoca-los; 



13 

— Dinamica: realiza a alocacao dos recursos no inicio do processamento e 

fica constantemente monitorando para realoca-los a qualquer momento. 

• Granularidade: classificacao da forma de exploracao do paralelismo inerente 

aos programas, que se divide, basicamente, em duas categorias: 

1. fine-grained: exploracao do paralelismo ao nivel de instrucOes de miquina; 

2. coarse-grained: explora o paralelismo no nivel de lacos e subrotinas. 

E possivel, ainda, acrescentar a categoria SPMD que explora o paralelismo no 

nivel de processo. Basicamente, o termo grao (grain) se refere ao conjunto 

de instruciies/subrotinas/programas que a executado sem interacio (troca de 

mensagens) corn outros processadores. 

• MIMD: abreviatura de Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream, que 

designa maquinas paralelas corn multiplos fluxos de execucio e corn multiplos 

fluxos de dados, dentro da classificacao de Flynn. 

• Multicomputador: na literatura recente, as maquinas MIMD corn mernOria 

distribuida tern sido denominadas de multicomputadores. 

• Multiprocessador: as maquinas MIMD corn memciria compartilhada tern 

sido denominadas multiprocessadores, em contraposicao aos multicomputa-

dores. 

• Processamento Heterogeneo: no ambito deste trabalho, o termo sera em-

pregado para designar o processamento cooperativo realizado por uma rede de 

maquinas corn arquitetura ou sistema operacional diferente. 0 mesmo termo 

tambem a empregado para designar o processamento cooperativo realizado por 

uma rede de maquinas corn desempenhos diferentes [LOU 92]. 

• SIMD: abreviatura de Single Instruction Stream Multiple Data Stream, que 

designa maquinas paralelas corn urn Inico fluxo de execucao e corn multiplos 

fluxos de dados, dentro da classificacao de Flynn. 

• SPMD: o termo Single Process Multiple Data se refere a urn paradigma de 

processamento paralelo bastante similar ao das maquinas SIMD. Contudo, 
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neste Ultimo, ha elementos processadores em hardware que executam as mes-

mas instrugoes simples sobre diferentes dados, enquanto que no paradigma 

SPMD as instrucoes podem ser vistas como processos que executam a mesma 

tarefa sobre diferentes sub-conjuntos (normalmente disjuntos) dos dados de 

entrada. Nos dois casos, isso é feito sob um controle centralizado. Embora 

seja urn paradigma similar a maquinas SIMD, o paradigma SPMD é utilizado 

em maquinas MIMD. 



Resumo 

Este trabalho analisa o use de redes de estaceies de trabalho como uma Unica 

miquina a ser utilizada para permitir o processamento de problemas que nio pode-

riam ser computados, aceitavelmente, em apenas urn de seus nodos, seja por causa 

do tempo dispendido ou de recursos fisicos necessirios, como memOria principal. 

Sio enfocados dois algoritmos de redes neurais artificiais — Combinatorial 

Neural Model e Back Propagation — que apresentam os problemas enunciados acima, 

e uma proposta de urn esquema para distribuicio dessa classe de algoritmos, levando 

em consideracio as vantagens disponiveis no ambiente ern questio, a apresentada. 

A implementacio do modelo proposto, sob a forma de um simulador distribuido 

baseado no conceito de servidor ester descrita no trabalho, assim como as estrategias 

de paralelizacio dos algoritmos. 

Ao final, sio apresentados os resultados obtidos, quantitativa e qualitativa-

mente, e uma avaliacio mais detalhada da paralelizacio do algoritmo Back Propa-

gation a exposta. 

Palavras-chave: Processamento Paralelo, Processamento Distribuido, Redes 

Neurais. 



16 

TITLE: "A DISTRIBUTED NEURAL NETWORK SIMULATOR" 

Abstract 

The use of workstation networks as distributed multicomputers to solve re-

source demanding problems that cannot be feasibly solved in one node is the main 

concern of this work. 

Two different artificial neural network algorithms, Combinatorial Neural Model 

and Back Propagation, are faced and a scheme for distributing this class of algo-

rithms is presented. The several advantages of the environment are focused in the 

proposal along with its disadvantages. 

This work also presents the implementation of the proposed scheme allowing 

an in loco performance evaluation. 

At the end results are shown and a more in depth evaluation of the Back 

Propagation parallelization is presented. 

Keywords: Parallel Processing, Distributed Processing, Artificial Neural Net-

works. 



1 Introducao 

A crescente evolucao nos computadores seqfienciais, notadamente os conheci-

dos como Estacoes de Trabalho (ETs) tern trazido para as instituicOes em geral urn 

poder computacional que, ha poucos anos, era restrito a centros super especializados 

em poucos paises do mundo e que era tratado como caso de seguranca nacional. Ali-

ado ao aumento de desempenho, houve uma reducao nos precos, o que possibilitou 

o acesso de muitas instituicoes a essas facilidades. 

Paralelamente, os chamados super computadores continuaram dominando o 

mercado de aplicacoes cientificas pesadas corn alguns aperfeicoamentos tecnolOgicos. 

No entanto algumas empresas comecaram a produzir equipamentos corn novas ar-

quiteturas voltadas para oferecer urn elevado poder de processamento e interessadas 

em obter uma melhor relacio de desempenho vs. custo, que a propiciada pelo uso 

de diversos processadores em paralelo. 

A motivacao inicial deste trabalho surgiu ao longo do mestrado no CPGCC, que 

conta corn urn ambiente de diversas ETs interligadas, propiciando urn excelente la-

boratOrio para experimentacao de metodos e tecnicas de processamento distribuido, 

visando alto desempenho a um baixo custo. Custo este que se torna ainda menor 

quando se considera o poder computacional latente que a desperdicado enquanto 

esses equipamentos nao esti() em uso, uma vez que sax) maquinas eminentemente 

voltadas para trabalho interativo. Alem disso, a paralelizacao/distribuicao de al-

goritmos pesados pode levar a uma melhor utilizacio dos recursos disponiveis, nao 

implicando compra de novos equipamentos. 
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Posteriormente, foi publicado urn trabalho [SCH 92b], analisando a exploragao 

de paralelismo em ambiente distribuido, concentrando-se no modelo de paralelismo 

de dados e utilizando um algoritmo de sintese de imagens baseado na tecnica de ray-

tracing. Esse trabalho, juntamente corn outros desenvolvidos no CPGCC, fornece-

ram as bases para o que a proposto nesta dissertagao. 

Atraves de discussoes corn o Prof. Dante Barone, chegou-se a proposta de 

trabalhar corn paralelizagio de modelos de Redes Neurais Artificiais (RNAs), sua 

principal area de interesse, enfocando problemas desses algoritmos que, a principio 

nao se adaptam bem a urn ambiente de processamento distribuido. Tinha-se como 

objetivo oferecer ferramentas para possibilitar ao pesquisador de RNAs urn aumento 

de desempenho nos algoritmos, principalmente na parte de treinamento das redes, 

urn processo que é, na maioria das vezes, bastante lento. 

Corn isso, chegou-se ao presente trabalho, que apresenta urn modelo de simu-

lador de redes neurais independente de plataforma de hardware, independente de 

modelo de RNA e voltado para processamento distribuido de alto desempenho, sem 

excluir a utilizando de miquinas dedicadas e corn forte enfase na modularidade e 

facilidade de expansio. 

Para a experimentagao do modelo proposto foram implementados dois modelos 

de RNAs no ambiente de processamento distribuido disponivel nos laboratOrios do 

CPGCC. Tais modelos estao apresentados no capitulo seguinte, juntamente corn uma 

breve apresentacao do que sao RNAs. 0 texto nao pretende ser extensivo e assume 

previo conhecimento de conceitos basicos de RNAs. Para leituras introdut6rias sao 

fornecidas referencias. 

No capitulo posterior, apresentam-se os motivos que influenciam o atual cres-

cente interesse em torno de processamento distribuido de alto desempenho. Sao 

discutidos tambem aspectos cruciais no projeto de sistemas distribuidos de alto de-

sempenho, notadamente os que se diferenciam de outros ambientes de processamento 

paralelo, como miquinas paralelas fortemente acopladas. 
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0 modelo do simulador proposto neste trabalho a apresentado no capitulo 4, e 

comega corn uma descrigao dos objetivos a serem atingidos. A seguir ester a proposta 

do modelo, sua adequagao aos objetivos e a explanagio de como foi realizada a 

implementagio. Ao final do capitulo, descrevem-se os pontos a serem atacados nos 

dois modelos de RNA, juntamente corn a forma como eles foram paralelizados no 

ambito do simulador. 

Os resultados obtidos, em comparagao corn execugOes seqiienciais dos mesmos 

algoritmos sao apresentados no capitulo final. Ali tambem ester uma discussao so-

bre possiveis aperfeicoamentos que podem ser realizados no simulador, a partir do 

que se tern implementado hoje e uma analise mais detalhada do algoritmo paralelo 

back propagation. 



90 

2 Redes Neurais Artificiais 

Este capitulo apresenta de uma forma generica as Redes Neurais Artificiais 

(RNAs) e, mais especificamente, os dois modelos — Combinatorial Neural Model 

e Back Propagation — utilizados neste trabalho. 0 texto nao pretende explicar o 

que sao RNAs, mas apenas introduzir alguns conceitos relevantes ao trabalho. Uma 

introducao as RNAs pode ser encontrada em [GUA 92], onde outras referencias estao 

disponiveis. 

Ao contrario do que se pode supor pela atual explosao de interesses em torno 

de Redes Neurais Artificias, elas foram criadas ha algumas decadas. 

McCulloch e Pitts apresentaram seu modelo de neuronio artificial, o Psychon, 

em 1943; Hebb elaborou uma regra de aprendizado em 1949. Na decada de 60 

muitos trabalhos foram realizados: a proposicao do perceptron, por Rosenblatt; 

a criacao dos modelo ADALINE e MADALINE, por Widrow e Hoff; o modelo 

booleano SLAM, de Aleksander; e outros avancos que ocorreram, propiciando o 

atual interesse na area e culminando corn diversos modelos bastante recentes como 

ART, Back Propagation, GSN e CNM. 

Urn dos avancos mais significativos que ocorreu foi a elaboracao de um al-

goritmo de aprendizado para redes baseadas em perceptrons multi- camadas, que 

superou uma limitacao dessas redes quanto ao reconhecimento de problemas nao li-

nearmente separaveis, como a funcao ou-exclusivo (XOR). Tal algoritmo, conhecido 

como Back Propagation Learning Rule, foi proposto por Rumelhart et al [RUM 86]. 
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Atualmente, muita pesquisa esti, sendo realizada em RNAs, corn concentracao 

em tres grandes areas: modelagem, aplicacao e implementacao, sendo esta Ultima, a 

que abrange o presente trabalho. Quanto a aplicacoes, as RNAs vem sendo usadas 

corn sucesso em diversos problemas, entre eles [GUA 92]: processamento adaptativo 

de sinais, reconhecimento de voz, sistemas especialistas e outros que requeiram ge-

neralizacao, tolerancia a falhas e aprendizado de funcoes muito complexas. Elas nao 

tern mostrado born desempenho no calculo de valores exatos e no aprendizado de 

algoritmos que nao podem trabalhar corn margem de erros. 

Na visa() deste autor, as RNAs trazem uma grande contribuicao para a ciencia 

de computacao, pois quase a totalidade dos computadores que hoje usamos derivam 

de maquinas de calcular ou teares mecanicos que evolufram para maquinas baseadas 

em acumulador corn programa armazenado. Dentro desse enfoque o avanco foi 

muito grande: novas arquiteturas, sistemas operacionais multi-usuario, maquinas 

massivamente paralelas, etc. Contudo nao se mudava a proposta de como programar 

essas maquinas nem se alterava a visao de miquina de calcular. 

Corn o enfoque das RNAs tenta-se modelar o processo computacional de uma 

forma semelhante ao cerebro dos animais superiores que, no minimo, trata-se de 

uma mudanca radical de enfoque, pois, agora, pode-se entender a programacao de 

uma rede neural, ou urn computador neural, como urn processo de treinamento. 

Ate entao, era necessario codificar urn programa para "ensinar" um computador a 

realizar uma determinada tarefa. Corn urn computador neural pode-se simplesmente 

mostrar o que ele deve fazer com alguns casos de treinamento e ele, idealmente, vai 

generalizar para outros casos e tomar atitudes adequadas, mesmo para entradas 

que nao foram previstas no treinamento. Isso quebra totalmente corn o conceito 

tradicional de computador, baseado em entrada-processamento-saida. 

Contudo a situacao esta longe do ideal, muito ha a ser feito no processo de 

mapeamento dos problemas reais para modelos aceitaveis como entrada para as 

RNAs que temos hoje, e nao deve ser esquecido que as RNAs sao baseadas no 

modelo do cerebro animal e, como ele, apresentam o mesmo tipo de deficiencias ou 

caracteristicas que nao as tornam aplicaveis em certos problemas. Porem a uma 
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questa() em aberto se essas limitacOes nao sera° resolvidas por algum modelo ainda 

por ser desenvolvido. 

2.1 0 Modelo Neural CombinatOrio 

Esta secao descreve o modelo de redes neurais artificiais denominado Combi-

natorial Neural Model (CNM). 

Trata-se de urn modelo recente, mas que vem provando sua eficiencia, conforme 

estudos comparativos [GUA 94]. 

2.1.1 Objetivos do Modelo 

0 Modelo Neural CombinatOrio — Combinatorial Neural Model — foi criado 

por Machado [MAC 89], inspirado em pesquisas neurofisiolOgicas, lOgica incerta e 

corn forte influencia de engenharia do conhecimento. 

A estrutura da rede segue muito prOxima ao metodo para analise e aquisicao de 

conhecimento heuristico de especialistas desenvolvido por Leao, Rocha et al. Nesse 

metodo, os especialistas expressam seu conhecimento atraves de grafos unidirecionais 

que conectam as evidencias as hipoteses, passando, freqfientemente, por nodos in-

termediarios que agrupam informacao logicamente, atraves das operacoes logicas E 

e OU (AND e OR). 

Quando este autor comecou a conhecer RNAs, em 1990, uma caracteristica 

chamou a atencao, notadamente no modelo Back Propagation: a rede recebia di-

versos padroes de treinamento e modificava seu estado interno para reconhece-los, 

contudo nao era possivel, para a rede, explicar como ela tinha aprendido ou porque 

ela tinha escolhido uma determinada saida. 0 CNM, pela sua base em engenharia 

de conhecimento, tern a capacidade de explanacao que aquele nap possuia e isso o 

distingue de forma particular de outros modelos. 
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0 modelo trabalha com aprendizado heuristic°, a partir do conhecimento 

previo de especialistas, e seu posterior refinamento, o que, segundo Machado, cor-

responde a mecanismos neuronais basicos como adaptacio, atenuacao e condiciona-

mento. 

Essas caracteristicas o tornam urn modelo excelente para utilizacao em con-

junto corn sistemas especialistas, de forma hibrida, superando outros modelos como 

apresentado em [GUA 94]. 

2.1.2 Descricao do Modelo 

Os modelo conexionistas, usualmente, sac) formados por urn conjunto de ele-

mentos processadores simples, chamados neuronios, que trabalham em paralelo e se 

comunicam atraves de uma topologia pre-fixada. Este modelo nao a excecio e, nele, 

cada unidade executa um processamento simples que pode ser uma operacao lOgica 

E ou OU. As unidades computam seu estado de ativacio, pertencente ao intervalo 

[0,1], baseadas apenas em suas entradas. As unidades podem operar tanto em modo 

booleano, caso em que o estado de ativacao assume os valores 0 ou 1, quanto em 

modo fuzzy, no qual os valores de saida assumem qualquer valor do intervalo [0,1]. 

Arcos, ou sinapses, conectam as unidades e sao classificados em excitatOrios 

ou inibitOrios. Possuem, tambem, urn peso que varies de 1 (conexao completa) a 0 

(sem conexio) e conectam as unidades de forma unidirecional (feed-forward). 

A figura 2.1 exibe os dois tipos de unidades que sac, usadas no modelo. As 

entradas da unidade i sao denominadas y,, j = 1, ...n e podem assumir qualquer 

valor do intervalo [0,1]. 

A saida, ou estado de ativacio, yi tambem assume valores da faixa [0,1] e 

represents o grau de possibilidade do conceito representado pelo neuronio. 0 grau 

de aceitacio, ou crenca, no conceito representado em cada entrada da unidade 
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atenuado por um peso denominado wi; que varia de 0 a 1. 	representa o peso da 

conexao (sinapse) que parte da unidade j para a unidade i. 

FIGURA 2.1 — Unidades do Modelo Neural Combinaterio 

0 estado de ativacao de uma celula depende exclusivamente dos valores en-

contrados em suas entradas e dos pesos associados a cada uma das conexoes. Para 

as unidades OU, a saida e calculado da seguinte forma: 

yi = 	 wi2•Y2, •••1 Win•Yn) 

A unidade i adota em sua saida o valor maxim° encontrado em suas entradas, 

atenuados pelos pesos das conexoes. De acordo corn o autor do modelo, isso cor-

responde a implementacao do mecanismo de competicao entre as entradas. De 

maneira inversa, as unidades E calculam seu estado de ativacao como o minim° de 

suas entradas: 

yi = min(wii•Yi, wi2.Y2, 	win•Yn) 
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As unidades sao conectadas em uma topologia corn tres ou mais camadas, 

sendo que qualquer rede com mais de tres camadas pode ser representada por outra 

rede com ate tres. Assim, os exemplos encontrados na literatura se limitam a esse 

numero de camadas. 

A primeira camada a denominada de Camada de Entrada (Input Layer) e 

recebe os dados do ambiente externo a rede. Os dados sao apresentados com um 

grau de crenca que varia de 0 (descrenca) a 1 (crenca total). Cada unidade dessa 

camada representa urn conceito e o grau de confianca no conceito a representado 

por seu estado de ativacao. 

A camada intermediaria a denominada Camada CombinatOria (Combinato-

rial Layer) e e composta por unidades que realizam a operacao logica E (AND). 

0 objetivo desta camada a associar evidencias de entrada em blocos (clusters) de 

informagao, baseado em que essa a uma caracteristica fundamental do raciocinio de 

especialistas e de que isso a feito, freqiientemente, atraves da operacao lOgica E. 

A versao completa do modelo inclui todas as combinagies de evidencias de 

entrada comecando corn C(n, 2) ate C(n, n), onde n representa o ntimero de unidades 

na camada de entrada. 

Percebe-se, claramente, urn problema de espaco para a representacao fisica de 

tais combinacoes em urn computador. 0 autor sugere uma limitacao de ordem para 

a rede, introduzindo o conceito de Modelo de Ordem in que inclui apenas as com-

binacoes agrupadas ate o valor de m, i. e. ate C(n, m) e sugere, baseado em estudos 

de Psicologia e na observacao de grafos de conhecimento criados por especialistas, 

a adoca,"o do valor sete, mais ou menos, dois. Visa, dessa forma, minimizar o pro-

blema da explosao combinatOria que surge mesmo para valores nao tao elevados de 

n, contudo, corn a diminuicao da ordem, a entropia da rede diminui, reduzindo sua 

capacidade de aprendizado. 
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Urn exemplo do modelo completo pode ser visto na figura 2.2 para uma rede 

com 3 evidencias e duas hipdteses, onde estao representadas as conexOes originadas 

por cada combinacao. 

H1 
	

H2 

E1 
	

E2 
	

E3 

C(3,1) 

C(3,2) 
C(3,3) 

FIGURA 2.2 — Modelo Completo para 2 HipOteses e 3 Evidencias 

A Ultima camada e a Camada de Saida (Output Layer), formada por celulas 

OU (OR), cada uma representando uma hipOtese no dominio do problema. 

Urn exemplo de uma rede CNIVI mais simples pode ser visto na figura 2.3. Tal 

rede e composta por 3 unidades de entrada (evidencias), 2 unidades intermediarias 

e 1 hipatese. 

2.1.3 Algoritmos Aplicados ao Modelo 

A seguir estao descritos os algoritmos aplicados ao Modelo Neural Combi-

natorio para a fase de treinamento e para a fase de teste da rede. 
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Camada de Saida 

Camada Combinatoria 

Pesos 

Camada de Entrada 

Evidencias 

FIGURA 2.3 — Exemplo de uma Rede CNM 

2.1.3.1 Algoritmo de Treinamento 

A base de dados que contem os casos a serem ensinados a rede contem, tambem, 

a classificagio correta das hipoteses ativadas. 0 algoritmo é supervisionado e é 

aplicado em todos os casos da base de dados em uma iteracao. 

Regra de Aprendizado Punka() e Recompensa: 

1. Para cada conexao da rede atribua urn acumulador corn valor inicial zero; 

2. Para cada caso do conjunto de treinamento faca: 

(a) Propague as evidencias das unidades de entrada ate as unidades de saida; 

(b) Para cada conexao que chega a uma unidade da saida (corn nivel de ativi-

dade v) faca: 

Se a a hipotese atingida corresponde a. classe correta 

Entao retro-propague desta unidade ate as unidades de entrada, somando 
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aos acumuladores das conexoes percorridas o valor v 

(Recompensa); 

Senao retro-propague desta unidade ate as unidades de entrada, sub-

traindo dos acumuladores das conexoes percorridas o valor v (Punka()); 

0 algoritmo processa todos os casos em uma iteracao e produz uma rede trei-

nada, corn acumuladores variando de [—T, +T], onde T e o numero de casos do 

conjunto de treinamento. 

2.1.3.2 Algoritmo de Poda e Normalizacao 

Para que a rede fique operacional, a necessario passes-la por urn processo de 

poda (prunning) e de normalizacao em que todas as sinapses (conexoes) corn acumu-

ladores negativos ou abaixo de um determinado limiar sao eliminadas. 0 algoritmo 

a seguir realiza essas operacoes. 

Regra de Poda da Rede 

1. Remova da rede todas as conexoes cujos acumuladores estejam abaixo do li-

miar; 

2. Remova todas as unidades das camadas de entrada e combinatOria que fiquem 

desconectadas de todas as unidades da saida; 

3. Deixe os pesos das conexoes iguais ao seu valor dividido pelo maior valor 

encontrado entre os pesos da rede para normalize-los; 

2.2 0 Modelo de Redes Neurais Artificiais 
Back Propagation 

Esta secao descreve o modelo de Redes Neurais Artificiais conhecido como 

Back Propagation que e o mais difundido e utilizado nos dias de hoje. Devido a isso, 
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muitas variacoes e aperfeicoamentos tem sido propostos sobre o modelo original 

[RUM 86]. 

Este modelo tern sido usado corn sucesso em muitas pesquisas e em aplicaceies 

comerciais nos tiltimos anos. 

2.2.1 Fundamentos do Modelo 

As unidades (neuronios) deste modelo sa.'o baseadas em estudos sobre asso-

ciacio de padroes que utilizavam as unidades conhecidas como perceptrons. 

Urn dos teoremas provados para os perceptrons foi o que dizia que era sempre 

possivel encontrar urn conjunto de pesos 1  para solucionar o problema apresentado, 

desde que esse conjunto existisse. 0 principal problema é que esse conjunto nem 

sempre existe. 

Muito ha escrito na literatura a respeito de funceies nao separaveis linearmente 

(not linearly separable), usando como exemplo a fungi° ou-exclusivo (XOR), para 

exemplificar porque os perceptrons nao resolvem essa classe de problemas. 

Porem, corn a adigio de uma camada ao modelo original mostra-se que o 

problema do ou-exclusivo pode ser resolvido pelos perceptrons. A partir desse fato, 

procurou-se urn algoritmo de aprendizado (treinamento) que fosse generic° para 

uma rede multi-camadas. Para isso, partiu-se do algoritmo conhecido como Least 

Mean Square similar ao usado nos perceptrons que visa minimizar o erro da rede 2 

 Chegou-se, assim, ao Back Propagation Learning Rule, que foi citado anteriormente. 

1 Configuracao da rede 
2 0 erro é a diferenca entre o valor encontrado na saida de rede e o valor desejado (alvo). 



a . 
PJ 

Camada de Saida 

Camada Intermediaria 

Sinai de 
Entrada 

30 

2.2.2 Descricao do Modelo 

0 modelo Back Propagation compreende, entio, redes perceptrons multi-cama-

das, usando urn algoritmo prOprio para o treinamento da rede. A figura 2.4 exibe 

uma tipica rede back propagation com tres camadas, ji introduzindo os nomes que 

sera° usados nas formulas a seguir. Nela, as notacoes sap referentes ao neurOnio 

da camada de saida e esti° representadas apenas parte das conexOes, pois cada 

neuronio possui conexao com todos as unidades da camada seguinte. 

A primeira camada nao a composta por elementos processadores (neurOnios), 

fazem parte dela os prOprios sinais de entrada injetados na rede. As camadas inter-

mediarias e a de saida sac) constituidas por elementos processadores. 

If(
nett) 

 netpi  ) 

FIGURA 2.4 — Modelo Completo para 2 HipOteses e 3 Evidencias 

A seguir sao apresentadas as operacOes realizadas pelas unidades, nas diferentes 

fases de operacio da rede. 
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2.2.2.1 Fase de Teste ou Reconhecimento 

Na fase de teste ou reconhecimento, as unidades recebem os sinais das unidades 

da camada predecessora e vao, por eles, sendo ativadas ou nio, de modo que os sinais 

obtidos nas unidades da camada de saida sejam iguais (ou aproximados) ao alvo que 

foi apresentado a rede, na fase de treinamento. 

Trata-se de urn processo unidirecional (feed-forward) e as operacoes executadas 

pelos neuriinios na fase de teste ou reconhecimento sio simples e expressas pelas 

equacoes a seguir. 

Cada conexao entre os neuranios possui urn peso e, para determinar seu sinal de 

saida, netpi, o neuronio multiplica cada sinal de entrada a pp pela conexio associada 

wig , somando os resultados ao valor que esti armazenado ern sua estrutura bias. 

neipi  = E wijapi  + biasi 

Esse valor é, entao, passado a uma fungi() de ativaca"o f (net p,) que determinari 

se o sinal calculado resultari em uma saida ativa ou 

f(net pi ) = 1/(1 + enetm) 

2.2.2.2 Fase de Treinamento ou Aprendizado 

A fase de aprendizado esti sendo apresentada depois porque nela a realizado o 

mesmo processamento anterior, corn o acrecimo de um passo, executado em sentido 

contririo, que muda o valor dos pesos das conex5es w, e dos biasi, visando fazer 

corn que os cilculos anteriores gerem o sinal apresentado como alvo. 

A formula para a mudanca dos pesos e do bias de cada neuronio e a seguinte: 
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wij(t + 1) = e(6 piapj) awii(t) 

Onde t representa a iteracio, e — coeficiente de aprendizado — multiplica 

o valor da alteracio nos pesos e a — coeficiente de amortecimento — determina 

a influencia dos pesos anteriores na composicao do novo valor. 0 valor de 6 

determinado de formas diferentes para camadas de saida e camadas intermediarias. 

Para camadas de saida, b e obtido corn a seguinte equacio: 

bpi  = api (1 — api )(tpi  — api ) 

Onde api  e o valor de ativacio do neuremio e t pi  e o alvo, i. e., o valor que 

deveria ter a pi  para que o neurOnio tivesse sido treinado. 

Para uma camada intermediaria generica, bpi a calculado em fungi° dos pesos 

das conexoes subseqiientes a camada e expresso pela equacio a seguir: 

bpi  = api (1 — api ) E bpk wik  

A expressio api (1 —a m ), que a usada nas duas equacoes, e a derivada da fungi° 

de ativacio. Ela determina a direcio do passo, no dominio dos pesos, para que seja 

atingido o minimo da fungi° de erro. 

0 procedimento de treinamento em back propagation, de forma similar ao seu 

antecessor Least Mean Square, baseia-se na derivada para percorrer a superffcie de 

erro, sempre de forma descendente (gradient descent), visando atingir o minimo da 

fungi°. 
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0 procedimento Least Mean Square nao tinha problema quando aplicado aos 

perceptrons pois as superficies de erro sempre eram bem comportadas, i. e., havia 

apenas urn minimo. Entretanto em redes multi-camadas aparecem minimos locals 

nessa superficie, revelando urn problema do algoritmo que pode, agora, ficar preso 

em um minimo local e nap avancar ate o minimo global, dependendo dos parametros 

de controle e da func .ao de erro. 



t 

3 Processamento Paralelo e 

Distribuido 

Este capitulo apresenta uma visa° geral sobre processamento paralelo e dis-

tribuido, na qual primeiro enfoca-se a parte histerica, o escopo e, posteriormente, 

sao discutidos pontos chave no projeto de sistemas distribuidos de alto desempenho. 

3.1 Introducao 

A medida que os computadores passam de sua atividade primaria, que é, o pro-

cessamento de dados para outras que exigem poder computacional sempre crescente 

[HWA 84], surge a necessidade por maquinas que oferecam esse poder. 

0 use de diversas unidades processadoras para diminuir o tempo de pro-

cessamento, principalmente os calculos de aplicagies cientificas, foi cogitado ha 

varias decadas e, ainda nos anos 50, a Bull contruiu o Gamma 60 que contava 

corn miiltiplas unidades funcionais [WIL 94]. Posteriormente, foram construidas 

miquinas baseadas em processadores matriciais (array-processors), pipelines, fluxo 

de dados (data flow) e outras variacoes, sempre visando um aumento de desempenho. 
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Como resultado dessas pesquisas houve a construcio de diversas miquinas 

conhecidas comercialmente como supercomputadores que dominam, ainda hoje, o 

mundo das aplicacoes cientificas. 

Contudo essas miquinas eram e algumas ainda sa,o, em sua maioria, baseadas 

em um unico processador muito veloz. Assim, questionava-se urn limite teOrico para 

esse tipo de enfoque, uma vez que a velocidade de propagacio da eletricidade seria 

um teto onde o desempenho iria bater. 

A solucio visualizada era o uso de diversos processadores muito velozes para 

continuar aumentando o desempenho desses computadores e isso e o que tern sido 

feito, concentrando muito esforco em pesquisas para estudar redes de interconexio 

de processadores e memOrias que minimizem os problemas surgidos. Redes como 

shuffle-exchange, cube connected cycles, hypercubes, trees, mesh e outras sap uti-

lizadas em diversas miquinas e experimentos. 

Atualmente, avancos em algoritmos de roteamento, corn o Wormhole Rout-

ing [SEI 88] tern proporcionado a construcao de maquinas corn centenas de pro-

cessadores como Intel IPSC, Paragon XPS, Ametek 2010 e outras. Tais miquinas 

fornecem urn multicomputador dedicado para uso por urn ou mais usuarios, cada um 

podendo ter pedacos da miquina apenas para suas tarefas. Alguns sistemas tambem 

fornecem estrategias para alocacio autornatica de processadores e distribuicao de 

carga. 

Este trabalho possui urn escopo conceitualmente similar a este Ultimo apre-

sentado, concentrando-se na utilizacio de redes de estacoes de trabalho como urn 

Computador Distribuido de Alto Desempenho. 

Ha hoje, nas diversas redes espalhadas pelo globo, muitos computadores corn 

razoivel capacidade de processamento que esti° sendo subutilizados durante boa 

parte do dia, o que resulta em urn poder computacional latente muito grande que 

pode ser aproveitado para aplicacoes computacionalmente intensivas sem que seja 
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necessario investir em uma miquina de alto custo como urn supercomputador tradi-

tional. 

Essa a uma area que vem crescendo nos tiltimos anos e deve resultar em sis-

temas operacionais voltados pars processamento cooperativo que oferecam facili-

dades bem maiores do que as disponiveis hoje. Algumas iniciativas nesse sentido ja 
existem, como o PVM [SUN 90], mas ainda no nivel de aplicacao. 

3.2 TOpicos a considerar no Pro jeto 

Esta secao discute os principais pontos a serem considerados no projeto de um 

algoritmo paralelo, seja a arquitetura forte ou fracamente acoplada. Entretanto as 

solugoes e tecnicas discutidas restringem-se ao escopo de paralelismo de dados em 

ambiente distribuido, por motivos que estao expostos no texto. 

3.2.1 Eficiencia de Comunicacio 

A eficiencia das comunicacoes e o ponto fundamental do projeto de sistemas 

paralelos. A ordem de grandeza do tempo envolvido na troca de informacOes entre 

processadores corn mernOria distribuida a muito superior a que se costumes trabalhar 

em miquinas seqiienciais ou corn memOria compartilhada. Por isso deve-se projetar 

muito bem o esquema de comunicacao entre os processadores, ate mesmo fazendo 

operacoes redundantes, pois, normalmente, a mais rapido calcular urn dado do que 

solicita-lo a um processador que ja o calculou. 

Em urn ambiente distribuido, a comunicacao entre processadores nao a feita a 

mesma velocidade encontrada em miquinas fortemente acopladas. Este projeto foi 

desenvolvido sobre uma rede de comunicacao Ethernet corn velocidade de 10 Mbit/s, 

enquanto que maquinas paralelas como os transputers valem-se de, pelo menos, 4 
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links de comunicacao por processador dedicados e concorrentes que operam a 20 

Mbit/s. 

Outro fator que agrava a comunicacao neste ambiente e o compartilhamento 

do meio de comunicacao. Tipicamente, em redes de estacoes de trabalho, ha um 

meio fisico comum para troca de mensagens, gerando problemas de conflitos no use 

desse meio, alem da banda gasta corn dados do prOprio protocolo. 

Em vista desses fatores agravantes, deve ser dispensada atencao muito especial 

eficiencia de comunicacao neste ambiente e, desde ja , fica claro que um algoritmo 

corn muita dependencia de dados, exigindo muita troca de informacio, tera dificul-

dade para conseguir born desempenho. 

3.2.1.1 A exploragao da Concorrencia Logica 

Ha, basicamente, duns formas de se explorar a concorrencia lOgica presente em 

algoritmos. Eles podem apresentar paralelismo de dados, paralelismo de processo 

ou, o que a mais comum, os dois. A exploracio dos dois tipos de paralelismo pode, 

ate mesmo, ser feita em diferentes niveis de abstracao e corn diferentes paradigmas. 

Paralelismo de processo se refere a execucao de diferentes intruciies sobre urn 

mesmo fluxo de dados, por unidades processadoras independentes. Se olharmos o 

cedigo de urn programa como urn fluxo de dados, sob o ponto de vista do processador, 

facil perceber que um processador pipeline explora esse tipo de paralelismo, que 

esti presente no cedigo do programa. 

0 paralelismo de dados, por outro lado, esti presente em algoritmos que podem 

calcular o resultado de seu processamento sem depender de valores anteriores. Tipi-

camente, sao codificados dessa forma algoritmos muito complexos e que demoram 

muito tempo para resolver uma pequena parte do problema. 0 calculo da imagem 

de uma funcio muito complexa pode ser feito dessa forma, pois a imagem do ponto 

x nao depende da imagem de nenhum outro ponto no dominio. Dessa forma, cads 

processador pode calcular uma parte da imagem de forma independente. 
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A seguir, a apresentada uma formulacio, baseada em urn exemplo simples, que 

mostra porque a mais vantajoso explorar paralelismo de dados do que paralelismo 

de processo no ambiente em questa°. 

Suponha-se que os dados a serem processados estejam contidos em uma matriz 

bidimensional A[N, e que sejam necessirias k unidades de tempo para processar 

o dado A[i , j]. 

A figura 3.1 exibe a modelagem que explora o paralelismo contido nos processos 

a serem executados sobre o dado, usando P processadores e um fluxo de dados. 

Idealmente, k P unidades de tempo seriam utilizadas por cads processador para o 

dado A[i, , ao final das quaffs, uma mensagem seria enviada ao proximo processador, 

transmitindo o resultado de seu processamento sobre o dado. Percebe-se que o 

ruimero de mensagens, designado por F de fluxo, a dado pela expressao: 

A[0,1] 
	 A[0,0] 
P 

FIGURA 3.1 — Modelagem explorando paralelismo de processo 

Explorando-se o paralelismo de dados a comunicacao diminui bastante, uma 

vez que hi uma fase de inicializacio, a partir da qual os processadores somente 

se comunicam ao final do trabalho (figura 3.2), gerando urn fluxo de mensagens 

bastante inferior. Esse fluxo a dado pela expressio: 

F 2P 



ARM 	A[O,P•2] 	A[O,P•3] 

1  

A[0,0] 

P • • • 2 
I 
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No primeiro caso, o ntimero de mensagens a proporcional as dimensoes do 

problema. Dessa forma o processamento de maiores volumes de dados tende a gerar 

mais mensagens. 

Entretanto, no segundo caso, isso nao ocorre. 0 fluxo de mensagens a lin-

earmente proporcional ao mimero de processadores e nao depende do tamanho do 

problema. Assim, aumentado o ntimero de processadores, aumenta-se o fluxo de 

mensagens, mas o poder computacional tambem. 

Desse modo, a maior restricao ao primeiro paradigma e o uso de urn meio de 

comunicagio compartilhado, que tende a ficar saturado, principalmente corn o uso 

de grandes volumes de dados. 

FIGURA 3.2 — Modelagem explorando paralelismo de dados 

Apesar de tudo, nem sempre a possivel dividir igualmente o trabalho entre 

os processadores em apenas um passo de inicializacio. Nesse caso, para atingir urn 

born balanceamento de carga, pode-se dividir os dados em T porcoes para que sejam 

distribuidas dinamicamente, gerando 2TP mensagens. 

Considerando as formulas anteriores, pode-se afirmar que: para o mesmo 

nemero de processadores a exploracio de paralelismo de dados sera mais eficiente 

somente se T < MN/2. 

Percebe-se, assim, claramente a relacao de compromisso entre balanceamento 

de carga e fluxo de mensagens: quanto maior o tamanho de cada porcio, menor o 

ntimero de mensagens, entretanto mais grosseiro sera o balanceamento de carga. 
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3.2.2 Balanceamento de Carga 

Depois das comunicacoes, este e o assunto mais importante em processamento 

paralelo, uma vez que o tempo de execucao de urn tarefa, dividida em T porcoes e 

levada a cabo por P processadores, a igual ao tempo de execucao do processador 

mais lento. Assim, para que nao haja processadores ociosos deve haver uma forma 

de se distribuir a mesma quantidade de trabalho para cada processador. Isso, na 

maioria das vezes, nao significa o mesmo ntimero de porcoes porque elas podem ter 

cargas diferentes. 

Em urn ambiente paralelo fortemente acoplado, por exemplo em uma rede de 

transputers, pode-se dispor de processadores dedicados o que facility a monitoracao 

da carga. Em ambiente distribuido a necessirio considerar que nao se ester trabal-

hando corn miquinas dedicadas, de modo que a carga do sistema pode variar por 

fatores externos, quer seja por processos de outros usuirios ou por processos de 

sistema. 

Uma estrategia eficaz e largamente utilizada para distribuicao de carga, quando 

se explora paralelismo de dados, e a divisao dos dados em pacotes, valendo-se de uma 

distribuicao dinamica destes. Na maioria das aplicacoes, a carga de cada pacote nao 

pode ser estimada previamente, ficando por conta de uma monitoracao da carga do 

processador a decisao de enviar outro pacote aquele processador. Essa monitoracao 

pode ser feita pelo prOprio processador que decide enviar parte de seu trabalho a 

outro ou, de uma forma menos complexa, pelo processo que distribui os pacotes. 

3.2.3 Processamento Heterogeneo 

0 use de protocolos e meio fisico de interconexao comuns entre os diversos 

fabricantes de estagies de trabalho permite que suns miquinas sejam conectadas em 

uma mesma rede e operem de forma cooperativa. Isso possibilita que o problems seja 
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resolvido por maquinas construidas sobre processadores diferentes, o que a chamado 

de processamento heterogeneo. 

Para que diferentes maquinas operem cooperativamente a necessario que dis-

ponham das mesmas estruturas de comunicacio, o que pode ser provido pelo use de 

urn padrao ou entio exige a implementacio de urn protocolo pro:Trio de comunicacio. 

Corn os dois lados da comunicacio operando sobre as mesmas primitivas a fa-

cilitada a manutencio do programa, uma vez que existe apenas urn cOdigo fonte para 

todas as maquinas e a interface dependente de miquina nao a visivel na codificacio 

da solucao do problema. 

3.2.4 Tolerancia a Falhas 

Assim como a carga de cada processador pode ser alterada por fatores externos, 

muito facilmente pode-se perder contato corn outro processador por esses mesmos 

fatores. Uma rede fracamente acoplada pode estar disperses ate mesmo em edificios 

vizinhos e, muitas vezes, nao ha garantia de que as maquinas estarao operacionais 

nos mesmos horarios. Ainda, falhas adicionais podem ser introduzidas pelos usuarios 

que estio operando localmente as maquinas. 

Alem de falhas que podem ocorrer nos processadores, tambem a rede de co-

municacio pode ser danificada obrigando o sistema a manter informacOes sobre o 

trabalho de cada processador. 



4 Redes Neurais Distribuidas 

Este capitulo apresenta a modelagem proposta para atingir os objetivos deste 

trabalho e descreve a implementacio do protOtipo que foi desenvolvido para testar 

a modelagem. Tambem sio apresentadas as ferramentas de software utilizadas e as 

estrategias de paralelizacio dos modelos aqui discutidos. 

4.1 Fundamentos e Objetivos 

As redes neurais artificiais tern, hoje, a atencio de intimeros pesquisadores ao 

redor do planeta e isso esti proporcionando urn ripido crescimento da area corn 

aplicacoes em diversas outras areas do conhecimento humano. Contudo a imple-

mentacao dos algoritmos computacionais que representam fisicamente essas redes 

tem levado a programas corn grandes exigencias computacionais, principalmente no 

processo de treinamento. 

Como ji citado anteriormente, este trabalho visa apresentar uma proposta 

de urn simulador paralelo de redes neurais, enfocando principalmente os aspec-

tos de software e pretendendo ser adaptivel a diferentes plataformas de hardware. 

Pretende-se oferecer uma ferramenta que permita ao pesquisador de RNAs realizar 

experimentos corn grandes quantidades de dados e que exijam grande poder com-

putacional sem se preocupar corn os aspectos de implementacio do algoritmo de 
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forma paralela, i. e., o sistema deve se comportar da mesma forma como se fosse 

urn sistema local e seqiiencial. 

Ao mesmo tempo que se visa oferecer uma ferramenta ao pesquisador de RNAs, 

tambem se tern como objetivo preparar um ambiente aberto e flexivel que possa 

servir para a implementacao e teste de novos algoritmos paralelosidistribuidos de 

RNAs sem que isso cause impacto nos que ja estao implementados no sistema. 

Corn isso pretende-se agregar o trabalho de pesquisadores da area de processamento 

paralelo. 

Alem desses objetivos primarios — alto desempenho e uma ferramenta de 

pesquisa — outros objetivos mais especificos, que nortearam este trabalho, sao a-

presentados a seguir: 

1. Transparencia: qualquer que sej a o modelo do simulador paralelo, ele deve 

esconder do usuario a implementacao ffsica da rede neural, i. e., o usuario 

deve interagir da mesma forma corn o simulador esteja a rede neural imple-

mentada em urn supercomputador vetorial, chips neurais ou em uma rede de 

estacoes de trabalho. 

2. Modelagem orientada para multicomputador: este enfoque foi adotado por ser 

esta a realidade onde o trabalho foi desenvolvido, de modo que seria possivel 

testar as ideias corn urn protcitipo. Contudo esse nao foi o motivo mais forte, 

mas sim as grandes vantagens oferecidas por urn ambiente desse tipo, princi-

palmente no que tange a custo de equipamentos vs. capacidade computacional, 

e a crescente expansao no use desses ambientes em quase todos os tipos de cor-

poracOes - como visto na secao 3. Por esse enfoque, o simulador nao deveria 

apresentar restricoes para que algoritmos desenvolvidos em outras plataformas 

fossem incorporados, mas deveria obrigatoriamente permitir que o paradigma 

de multicomputador pudesse ser utilizado. 

3. Simulador baseado em blocos: tern como principal objetivo permitir a facil 

integracao de outros modelos de redes neurais ao simulador. Como obje-

tivos secundarios busca-se permitir facil atualizacao de algoritmos, disponi- 



44 

bilizacao de diferentes versoes de algoritmos e, principalmente, independencia 

de plataforma de hardware. 

4. Distribuica,o de carga: o simulador deve prover alguma forma de distribuir a 

carga computacional por ele administrada. Neste trabalho, dada a complexi-

dade do tema, optou-se por tratar apenas da distribuicao de carga estatica sob 

o ponto de vista da paralelizacao dos algoritmos. 

5. Interatividade: o simulador deve permitir seu uso interativo por urn pesquisador 

de redes neurais que queira fazer seguidos experimentos variando parametros 

do algoritmo. Preferencialmente, deve permitir o uso de uma interface grafica 

para facilitar seu uso por parte de usuarios menos experientes tambem. 

Muller [MUL 94] cita que o processo de configuracao para um ou mais 

experimentos deve possuir algumas caracteristicas e advoga o uso de 

uma linguagem de programacio especialmente projetada para isso. 

Abaixo estao listadas as caracteristicas que ele considera essenciais 

para essa linguagem de programacao e observacUes quanto ao uso de 

uma interface grafica no lugar de uma linguagem sao apresentadas. 

• Interatividade: seu principal objetivo a eliminar a fase de corn-

pilacao. Observa-se, no entanto, que uma interface grafica ofere-

ce maior grau de interatividade que qualquer linguagem de pro-

gramacao. Contudo os servicos oferecidos pelo servidor devem ser 

os mesmos que a linguagem ofereceria, para que a pontencialidade 

da linguagem nao seja perdida. 

• Facilidade de aprendizado e uso: uma interface grafica oferece 

maiores facilidades do que uma linguagem de programacao. 

• Flexilidade: uma linguagem tern maior facilidade em oferecer fle-

xibilidade ao usuario. Se este for o ponto fundamental entao uma 

linguagem deve ser fortemente considerada, pois para uma inter-

face grafica ofecer flexibilidade teria que perder em simplicidade e 

facilidade de uso e, mesmo assim, talvez nao conseguisse igualar-se 

a linguagem. 
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• Laws, expressOes condicionais e variaveis: caracteristicas especifi-

cas de uma linguagem. Este item esti muito ligado a flexibilidade 

e cabe o mesmo comentario anterior. 

• Interface transparente para as funcoes de redes neurais: em uma 

linguagem de programacao ha formas de abstraga,o de cOdigo bem 

conhecidas, contudo uma interface grafica pode fornecer a mesma 

potencialidade, e a transparencia pode ser oferecida ja ao nivel do 

servidor. 

Em resumo, ha certamente uma perda em flexibilidade com o uso de 

uma interface grafica comum, mas a possivel tambem optar-se por 

uma interface complexa e que permits descrever urn fluxo de tare-

fas. Nesse caso poderia nao haver perda de flexibilidade. Por outro 

lado ha urn ganho na facilidade de uso e na interatividade que pode 

ser significativo para pesquisadores nao habituados a linguagens de 

programacao. Baseado nisso, pensou-se em adotar urn enfoque que 

facilite a utilizacao de uma interface grafica para o pesquisador de 

redes neurais. 

4.2 Modelo do Simulador 

Para a elaboracao do modelo do simulador buscou-se atingir os objetivos ante-

riormente elencados, e tais exigencias, combinadas com a analise de outras aplicacoes 

distribuidas, direcionaram para uma implementacao baseada no modelo cliente-

servi dor. 

0 paradigma cliente-servidor vem sendo utilizado de forma crescente nos tiltimos 

anos e é, certamente, o modelo mais utilizado de computacao distribuida, tanto que 

sua introducao chega a ser comparada corn a mudanca que houve quando os corn-

putadores mudaram de processamento em batch para on-line [REN 94]. 
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0 modelo é composto por dois tipos de entidades: urn servidor e, pelo menos, 

urn cliente, que podem executar em diferentes miquinas conectadas ou, ate mesmo, 

em uma miquina apenas. 

0 cliente é urn processo ativo que executa algum processamento local e solicita 

a execucio de tarefas especificas ao servidor. Urn cliente pode utilizar mais de urn 

servidor ao mesmo tempo, sejam servidores iguais ou corn servicos diferentes. 

0 servidor, como o prOprio nome diz, prove servicos para clientes. Trata-se 

de urn processo reativo que fica aguardando requisicOes para processi-las e, se for o 

caso, enviar os resultados para quem solicitou o servico. 

Embora o conceito seja mais restrito do que outros como peer- to -peer, por 

exemplo, em que os processos tern mais liberdade para interagir urn corn o outro, 

ele permite construir diferentes meios de acesso — atraves de diferentes clientes — 

possibilitando formas variadas de uso e isso é importante dentro do escopo deste 

trabalho. Alem disso, sua simplicidade conceitual facilita o desenvolvimento de 

clientes. 

Inumeras aplicacoes se baseiam neste paradigma, que esti na base dos con-

ceitos de computacio distribuida, e pode-se citar como exemplo sua crescente uti-

lizacio em sistemas de bancos de dados corn acesso distribuido e os servicos definidos 

pelo conjunto de protocolos TCP/IP, largamente utilizados e, hoje, urn padrio de 

fato. 

A seguir esti reapresentada a lista de objetivos para o simulador e, para cads 

item, é descrito como o paradigma cliente-servidor se adapta a ele: 

1. Transparencia: o uso de urn servidor para fazer a comunicacio corn o usuirio, 

que executa urn programa cliente, ja é uma realidade bastante comum nas 

redes de computadores e tern mostrado sua eficicia para esconder os detalhes 

no lado do servidor. Em outras palavras, o servidor implementa uma camada 

conceitual que seri. a Unica acessada pelo usuizio, corn urn conjunto de servicos 



47 

bem definidos que nao mudarao mesmo que as redes neurais estejam imple-

mentadas em diferentes computadores, inclusive corn arquiteturas diferentes. 

2. Modelagem orientada para multicomputador: o uso de cliente-servidor em 

miquinas MIMD corn memoria distribuida nao apresenta nenhum problema, 

permitindo a utilizacao de tal arquitetura atraves do uso de mensagens para 

comunicacao corn o cliente e corn os processos que implementario os modelos 

das RNAs. 

3. Simulador baseado em blocos: atraves de urn servidor, tern-se o controle cen-

tralizado do simulador o que permite facil tratamento dos diferentes blocos 

que o compoem. Por exemplo, para agregar urn novo modelo de redes neurais 

ao simulador, basta sua implementacao e o acrescimo de novos servicos, no 

servidor, que tratarao desse modelo. 

4. Distribuicao de carga: a distribuicao de carga estatica pode ser controlada 

pelo servidor sem que isso acarrete sobrecarga de comunicacoes, que haveria 

sem controle centralizado. Havers urn processo monitorando constantemente 

a carga dos processadores e atualizando uma base de dados que sera acessada 

pelo servidor para determinar que recursos alocar. Sob esse aspecto tern se 

uma distribuicao de carga estatica por servico, mas pode-se fazer uma analogia 

corn uma distribuicao de carga dinamica se for enfocado como sendo a carga 

do simulador a soma das cargas de todos os servicos ao longo do tempo. 

5. Interatividade: urn servidor, a priori, nao proporciona nenhum tipo de in-

teratividade, entretanto toda a interatividade fica por conta do cliente que 

pode implementar qualquer tipo de interface para se comunicar corn o servi-

dor. Pode-se optar por uma interface espartana, orientada a caracter para 

uso corn terminais, como tambem pode-se utilizar uma interface grafica para 

prover alta facilidade de uso ou ate mesmo uma linguagem de programacao 

que implemente chamadas aos servicos oferecidos pelo simulador, de forma a 

atender plenamente aos requisitos enunciados por Muller. 
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Na figura 4.1 pode-se ver um esquema de execucao do modelo proposto. Ha 

urn ou mais clientes que utilizarao servicos do simulador atraves de uma rede de 

interconexao entre suas maquinas. 0 servidor, por sua vez, estara executando ern 

uma maquina qualquer que esteja conectada a rede. 

Rede de Estacoes de Trabalho 

FIGURA 4.1 — Esquema de Execucao do Modelo 

Diversos outros computadores podem estar conectados a essa rede e podem 

ser utilizados para a implementacao dos algoritmos de redes neurais de forma par-

alela, como na figura: urn supercomputador vetorial, uma rede de estacties ou urn 

multicomputador dedicado. 0 servidor fornecera uma interface consistente e inde-

pendente das plataformas de hardware para o acesso aos servicos ao mesmo tempo 

que podera suportar diferentes paradigmas de paralelizacao para diferentes modelos 

de redes neurais, servindo tanto para pesquisa em redes neurais como em processa-

mento de alto desempenho. 

Por outro lado, a escolha de uma especifica plataforma de hardware tambem 

devera ser suportada, pois o usuario muitas vezes possui conhecimento de que isso 

pode levar a um melhor desempenho, de acordo corn o modelo. 
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A inclusio de novas implementaccies de modelos de RNAs nao se limita a 

implementacoes paralelas/distribuidas, embora este seja o enfoque deste trabalho, e 

nao deve interferir corn os outros modelos. 

De um modo geral, pode-se fazer uma forte analogia corn o paradigma de 

orientacao a Objetos, uma vez que os servicos sac) ativados atraves de mensagens, da 

mesma forma que os metodos de urn objeto. De forma similar, o servidor esconde os 

detalhes de implementacao das redes neurais da mesma forma que o encapsulamento 

de dados e c6cligo proporcionado pelo modelo de objetos. Por esse motivo, o modelo 

do simulador sera apresentada em forma de diagrama de analise orientada a objetos 

[COA 92], embora ele nao tenha sido implementado em uma linguagem orientada a 

objetos, visando facilitar o entendimento de sua estrutura. 

4.2.1 Descricao dos Servicos 

Esta secao descreve os servicos oferecidos pelo servidor e que sao acessados 

atraves de RPCs. Os detalhes de use de cada urn dos servicos podem ser encontrados 

no apendice A, no qual ha urn exemplo de chamada para cada urn dos servicos e a 

definicao da interface na linguagem de programacao C. 

4.2.1.1 Servicos Gerais 

Os servicos aqui descritos sao comuns para todos os modelos de redes neu-

rais suportados pelo servidor e devem ser implementados em todos os modelos que 

venham a ser acrescentados. 

• Encerra a execucao de uma rede previamente criada, liberando todos os re-

cursos alocados (processador, memOria, etc). Como argumento a passado o 

identificador da rede, que e retornado pelo servico de criacio. 

1i [L; 1- 3 LI_ 
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• Salva a estrutura da rede neural em urn arquivo de modo que seu estado possa 

ser congelado para uso futuro. Recebe o nome do arquivo em que a rede sera 

colocada. 

• Carrega os dados de uma rede previamente salva pelo servico anterior. Recebe 

o nome do arquivo onde a rede esti armazenada. 

• Determina o estado de uma rede. Recebe o identificador e retorna seu estado 

atual, informando se esti inativa, em aprendizado, em teste, etc. 

4.2.1.2 Servigos das Redes CNM 

Aqui sao enumerados os servicos disponiveis no servidor para a manipulagao 

de redes neurais CNM. 

• Cria uma nova rede neural CNM no servidor, gerando a alocacao dos recur-

sos necessarios a sua execucio. Recebe o ntimero de hipOteses, ntimero de 

neuronios de entrada e a ordem da rede a ser criada. Retorna o identificador 

da rede, que sera usado nos acessos posteriores. 

• Dispara o processo de aprendizado inicial (starter learning) na rede especifi-

cada. Recebe os limiares de aceitacao e poda (acceptance and prunning thresh-

olds), o ntimero de casos de teste e o nome do arquivo que os contem. 

• Executa o algoritmo da rede para uma serie de valores de entrada e retorna o 

estado das hipOteses. ApOs o aprendizado, este servico a utilizado para testar 

se a rede foi treinada adequadamente e tambem para uso normal da rede. Para 

efeito de implementagio este servico foi dividido em dois, conforme pode ser 

visto no apendice A. 

• Dispara o processo de aprendizado incremental (incremental learning) de uma 

rede CNM. 

• Estabelece o valor do limiar de poda (prunning threshold), permitindo varia-lo 

entre experimentos. 
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• Estabelece o valor do limiar de aceitacio (acceptance threshold), com o mesmo 

objetivo. 

4.2.1.3 Servicos das Redes Back-Propagation 

• Cria uma rede back propagation, inicializando as estruturas de dados e alo-

cando os recursos necessarios. Recebe o ntimero de unidades de sal e de 

entrada, o mimero de camadas intermediirias e o 'turner° de neurOnios por 

camada, o coeficiente de aprendizado e o coeficiente de amortecimento. Re-

torna o identificador da rede criada; 

• Dispara o processo de treinamento. Recebe o nome do arquivo corn os casos 

de teste, o ntimero de casos, o ntimero maximo de iteracoes e o valor do erro 

a ser atingido. 

• Testa a saida da rede para uma dada entrada; 

• Estabelece o coeficiente de aprendizado; 

• Estabelece o coeficiente de amortecimento. 

4.3 Descricao da Implementacao 

Na secao anterior, foi discutido o modelo conceitual do simulador e concentro-

u-se em o que ele deve oferecer. Esta secio apresenta como foi realizada a imple-

mentacio para atingir aqueles objetivos e oferecer os servicos apresentados. 

0 ambiente utilizado para a implementagio consistiu de uma rede de estacoes 

de trabalho da Sun Microsystems, Inc corn o sistema operacional SunOS 4.1, conec-

tadas atraves de uma rede Ethernet de 10Mbit/s corn o conjunto de protocolos 

TCP/IP. 
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4.3.1 Ferramentas Utilizadas 

A seguir sao apresentadas as ferramentas utilizadas nesta implementacao que 

estao disponfveis no sistema operacional utilizado. 

4.3.1.1 Chamada de Procedimentos Remotos (Remote Procedure Call 
-RPC) 

0 sistema operacional SunOS oferece uma facilidade para a construcao de 

sistemas cliente-servidor conhecida como Remote Procedure Call que consiste na 

chamada de urn procedimento que seri, executado em outro programa, podendo este 

estar localizado em qualquer miquina conectada corn TCP/IP. 

No modelo RPC, existe um programa servidor que cadastra sua identificacao 

em uma porta de comunicacao da miquina onde esti executando e passa a atender 

todas as requisicoes que chegam a essa porta. Do outro lado, hi programas cliente 

que enviam essas requisicoes e que devem saber previamente onde o servidor esti 

cadastrado. 

No ambito deste trabalho, RPC foi utilizado para fazer a comunicacao entre o 

servidor e os clientes, oferecendo uma interface bem conhecida e consistente para o 

acesso dos servicos. 

4.3.1.2 Intercomunicacao entre Processos 

Introduzidos na versao 4.3 da Berkeley Software Distribution (BSD) os sock-

ets implementam canais bidirecionais full-duplex para comunicacao entre processos. 

Esti() baseados no conceito de descritores de arquivo e permite as mesmas operaciies 

que sao normalmente aplicadas a estes. 

Os sockets foram utilizados neste trabalho para realizar a comunicacao entre 

processos executando em paralelo, conforme sera descrito na paralelizacao a seguir. 
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4.3.1.3 Representagao de Dados 

Quando se trabalha corn diferentes arquiteturas e sistemas operacionais, é 

necessario que os dados trocados por processos obedecam a um padrao. Neste 

trabalho foi utilizado o padrao External Data Representation (XDR) que se trata 

de urn formato de representagao de dados definido pela Sun Microsystems, Inc, 

independente de plataforma, que visa ser utilizado na troca de informagoes entre 

miquinas de arquiteturas diferentes. 0 mecanismo de RPC utiliza XDR, o que 

permite que urn cliente possa acessar um servidor executando em uma miquina 

corn arquitetura diferente da sua. 

A especificagao XDR utiliza conversores locais para o formato especifico da 

miquina e o padrao XDR para o tralego em redes de comunicacao. 

4.3.1.4 Compilador e Depurador 

Todos os programas foram implementados na linguagem C de programagao 

e foi utilizado o compilador padrao do SunOS 4.1 que nao segue a especificacao 

ANSI. Devido a isso o cedigo foi escrito com o cuidado de portabilidade e a maioria 

é totalmente portivel para outros sistemas similares ao Unix. A Unica restrigao se 

refere ao use da biblioteca de processos leves do SunOS. 

Na parte de depuragio, o ambiente nao fornece nenhum suporte para depuragao 

de tarefas paralelas, tendo sido utilizado o depurador seqiiencial tambem fornecido 

corn o sistema operacional. 

0 processo de depuragao de urn sistema paralelo/distribuido corn ferramentas 

seqUenciais nao é trivial. Para o caso deste sistema foi adotado urn enfoque de 

mOdulos de forma que cads pedago pudesse ser testado seqUencialmente antes de 

compor o sistema paralelo. Assim, comegou-se a depuracao com os mOdulos mais 

simples implementando-se um programa que testava todas as fungoes desse modulo 

e, apes a certificagao de sua funcionalidade, o modulo era incorporado ao sistema. 
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Antes de adotar esse enfoque tentou-se depurar o sistema como urn todo, mas 

isso logo se mostrou ineficaz, dada a quantidade de variiveis que interferiam nos 

testes. 0 metodo de depuragao por mOdulos a utilizado normalmente em pro-

gramagao seqiiencial, no ambito de funcoes e procedimentos, e aqui provou ser a 

melhor forma para se depurar urn sistema paralelo dispondo apenas de ferramentas 

seqUenciais, utilizando-o no ambito de programas/processos. 

4.3.1.5 Threads 

Urn processo a urn programa em execucao e apresenta urn fluxo de execucao 

definido por um registrador normalmente designado como instruction pointer que 

define a prOxima instrucao a ser executada e que, normalmente, ester duplicado 

em uma estrutura do sistema operacional enquanto a UCP ester executando outro 

programa. 

0 conceito de threads amplia essa visao de processo para urn programa em 

execucao corn mtiltiplos fluxos de execucao. Isso difere um pouco da programacao 

concorrente tradicional, pois hi apenas urn processo executando e nao a necessirio 

alocar a mesma quantidade de recursos do sistema operacional para uma thread em 

relacao a urn processo. Por esse motivo threads sao tambem chamadas de processos 

leves (lightweight processes) em contraposicao aos processos tradicionais. 

Os mtiltiplos fluxos de execucao dentro de urn processo sao utilizados para 

reduzir o tempo ern que o processo fica sem fazer nada ou fica fazendo polling. Corn 

o use de threads propicia-se o surgimento de processamento oportunista dentro de 

urn processo, pois as tarefas sem atividades sao bloqueadas e uma outra tarefa 

escolhida para continuar executando, sem interferencia do programador. 

Ern aplicacOes muito similares, onde nao foi propiciado processamento opor-

tunista houve uma sensivel perda de eficiencia na paralelizacio conforme pode ser 

comparado dos resultados obtidos em [CAL 92] e em [SCH 92b]. 
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Adicionalmente, a biblioteca de threads utilizada fornece primitivas de comu-

nicagio para sincronismo e envio de mensagens entre elas. 

4.3.2 Implementacao do Servidor 

0 modelo de implementacao do servidor pode ser visto na figura 4.2, onde 

apresentado corn urn modelo de analise orientada a objetos, de acordo corn a notacio 

usada em [COA 92]. 

FIGURA 4.2 — Modelo do Simulador em Notacao Orientada a Objetos 

Na figura este. apresentado o modelo em alto nivel de abstracio 1 , onde pode-

se ver uma estrutura de generalizacio/especializacio que relaciona a classe generica 

Redes Neurais com suas especializacOes. Como citado anteriormente, o modelo 

orientado a objetos esti sendo utilizado para apresentar a estrutura do simulador, 

porem nao foi utilizada uma linguagem orientada a objetos para a implementacao. 

'Esti° representados apenas os metodos e atributos importantes para as RNAs, outros atributos 
concernentes a distribuicao e comunicacio foram suprimidos para simplificar. 
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Para que o mapeamento do modelo em uma linguagem orientada a objetos a-

tinja os objetivos deste trabalho, a necessario que haja suporte a objetos distribuidos, 

i. e., objetos que podem ser alocados em miquinas diferentes. Caso isso nao exists, 

o desempenho do simulador fica comprometido, pois tem-se apenas urn processador 

disponivel. 

Embora a implementacao tenha sido realizada em linguagem C, o modelo 

orientado a objetos descreve claramente a estrutura do cOdigo, principalmente no 

que diz respeito a sua modularidade. 

Na figura, pode-se ver que cada modelo de rede neural a tratado como uma 

classe distinta, herdando alguns atributos de uma classe mais generica e especiali-

zando seus servicos de acordo corn as carateristicas de cada modelo. 

0 esquema de execucao sera composto por diversos processos, e urn exemplo 

pode ser visto na figura 4.3. Nessa figura, a linha pontilhada delimita uma visao 

virtual do simulador, i. e., o simulador pode ser compreendido como tudo o que esta 

dentro da area delimitada. Ali podemos ver o processo do servidor, propriamente 

dito, e outros processos que representam instancias de RNAs em execuca,o. Observa-

se que essa representacao tambem é virtual, pois a implementacio de cada modelo 

pode gerar diversos processos, conforme sera visto mais adiante. 

Urn outro processo, ate entio nao mencionado, esta representado na figura sob 

o nome de Monitor de Desempenho. Esse processo monitora a carga das miquinas 

que estao disponiveis para o simulador e repassa a informaca,"o ao servidor em interva-

los de tempo. Posteriormente, o servidor utilizara essas informacOes para determinar 

que miquinas alocar, quando da criacao de novas instancias. Como ja mencionado, 

isso configura urn esquema de distribuicao estatica de carga. 

Em urn nivel mais detalhado, a implementacao do programa servidor consistiu 

de tres partes: uma para estabelecer a configuracio inicial do servico de RPC, uma 

segunda corn a rotina que seleciona o servico quando ha uma requisicao e uma 

Ultima parte corn a implementacio da chamada aos servicos. Observa-se que esta 
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Visao Virtual do Servidor 

FIGURA 4.3 — Esquema de Execucio 

Ultima nio implementa os servicos, pois de acordo corn a estrutura de camadas do 

simulador, o servidor deve apenas atuar como ponto de entrada das requisicoes. Os 

servicos, assim como a prOpria estrutura de dados da rede, ficam ern outros processos 

que os implementam, de forma independente. 

Dessa forma, o algoritmo executado pelo servidor pode ser resumido nos se-

guintes passos: 

1. Inicializa as estruturas de dados e registra seu servico de RPC; 

2. Repete indefinidamente 

(a) Aguarda requisicao de servico; 

(b) Seleciona o servico e verifica parametros; 

(c) Invoca o servico requisitado; 

(d) Aguarda o fim do servico, pega os resultados e retorna para quem requi-

sitou; 
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4.3.2.1 Consideragoes sobre os Servicos 

Como pode ser observado na descricao do algoritmo anterior, o servidor executa 

apenas o repasse das requisicOes, o que caracteriza a simplicidade de seu algoritmo. 

No entanto, a definicao da implementacao dos servicos nao a tao simples e merece 

algumas consideracoes. 

A implementacio do servico que dispara o treinamento em uma instancia mere-

ceu especial consideracao, pois o volume de dados envolvidos no processo de treina-

mento é, frequentemente, bastante elevado. 

0 servico requisita que uma determinada instancia inicie seu processo de 

treinamento e, para isso, deve passar parametros de controle do treinamento, que 

sao especificos do modelo, e toda ou parte da base de casos de treinamento. Deve-se 

analisar, entao, como proceder para transferir a base de dados para a miquina res-

ponsivel pelo treinamento de uma determinada parte da base. Isso pode ser feito 

de duas maneiras: atraves de envio explicito dos casos ou de sua colocacao em um 

lugar de acesso comum, tipicamente urn arquivo. 

Dado o grande volume de dados envolvido nos treinamentos de problemas 

complexos, optou-se pelo uso de arquivos e nao do envio de mensagens. Como citado 

no capitulo 3 o custo de envio de mensagens neste ambiente e muito alto e alem disso 

o modelo de sistema de aquivos distribuido permite que as outras miquinas acessem, 

de forma transparente, os dados sem que isso implique modificacoes no simulador. 

Assim, faz-se uso de uma facilidade ja disponivel no sistema operacional para agilizar 

a manutencao, portabilidade e desenvolvimento do simulador como urn todo. 

Contudo, isso traz uma limitacao quanto a disponibilidade dos sistemas de 

arquivos, pois nem sempre a possivel montar um sistema de arquivos em todas 

as miquinas que se queira utilizar. Apesar disso, no ambito deste trabalho, essa 

limitacao nao foi considerada comprometedora e, de qualquer forma, a muito simples 

acrescentar outro servico que, em vez de arquivo, utilize comunicacio direta, dada 

a estrutura do simulador. 
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No servico de inicializacao, uma vez que é utilizado um mesmo espaco de 

nomes de arquivos, nao precisa ser efetuado o envio do programa executivel para 

a maquina que o executara. Em vez disso, apenas o nome dele a enviado e ele 

acessado atraves do sistema de arquivos distribuido. 

Outros servicos beneficiados sa,o aqueles que gravam e leem a estrutura de 

redes a partir de arquivos, pois podem efetuar operacoes locais de gravacao/leitura, 

enquanto enviam os dados para uma outra maquina. 

Servicos de configuracao, como estabelecer atributos das instancias, sao im-

plementados de forma direta atraves do envio dos valores pelas primitivas de comu-

nicacao. 

4.3.3 Implementacao de Clientes 

Foram implementados alguns clientes, visando testar o simulador e medir tem-

pos de execuca'o, todos eles corn interface orientada a caracter e urn deles foi se-

lecionado para ser utilizado como base da implementacao de clientes por outros 

desenvolvedores. 

No apendice A encontram-se partes do cOdigo desse cliente corn exemplos de 

requisicoes de servicos para que outros clientes, especificos para as necessidades dos 

pesquisadores de redes neurais, sejam desenvolvidos. 

Orienta-se para que os clientes desenvolvidos tenham interface grafica e facam 

use de vantagens do simulador como sua versatilidade, que permite a execucao do 

cliente em qualquer maquina conectada a rede Internet, se o servidor estiver em uma 

maquina nessa rede. 

Isso permite, corn as devidas implementacoes, que pesquisadores de uma insti-

tuicao possam utilizar os recursos de outra, como urn supercomputador, de forma 

facilitada e ja orientada para sua area de atuacao, nao exigindo treinamento em 

ferramentas especificas de um computador ou sistema operacional. 
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4.3.4 Paralelizacao do Modelo CNM 

Esta secao apresenta a forma como foi realizada a paralelizacao do modelo 

CNM, tendo como objetivo principal distribuir a ocupacao de mem:56a entre os 

processadores. 

0 modelo Combinatorial Neural Model apresenta concorrencia lOgica bastante 

similar a outras redes neurais artificiais, i. e., os elementos processadores (unidades 

ou neuronios) sac) potencialmente paralelos, pois dependem apenas de seus dados de 

entrada para determinar seu estado de ativacao. Contudo a exploracio de parale-

lismo nesse nivel nao e adequada a ambientes de processamento distribuido. Alem 

disso, o elevado ntimero de conex6es entre as unidades sugere que nao a simples 

implementar uma rede de interconexao eficiente para tal modelo. 

Numa primeira tentativa, poder-se-ia tentar paralelizar o algoritmo de treina-

mento dos casos. Entretanto os acumuladores, que sao alterados a cada caso treinado, 

estabelecem uma dependencia de dados entre cada passo da iteracao. Parece possivel 

resolver essa dependencia atraves do treinamento de sub-conjuntos em diferentes 

maquinas e da combinacao dos valores dos acumuladores antes do processo de poda 

e normalizacao. Porem nao foi seguido esse enfoque porque ele nap resolve o grande 

problema de CNM que e o use de mernOria. 

Atraves da observacao da estrutura de interconexio das unidades, como e-

xemplificado na figura 4.4, percebe-se que cada uma das hip6teses esti conectada 

corn todas as unidades da camada combinatOria e corn todas as unidades da ca-

mada de entrada. Dessa forma, o treinamento dos casos nao apresenta dependencia 

entre as redes de cada hipOtese, i. e., as hipateses podem ser treinadas de forma 

independente. 

Uma vez que isso a possivel, cada processador faz o treinamento de uma 

hipOtese e implementa apenas as conexoes necessirias aquela saida. Isso permite 

que a necessidade de memOria seja distribuida entre os processadores possibilitando 

a utilizacio de redes de maior ordem atraves do processamento cooperativo. 
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FIGURA 4.4 — Estrutura de Dependencia de Dados em uma Rede CNM 

Esse enfoque de paralelizacao se enquadra dentro do paradigma de paralelismo 

de dados (Data Parallel), uma vez que teremos diferentes dados de entrada e o 

mesmo algoritmo sendo aplicado sobre eles. A primeira vista, poder-se-ia pensar 

que os dados de entrada sao os mesmos, pois sac) as evidencias; contudo os alvos de 

cada uma das hipOteses tambem six) dados de entrada para o algoritmo, e eles sao 

diferentes para cada hipotese. 

No capitulo 3 viu-se que a exploracao de paralelismo de dados pode ser feita 

de forma eficiente em urn ambiente de processamento distribuido e isso ja foi corn-

provado corn experimentos [SCH 92b]. 

Pela eficiencia demonstrada nesses e em outros experimentos e por sua simpli-

cidade conceitual, optou-se por urn modelo de implementagio baseado no paradigma 

mestre-escravo, que possui urn processo mestre coordenando uma serie de processos 

escravos, sendo que estes implementam o algoritmo que sera aplicado a cada uma 

das porgoes dos dados. 
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Alem disso, esse paradgima ja foi utilizado em outro trabalho sobre paraleli-

zacio de RNAs, corn bons resultados [BAR 90] 

4.3.4.1 Implementagio do CNM 

Para a implementacao do paradigma mestre-escravo foi utilizada uma bibliote-

ca para distribuicao de aplicaciies desenvolvida anteriormente pelo autor. Algumas 

modificacoes foram necessarias na biblioteca original para suportar algumas neces-

sidades especificas de comunicacio. 

A independencia de dados do Combinatorial Neural Model permitiu que os 

escravos executassem uma variacao do algoritmos seqiiencial que introduzia comu-

nicacao em pontos bem controlados e que nap degradava o tempo total devido ao 

pequeno ntimero de troca de mensagens. 

Partindo de uma versio sequencial, foi necessario isolar o algoritmo intensivo 

computacionalmente no programa escravo e introduzir pontos de comunicacio no 

inicio e no fim dos procedimentos, uma vez que Ili° era necessaria a interacio entre 

os escravos para realizar o treinamento da rede. 

4.3.5 Paralelizacao do Modelo Back Propagation 

Por ser urn modelo de larga utilizacao , o Back Propagation teve muitos estudos 

e experimentos no que concerne a sua paralelizacao. Nao somente a utilizacio de 

computadores de propOsitos gerais tern sido considerada, como tambem o desenvolvi-

mento de chips neurais especificos tern sido levado a cabo por diversos pesquisadores, 

inclusive para outros modelos de redes neurais. 

Neste trabalho foram adotados dois enfoques para tratar a aceleracio do pro-

cessamento em ambiente distribuido. Um dos enfoques baseia-se na paralelizacao 

dos algoritmos e o outro nas necessidades apresentadas pelo trabalho de Fernan- 



63 

des [FER 94], que visa determinar parimetros otimizados para as redes atraves de 

experimentacio. 

4.3.5.1 Paralelizacao dos Algoritmos 

0 modelo, conforme descrito no capitulo 2, apresenta algoritmos corn alta 

dependencia de dados o que a evidenciado por sua alta densidade de conex6es entre 

as unidades. 

A paralelizacio deste modelo ja foi objeto de estudo em outros trabalhos e 

aceita-se que ha, basicamente, dois enfoques para sua paralelizacio [LIU 94]: 

• Particionamento da Rede: aloca diferentes unidades e pesos em diferentes 

processadores, permitindo calculo em paralelo da atualizacio de pesos e da 

ativacao e erros das unidades; 

• Particionamento dos PadrOes: divide os padrOes entre diferentes processadores, 

permitindo o ajuste dos pesos em paralelo. 

No mesmo artigo, Liu apresenta urn enfoque para paralelizar o modelo em um 

miquina CM-5, usando particionamento da rede. 0 algoritmo se vale de uma carac-

teristica da CM-5, que a uma rede de controle dos processadores, para efetuar uma 

operacio em todos os processadores ao mesmo tempo e evitar troca de mensagens 

explicita entre todos eles a cada iteracio do algoritmo de aprendizado. 

Contudo, em ambiente distribuido e inviavel difundir (broadcast) uma men-

sagem para todos os processadores a cada iteracio, pois a velocidade do meio de 

comunicacio a muito inferior, alem de ser compartilhado entre os processadores e 

outros usuarios da rede. Desse modo, esse algoritmo nao tern desempenho eficiente, 

pois o tempo de comunicacio a muito maior que o tempo utilizado para a iteracio 

do algoritmo, i. e., algoritmos fine-grained2  nap apresentam ganho de eficiencia em 

2 0 algoritmo em questio se enquadra como coarse-grained para alguns autores. 
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ambiente distribuido, pelo contririo, seu desempenho em paralelo sera inferior ao 

desempenho seqiiencial. 

Em outro artigo [PET 94], Petrowksi analisa 3 diferentes tipos de imple-

mentagoes paralelas para Back Propagation e sugerere algumas recomendacoes para 

escolha entre as diferentes formas de paralelizacao, fornecendo funcOes upper bound. 

Ele analisa implementacoes em arquitetura matricial bidimensional com ligacoes 

wrap around (2D torus), em matriz wave front e em hipercubo. 

A implementacao que mais se assemelha ao ambiente em questa° neste trabalho 

o hipercubo, que utiliza particionamento dos padroes de entrada como tecnica de 

paralelizacao e implementa urn algoritmo que atualiza globalmente os dados de todos 

os processadores apOs um certo ntimero de iteracoes. 

Em relacao ao algoritmo anterior, poposto para a CM-5, este apresenta a van-

tagem de aumentar o tempo que o processador fica trabalhando antes de difundir 

seus dados. Contudo, a difusao gera urn ntimero muito grande de mensagens dire-

cionadas para cada um dos nodos e aplica-se a miquinas fortemente acopladas como 

o hipercubo em angise no artigo, onde hi 1 og2  P canais de comunicacao dedicados 

para cada processador, de urn total de P processadores. 

Para ambientes distribuidos este algoritmo a mais viivel que o utilizado por 

Liu, entretanto o mimero de iteracoes que vai ser realizado entre cada difusao e o 

fator determinante da eficiencia da paralelizacao. 

Como observado por Petrowski, pode-se usar uma forma de aceleracao que 

realizar ajuste de pesos apenas apOs a apresentagao de urn bloco composto por b 

padroes. Desse modo, a difusao ocorre apenas a cada b iteracoes do algoritmo, au-

mentando o gran do paralelismo. Poder-se-ia supor que, entao, aumentando o valor 

de b seria suficiente para garantir uma boa paralelizacao, mas isso nao e verdade, 

pois o algoritmo de aprendizado busca convergir para urn estado de erro minimo e 

o aumento de b interfere nessa convergencia, modificando o nimero de iteracoes que 
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ele leva para atingir esse estado. No capitulo 6 hi uma discussio mais detalhada 

sobre essa caracteristica. 

Tern-se, assim, uma relacio de compromisso corn o valor de b que a dependente 

do conjunto de dados de entrada, mas que pode levar a uma paralelizacio eficiente. 

Por esses motivos, optou-se por utilizar paralelizacio baseada na tecnica de parti-

cionamento do conjunto de padroes e realizar experimentos para testar a eficiencia, 

alterando o valor do passo de comunicacio (b). 

4.3.5.2 Otimizacao de Parametros por Experimentagao 

Como visto na secio anterior, o principal problema em ambiente distribuido 

o tempo de comunicacio, o que leva a explorar o paralelismo em graos maiores 

(coarse-grained) para diminuir o fluxo de mensagens. 

No trabalho de Fernandes [FER 94], busca-se determinar valores para os pa-

rimetros ajustiveis do algoritmo Back Propagation que otimizem seu treinamento. 

Isso a feito de forma experimental, executando o algoritmo corn diferentes parimetros 

e testando a eficiencia do treinamento. 

Enfocando uma serie de experimentos como uma Unica atividade lOgica, tem-se 

que a dependencia entre cada uma delas esta apenas na variacio dos parametros, 

o que permite explorar o paralelismo ao nivel de processo, executando diferentes 

experimentos de forma paralela. 

Prop6e-se, entio, uma forma de automatizar essa paralelizacio atraves do 

simulador aqui apresentado, que tern como objetivo fornecer uma interface simples 

que oculte do pesquisador a paralelizacio e apresente uma maquina virtual para a 

realizacio de todos os experimentos. 

Para isso deveriam ser incorporados novos servicos ao simulador, que permi-

tissem disparar urn treinamento de Back Propagation seqiiencial, pois agora nio hi 
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interesse em acelerar apenas urn treinamento, mas sim obter o resultado de diversos 

treinamentos enfocados como uma Unica tarefa a ser paralelizada. 

Corn o enfoque aberto e orientado a blocos do simulador isso foi acrescentado 

atraves da inclusio de urn novo servico que cria uma rede neural Back Propagation 

em urn processador apenas, sem paralelizacao, mascarando isso do desenvolvedor e 

atendendo aos outros servicos normais do modelo sem alteracio. 

4.3.5.3 Implementagao do BPM 

Ao contrario da implementacio do Combinatorial Neural Model que permitiu 

isolar partes da rede, o algoritmo Back Propagation possui grande dependencia de 

dados. 

Baseado no artigo de Petrowski foi realizada uma implementacio distribuida 

do algoritmo que executa o algoritmo seqiiencial nos escravos e, a cada b iteracoes, 

transfere seu conhecimento para o processo mestre. 0 mestre combina o conheci-

mento especializado das redes dos escravos, representado por seus pesos e bias, e gera 

uma nova rede, a qual tern seu treinamento checado contra a base de casos. Caso 

o erro esteja abaixo do limite especificado, o treinamento a encerrado; mas, caso 

contrario, a nova rede a repassada para os escravos que partiran daquele estigio 

para continuar o treinamento, ou seja, corn o conhecimento de todos os escravos 

difundido. 

Percebe-se claramente uma elevada taxa de comunicacio, que pode estar sob 

controle atraves do valor de b. No capitulo 6 a variacio do valor de b e analisada 

para o problema do ou-exclusivo. 

Uma caracteristica interessante da implementacao foi o use de uma pipeline 

para diminuir o tempo de espera dos escravos. 0 problema consiste no seguinte: os 

processos escravos realizam b iteracoes e retornam os dados para o mestre, que 

vai calcular o erro da rede resultante. Contudo nesse tempo os escravos ficam 

aguardando, sem fazer nenhum processamento. 
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Abandonando esse enfoque serial, pode-se realizar as prOximas b iteracoes em 

paralelo corn o cilculo do erro no mestre. Assim os escravos sempre farao b iteracoes 

a mais do que o necessario, contudo nao ficario aguardando o tempo que o mestre 

dispender para calcular o erro das b iteracoes anteriores, em cada conjunto de b 

iteracoes. 
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5 Resultados Obtidos 

Esta secio apresenta os resultados obtidos corn a paralelizacao dos dois mode-

los de RNAs discutidos neste trabalho. A seguir, estao apresentados os resultados 

quantitativos obtidos corn a paralelizacao dos modelos e, no capitulo seguinte, ha 

uma discussao qualitativa sobre a proposta, enfocando seus pontos positivos e ne-

gativos, bem como alternativas de aperfeicoamento para o simulador. 

Todos os testes de desempenho foram realizados em estacoes de trabalho corn o 

mesmo poder computacional, da Sun Micrsystems, corn o sistema operacional SunOS 

4.1. Os tempos foram medidos quando nao havia usuarios usando as miquinas, tipi-

camente a noite e em finais de semana, pois nao seria possivel avaliar o desempenho 

da paralelizacao se as medidas fossem realizadas em horarios normais corn usuarios 

conectados. Foram realizados diversos experimentos e os tempos aqui apresentados 

refletem a media de varias medidas para cada uma das tabelas. 

5.1 Resultados do CNM 

A paralelizacao do CNM baseou-se na independencia de dados entre as sub-

redes que formam as hipOteses do modelo. Seu objetivo principal foi distribuir a alta 

ocupacao de memeria entre diversas miquinas de modo que fosse possivel utilizar 

redes corn maior ordem. Como resultado adicional, obteve-se uma paralelizacao 
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que propicia urn aumento de desempenho diretamente proporcional ao mimero de 

hipOteses. 

Para os resultados aqui apresentados foi utilizada uma base de casos de doencas 

renais, a mesma utilizada em EGUA 94]. Essa base a composta de 381 casos de 

doencas renais colhidos dos prontuarios da Escola Paulista de Medicina e foi dividida 

em 254 casos para treinamento e 127 para teste. A rede possui 58 unidades de 

entrada para as diferentes evidencias e 4 hipOteses para as doencas. Os parametros 

utilizados foram: aceitacio = 0.3 e poda = 0.0. 

Na tabela 5.1 esti() apresentados os tempos de execugio para o algoritmo de 

aprendizado inicial (starter learning) nas quatro maquinas que foram utilizadas para 

os testes, corn ordem da rede igual a 2. 

TABELA 5.1 — Tempos do Algoritmo CNM Starter Learning Seqiiencial corn Or-
dem 2 

Na tabela 5.2 esti() apresentados os tempos de execugio para o algoritmo 

de aprendizado incremental (incremental learning) nas quatro maquinas que foram 

utilizadas para os testes, corn ordem da rede igual a 2. Foram realizadas 5 iteragoes 

do algoritmo incremental. 

TABELA 5.2 — Tempos do Algoritmo CNM Incremental Learning Seqiiencial corn 
Ordem 2 



Miquina 
marfim 
coral 

ambar 
perola 

Tempo 

400s 
407s 
397s 

403s 

Media 401,75s 

Miquina 
marfim 
coral 

ambar 
perola 

Media 

Tempo 
1255,0s 
1225,5s 
1272,5s 
1199,0s  
1238s 
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A seguir estao os tempos obtidos na execucao paralela dos algoritmos nas 

mesmas miquinas. Nas tabelas seguintes, cada miquina realizou apenas um quarto 

da tarefa, por isso seus tempos individuals sac) menores e eles evidenciam que a 

distribuicao de carga, embora seja estitica, ester sendo feita de forma igualitiria 

entre os processadores. 

Na tabela 5.3 ester o tempo de execucao para o algoritmo de aprendizado inicial 

(starter learning) nas quatro miquinas, corn ordem da rede igual a 2. 

TABELA 5.3 — Tempos do Algoritmo CNM Starter Learning Paralelo corn Ordem 
2 

Na tabela 5.4 ester o tempo de execucao para o algoritmo de aprendizado 

incremental (incremental learning) nas quatro miquinas, corn ordem da rede igual 

a 2. 

TABELA 5.4 — Tempo do Algoritmo CNM Incremental Learning Paralelo corn Or-
dem 2 

A medida de eficiencia de urn algoritmo paralelo a dada pela formula 

E = (ts/tp)/n 
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que divide o ganho obtido pelo ntimero de processadores utilizados. Na formula, t, 

é o tempo seqiiencial, t p  representa o tempo da execucao paralela e n, o ntimero de 

processadores utilizados. 

Para paralelizar a rede CNM composts de 4 hipOteses, seriam necessirias 4 

miquinas. Alem dessas, foi utilizada uma miquina adicional para executar o servi-

dor e o processo mestre de modo a nio interferir na distribuicao de carga. Isso 

resulta em um total de 5 miquinas para a execucao paralela do algoritmo. 

Substituindo-se, entio, os valores das tabelas anteriores na formula, obtem-se 

uma eficiencia de 79%, tanto para o algoritmo de aprendizado inicial quanto para o 

algoritmo de aprendizado incremental. 

A pimeira vista, pode parecer que 79% é uma eficiencia muito baixa para se 

atingir, contudo uma anilise mais cuidadosa das tabelas de tempos mostra que a 

paralelizacio, propriamente dita, teve uma eficiencia na ordem de 99%, em media, 

para os dois algoritmos. 0 que puxou a eficiencia para baixo foi a inclusio de uma 

miquina adicional para a execucao do servidor e do processo mestre. Entretanto essa 

miquina sera utilizada por todas as redes neurais criadas a partir daquele servidor 

e seu use sera compartilhado por processor apenas de controle e que nio realizam 

operacoes computacionalmente caras. 

Ilustrando com ntimeros, suponha-se uma rede CNM corn 10 hipOteses e a 

mesma eficiencia na paralelizacio, i. e., 99%. 0 acrescimo de uma miquina adi-

cional Ira° seria tio significativo, pois a eficiencia cairia apenas para 90%, e quanto 

maior o ntimero de hipOteses, menos representari a maquina adicional do servidor 

e do mestre. Apesar disso, o enfoque depende da topologia da rede para uma boa 

paralelizacao. 
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5.2 Resultados do Back Propagation 

Foi escolhido urn problema bem conhecido e largamente utilizado na literatura 

sobre Back Propagation para realizar os testes comparativos da implementagio para-

lela versus a seqiiencial. Esse problema visa fazer corn que uma rede back propagation 

seja treinada para resolver a operacao booleana ou-exclusivo (XOR). 0 problema 

possui quatro casos possiveis para as entradas e gera urn iinico valor como safda. 

A grande dependencia de dados do algoritmo back propagation a evidenciada 

por seu processo iterativo, que necessity da finalizacio do laco anterior para resolver 

o seguinte. Devido a isso, sua implementacio eficiente em urn ambiente em que o 

custo de troca de mensagens a muito alto se torna tarefa diffcil de realizar. 

Na implementacao realizada neste trabalho nao foi possivel atingir uma pa-

ralelizacio eficiente, apesar do use de uma estrategia para minimizar a troca de 

mensagens, conforme visto na secio 4.3.5. 

A seguir sac) apresentados os resultados obtidos corn tres redes selecionadas 

aleatoriamente, onde sac) fornecidos subsidios para compreender o problema. So-

bre todas as redes foram realizados experimentos variando o ntimero de processos 

escravos e o niimero de iteracab de intervalo para comunicagio entre os processos. 

Os experimentos consistiram na execucio do algoritmo de treinamento para 

a funcio ou-exclusivo ate que fosse atingido urn erro de, no maxim°, 0.01. Foram 

utilizados como parametros, para efeito de reproducio dos resultados aqui obtidos: 

coeficiente de aprendizado = 0.8 e coeficiente de amortecimento = 0.9; 2 unidades de 

entrada, 1 de saida e 2 e uma camada intermediaria. No apendice B, sac) fornecidas 

as descricoes detalhadas das tres redes utilizadas. 

0 procedimento de teste consistiu na execucio do algoritmo paralelo ate que 

ele convergisse ou atingisse urn certo ntimero de iteracoes. Depois disso, a rede era 

gravada em urn arquivo e, posteriormente, testada atraves do algoritmo seqiiencial 
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para confirmar o erro da rede e eliminar a possibilidade de algum defeito na imple-

mentacao paralela adulterar os resultados. 

0 primeiro teste consistiu na execucan corn dois processos escravos, cada urn 

lendo uma diferente metade da base de casos, totalizando 2 casos por processo. Foi 

variado o ntimero de iteracoes que os processos ficavam sem realizar a difusao dos 

dados de 1 ate 10, e a figura 5.1 ilustra a evolucao do erro ao longo do tempo, para 

os passos de 1 a 5, na Rede 1. 
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FIGURA 5.1 — Evoluck) do Erro corn 2 Escravos 

Sem considerar o aspecto tempo de execucao a particularmente interessante 

observar urn comportamento ate certo ponto inesperado na evolucao do erro. Corn 

o aumento do ntimero de passos, a rede tende a convergir em urn menor ntimero 

de iteracoes. Contudo, a partir de urn certo valor, a convergencia a prejudicada de 

forma significative, conforme pode ser visto nas figuras B.1 B.3 B.9, que estio no 

anexo B. 

Nos teste corn quatro processos escravos, o resultado nao foi o mesmo e as redes, 

em quase todos os testes, nao convergiram ate 2000 iteracoes, que foi estipulado como 
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valor maximo. A evolucao do erro na Rede 1 pode ser vista na figura 5.2 e no anexo 

B. 
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FIGURA 5.2 — Evolucio do Erro corn 4 Escravos 

Nos testes corn dois escravos, ha duas redes semi-independentes treinando para 

reconhecer uma diferente metade da base de casos. Essas redes comecam iguais e a 

cada passo de comunicacio trocam informacoes sobre seus valores internos, visando 

gerar uma terceira rede formada da combinacao das duas que reconheca todos os 

casos da base. No caso das Redes 1 (figura 5.1) e 3 (figura B.4) parece que a 

especializacio das duas redes semi-independentes combinada corn o grau certo de 

sinergia entre elas permite essa reducao no ntimero total de iteracoes. Contudo esses 

mesmos fatores, quando nao adequados, podem gerar o que aconteceu corn a Rede 

2 (figura B.2), na qual houve aumento no ntimero de iteracoes. Alem disso a facil 

perceber que, corn a diminuicio das comunicacoes a sinergia diminui e a rede nao 

converge corn a mesma velocidade. 

Nap obstante, corn base nos resultados obtidos, pode se afirmar que a variacio 

do ntimero de passos de comunicacio pode levar a rede a convergir em urn menor 

ntimero de iteracoes. 
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Cabe analisar, entio, qual seria o valor ideal para esse passo de comunicacoes 

e, por isso, foram calculados os ntimeros medios de iteracoes necessarias para que 

as redes convergissem em cada um dos diferentes passos testados. Tais valores se 

encontram na tabela B.1 e uma representacio grafica pode ser vista na figura 5.3 
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FIGURA 5.3 — Ntimero Medi° para Convergir corn 2 Escravos 

Entretanto tais valores nao incluem uma informacio importante, que e o 

minter° de redes que convergiram usando esse passo. Para uma representacao grafica 

desse valor, a media foi dividida pelo ntimero de redes que convergiram e obteve-se 

o grifico da figura 5.4, no qual as menores colunas indicam os melhores passos. 

0 menor ntimero de iteraciies foi conseguido com o use do passo igual a 5, mais 

ou menos 1 1 , indicando que a escolha do passo de comunicacao igual a 5 mostrou 

ser boa para o ou-exclusivo corn dois escravos, contudo isso pode variar caso outros 

problemas sejam enfocados. De qualquer forma, pode ser usado como urn ponto de 

referencia para urn valor de teste inicial. 

lObserva-se a exclusao do passo igual a 1 nesta analise, devido a excessiva troca de mensagens. 
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FIGURA 5.4 — Ntimero Medio para Convergir 

Como analise final tern-se que uma diminuigao na troca de mensagens, diminuiu 

o ntimero de iteracoes necessarias para convergir, mas, a partir de urn certo ponto, 

essa diminuicao prejudica muito a convergencia. 

Cabe ressaltar aqui que a analise e a interpretacao da evolucio do erro no 

algoritmo back propagation paralelo implementado neste trabalho nao pretendem 

ser e nap sax) conclusivas, pois apenas urn problema foi analisado e isso reduz a 

base para a formulacio de hipoteses. Ademais, uma analise detalhada esti fora do 

escopo deste trabalho e, sendo assim, pretendeu-se apenas fornecer subsidios para 

urn posterior trabalho que queira investigar as aplicacoes de tal caracteristica do 

algoritmo. 

Corn relacio ao tempo de execucio da implementacio paralela, o problema 

do ou-exclusivo flak) a adequado para testes, uma vez que o tempo de execticao 

sequencial a muito pequeno, cerca de 8 segundos nas maquinas utilizadas, e corres-

ponde somente ao tempo de inicializagio do algoritmo paralelo. Assim, utilizou-se 
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Maquina 
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Tempo 
155,5s 
163,0s 
151,0s 
160,0s 

 157,37s 
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outro problema, visando treinar a a rede para gerar o bit de paridade para uma 

entrada composta de 4 bits. 

A figura B.11 mostra a evolucao do erro ao longo das iteracOes, para alguns 

valores do passo de difusao. Nota-se uma menor instabilidade no algoritmo paralelo, 

mas a convergencia do seqiiencial foi melhor, em ntimero de iteracOes, nos casos 

test ados. 

Na tabela 5.5 estao os tempos do algoritmo seqiiencial nas diferentes miquinas 

utilizadas. 

TABELA 5.5 — Tempo do Treinamento Seqiiencial Back Propagation para a Pari-
dade de 4 Bits 

0 tempo de execticao do algoritmo paralelo, corn 4 escravos, foi de 180,35 

segundos, superior ao tempo sequencial, atingindo uma eficiencia de apenas 17% e 

demonstrando que nao a viavel a implementacio deste algoritmo em abiente dis-

tribuido. Nao foi possfvel uma boa paralelizacao, variando o valor do passo de 

comunicacao, que era o teste proposto a ser feito neste trabalho. 

Para obter urn melhor desempenho deve-se tentar modificar o algoritmo, no 

objetivo de diminuir a dependencia de dados ou introduzir novas caracteristicas que 

reforcem a tendencia do algoritmo em convergir melhor que o seqiiencial, em alguns 

casos. Uma estrategia, que nao foi testada neste trabalho, pode ser a inicializaca'o 

das redes dos escravos com valores aleaterios diferentes, de modo a tentar comecar 

o algoritmo com uma abrangencia maior, similarmente ao que a feito nos algoritmos 

geneticos, ressalvando todo o processo de selecao e escolha de individuos que 

totalmente particular daquele tipo de algoritmo. Outra estrategia nao testada foi 

a utilizacio de conjuntos nao disjuntos de casos para os escravos para verificar se 
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isso provocaria alguma alteracio na velocidade de convergencia. Tambem pode-se 

verificar a influencia da escolha aleatOria de diferentes subconjuntos de casos. 

Urn melhoramento que pode ser feito a nivel de implementacio é manter uma 

cOpia local da base de casos, de modo que a rede nao seja sobrecarregada pelo acesso 

ao servidor de arquivos para ler a base de casos. Uma alternativa melhor, se a base 

for pequena, é o seu armazenamento em mernoria principal, eliminando o acesso ao 

disco e acelerando o processamento, tanto do algoritmo seqiiencial como do paralelo. 



6 Conclusoes 

Este trabalho apresentou uma proposta para urn simulador de Redes Neurais 

Artificiais que visa atingir melhor desempenho atraves de Processamento Paralelo e 

Distribuido e, possivelmente, tornar interativa a configuracao e experimentacao de 

RNAs por parte de pesquisadores da area, mediante o use de diversos computadores 

de alto desempenho. Por outro lado, a sua proposta modular visa permitir que 

pesquisadores da area de processamento de alto desempenho possam implementar 

novos modelos de RNAs de forma simples. 

Dentro desse enfoque, foram implementados dois modelos de RNAs e seus 

desempenhos foram comparados corn as versoes sequenciais nas quais eles foram 

baseados. 

As medidas de desempenho do simulador para o algoritmo Combinatorial 

Neural Model foram muito boas, atingindo uma eficiencia de ate 99% na paralelizacao. 

Isso foi possivel devido a ausencia de dependencia de dados entre partes da rede. 

0 enfoque adotado neste trabalho levou a uma implementacao ern que o ganho 

em tempo de processamento depende da topologia da rede, mas precisamente do 

ntimero de hipeteses. Contudo conseguiu-se uma implementacao em que o ganho 

diretamente proporcional ao ndmero de hipOteses e, exemplificando, para uma rede 

corn apenas duas hipeteses o treinamento a realizado na metade do tempo. 
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No caso de Back Propagation os resultados nao foram satisfaterios. A alta 

dependencia de dados obriga uma troca excessiva de mensagens para uma rede 



80 

compartilhada de 10 Mbit/s e nao propicia que se alcance aumento de desempenho. 

Uma estrategia para diminuir o niimero de mensagens foi analisada, mas nao pro-

duziu resultados positivos. No entanto o algoritmo paralelo mostrou ser capaz de 

convergir em menos iteracOes do que o seqiiencial e isso levou a uma anilise urn 

pouco mais detalhada dessa caracteristica, mas uma avaliacao em profundidade foi 

considerada fora do escopo deste trabalho e deixada para o futuro. 

Em linhas gerais, a proposta do servidor aqui apresentada mostrou ser eficaz 

nos testes em que seu desempenho foi fator importante, como ficou evidenciado 

na paralelizacao do Combinatorial Neural Model. Para o caso de Back Propagation 

o modelo nao teve relacao corn a baixa eficiencia apresentada, basta ver que o seu 

modelo independente de arquitetura a talvez sua caracteristica mais importante, pois 

permite o uso de qualquer computador conectado a rede local. Conn isso pode-se 

implementar urn algoritmo, como o Back Propagation, em um computador matricial 

dedicado que forneca a velocidade de comunicacao necessaria, sem que isso modifique 

a interface corn o programa que utilizes o servidor. 

No entanto alguns pontos podem ser melhorados, pois urn servidor corn contro-

le centralizado, como o proposto neste trabalho, obviamente introduz um gargalo, 

que se manifestara em algum momento. Apesar de aplicacOes corn controle cen-

tralizado poderem gerenciar urn born ntimero de outros processos [SCH 92b] e o 

meio fisico de troca de mensagens ser o principal fator limitante, a necessario prever 

alguma forma de minimizar esse gargalo quando o servidor estiver sobrecarregado. 

Como alternative propOe-se a utilizacao de urn esquema de transferencia de 

controle para outro servidor, criado sob demanda, das requisicoes dos clientes. Para 

minimizar o uso do meio fisico pode-se guardar informacOes sobre a topologia da 

rede e executar o servidor o mais proximo possivel da maioria dos processos clientes. 

Para nao modificar o paradigma cliente-servidor utilizado, que tern sua base 

em um processo reativo e diversos processos ativos, teria que ser incluido urn campo 

de redirecionamento em todas as chamadas de servico dos clientes. 
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Contudo deve-se avaliar o custo de transferencia de controle das redes ja criadas 

ou transferir apenas a criacao de novas redes. Outro fator que pode vir a ser con-

siderado e a transferencia de processos muito pesados para outras estagies quando 

usuarios querem utiliza-las em modo interativo, no caso especifico das estaciies de 

trabalho. 

Embora as ferramentas utilizadas no desenvolvimento tenham se mostrado sa-

tisfatOrias, deve-se considerar a possibilidade de uma reimplementacio do simulador 

utilizando um melhor suporte para a construcao de aplicagies paralelas, como o 

PVM, de modo a facilitar sua expansio a manutencio. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o presente trabalho foi realizado dentro do 

enfoque de Processamento Paralelo/Distribuido de Alto Desempenho e teve tambem 

como objetivo possibilitar a capacitacio tecnica no desenvolvimento de aplicacoes 

desse tipo sem o use de ferramentas de mais alto nivel. 

Acredita-se ter contribuido corn a apresentagao de uma proposta de urn Simula-

dor Distribuido para Redes Neurais Artificiais e as discussoes sobre suss necessidades 

e caracteristicas. 

Espera-se que o presente trabalho estimule a continuidade e a implementacio 

paralela de outros modelos em diferentes miquinas, bem como uma analise mais 

aprofundada de alguns resultados aqui obtidos, em especial do algoritmo paralelo 

de Back Propagation. 
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Anexo A Programacao de um 

Cliente para o Simulador 

A.0.1 Acesso aos Servicos 

Esta secao descreve os servicos oferecidos pelo servidor e que sao acessados 

atraves de RPCs. Para cads servico a fornecido urn exemplo de chamada em aidigo 

fonte, na linguagem C e, para nao ser excessivamente longo, apenas os servicos CNM 

estao descritos. As variaveis utilizadas nos exemplos sao as seguintes: 

• cl: variavel do tipo CLIENT, utilizada em todas as chamadas para identificar 

o servidor que deve ser usado. Ela a estabelecida atraves de uma chamada 

funcio clnt_create como no seguinte pedaco de codigo: 

CLIENT cl ; 

cl = clnt_create( DNN_SERVER_HOST, SERVER_PROGRAM_NUMBER, 

SERVER_VERSION_NUMBER, "udp" ) 

No exemplo DNN_SERVER_HOST contem o nome da miquina em que o servi-

dor esti executando e poderia ser, por exemplo, "perola. inf .ufrgs.br "; 

SERVER_PROGRAM_NUMBER e SERVER_VERS I ON_NUMBER est ao definidos no arquivo 

rperegs .h nit° devem ser alterados; a palavra "udp " estabelece que as 



83 

chamadas de procedimentos remotos devem ser feitas utilizando o protocolo 

UDP ( User Datagram, Protocol) e deve ser usada se o servidor foi compilado 

corn a opcao USE_UDP_RPC, caso contrario deve-se usar "tcp", que usa o pro-

tocolo TCP ( Transtnition Control Protocol). 

• dnn_pars: variavel do tipo t_DNN_service_pararneters utilizada para passar 

os parametros dos servicos genericos, i. e., aqueles comuns a todos os modelos. 

• cnm_pars: variavel do tipo t_CNM_service_parameters que contem os para-

metros dos servicos especfficos ao modelo CNNI. 

A.0.1.1 Services Gerais 

• Encerra a execucao de uma rede previamente criada. liberando todos os re-

cursos alocados (processador, memOria, etc). Como argumento e passado o 

identificador da rede, que e retornado pelo servico de criacao. 

dnn_pars.ident = Identificador_da_Rede_a_ser_Encerrada; 

client_call( cl, SV_KILL_NET, xdr_t_DNN_service_parameters, 

&dnn_pars, xdr_t_DNN_service_parameters, &dnn_pars, timeout ); 

• Salva a estrutura da rede neural em urn arquivo de modo que seu estado possa 

ser congelado para use futuro. Recebe o nome do arquivo em que a rede sera 

colocada. 

dnn_pars.ident = Identificador_da_Rede_a_ser_Salva; 

strcpy( dnn_pars .files.dump_fname, "arquivo_salvamento" ); 

client_call( cl, SV_DUMP_NET, xdr_t_DNN_service_parameters, 

&dnn_pars, xdr_t _DNN_service_parameters, &dnn_pars, timeout ); 

• Carrega os dados de uma rede previamente salva pelo servico anterior. Recebe 

o nome do arquivo onde a rede esta armazenada. 

dnn_pars.ident = Identificador_da_Rede_a_ser_Carregada; 

strcpy( dnn_pars.files.load_fname, "arquivo_salvamento" ); 
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client_call( cl, SV_LOAD_NET, 

xdr_t_DNN_service_parameters, &dnn_pars, 

xdr_t_DNN_service_parameters, &dnn_pars, timeout ); 

A.0.1.2 Servicos das Redes CNM 

Aqui sao enumerados os servicos disponiveis no servidor para a manipulacao 

de redes neurais CNM. 

• Cria uma nova rede neural CNM no servidor, gerando a alocacao dos recur-

sos necessarios a sua execucao. Recebe o ntimero de hipOteses, ntimero de 

neuronios de entrada e a ordem da rede a ser criada. Retorna o identificador 

da rede, que sera usado nos acessos posteriores em cnm_pars. ident. 

cnm_pars.order = Ordem_da_Rede_a_ser_Criada; 

cnm_pars.n_hypothesis = Numero_de_Hipoteses; 

cnm_pars.n_input_neurons = Numero_Unidades_Entrada; 

client_call( cl, SV_CREATE_CNM_NET, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, timeout ); 

• Dispara o processo de aprendizado inicial (starter learning) na rede especi-

ficada. Recebe os limiares de aceitacao e poda (acceptance and prunning 

thresholds), o ndmero de casos de teste e o nome do arquivo que os contem. 

cnm_pars.ident = Identificador_da_Rede; 

cnm_pars.acc_threshold = Limiar_de_Aceitacao; 

cnm_pars.prun_threshold = Limiar_de_Poda; 

cnm_pars.n_cases = Numero_Casos; 

strcpy( cnm_pars.files.cases_fname, "arquivo_de_casos" ); 

client_call( cl, SV_CNM_INCR_LEARNING, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, timeout ); 
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• Executa o algoritino da rede para uma serie de valores de entrada e retorna o 

estado das hipOteses. Apos o aprendizado. este servico e utilizado para testar 

se a rede foi treinada adequadamente e tambem para use normal da rede. Para 

efeito de implementacao este servico foi dividido em dois: urn deles recebe urn 

arquivo como entrada e outro urn vetor de valores. 0 arquivo deve ser utilizado 

para grandes volumes de dados na entrada e o vetor para pequena quantidade 

de dados, sendo que seu limite e definido na compilac -do do servidor. 0 exemplo 

a seguir utiliza o servico baseado em arquivo: 

cnm_pars.ident = Identificador_da_Rede; 

strcpy( cnm_pars.files.cases_fname, "arq_entrada" ); 

strcpy( cnm_pars.files.dump_fname, "arq_saida" ); 

client_call( cl, SV_CNM_TEST_NET_FILE, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, timeout ); 

• Dispara o processo de aprendizado incremental (incremental learning) de uma 

rede CNM. Recebe o I-lamer° de refinamentos, o ntimero de casos e o nome do 

arquivo de casos. 

cnm_pars.ident = Identificador_da_Rede; 

cnm_pars.n_refinements = Numero_de_Refinamentos; 

cnm_pars.n_cases = Numero_de_Casos; 

strcpy( cnm_pars.files.cases_fname, "arq_casos" ); 

client_call( cl, SV_CNM_INCR_LEARNING, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, timeout ); 

• Estabelece o valor do limiar de poda (prunning threshold), permitindo varia-lo 

entre experimentos. 

cnm_pars.ident = Identificador_da_Rede; 

cnm_pars.prun_threshold = Limiar_de_Poda; 

client_call( cl, SV_CNM_SET_PRUN_THRESHOLD, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, timeout ); 



86 

• Estabelece o valor do limiar de aceitac rao (acceptance threshold), corn o mesmo 

objetivo. 

cnm_pars.ident = Identificador_da_Rede; 

cnm_pars.acc_threshold = Limiar_de_Aceitacao; 

client_call( cl, SV_CNM_SET_ACC_THRESHOLD, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, 

xdr_t_CNM_service_parameters, &cnm_pars, timeout ); 

• Pega o estado de uma rede neural previamente criada. Recebe o identificador 

da rede. 

dnn_pars.ident = Identificador_da_Rede; 

client_call( cl, SV_CNM_GET_STATUS, 

xdr_t_DNN_service_parameters, &dnn_pars, 

xdr_t_DNN_service_parameters, &dnn_pars, timeout ); 
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Anexo B Dados, Tabelas e 

Graficos 

B.1 Redes Back Propagation Utilizadas para o 
Ou-Exclusivo 

Abaixo estio descritas as redes utilizadas nos experimentos corn o modelo 

back propagation corn. 

Os seguintes dados sac) comuns a todas elas: 

Entradas = 2 

Saidas = 1 

Camadas Intermediarias = 1 

NeurOnios na Camada Intermediiria = 2 

B.1.1 Rede 1 

Bias = 0.071675 0.158185 0.457888 
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Pesos = 0.427875 0.516809 0.256462 0.296940 0.419793 0.830362 

B.1.2 	Rede 2 

Bias = 0.072552 0.239361 0.424753 

Pesos = 0.300868 0.811924 0.497438 0.817025 0.240905 0.754982 

B.1.3 	Rede 3 

Bias = 0.683367 0.195635 0.500681 

Pesos = 0.740707 0.015450 0.193116 0.016511 0.801884 0.013399 

B.2 Rede Back Propagation Utilizada para a 
Paridade de 4 Bits 

Entradas = 4 

Saidas = 1 

Camadas Intermediarias = 1 

Neuronios na Camada Intermediaria = 4 

Bias = 0.511234 0.032109 0.903712 0.168689 0.975682 

Pesos = 0.290019 0.004152 0.077354 0.893860 0.173170 0.111560 0.589775 

0.250074 0.766331 0.713033 0.290795 0.509333 0.779288 0.974206 0.208570 0.268206 

0.620304 0.417549 0.535739 0.430721 
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FIGURA B.1 - Erro corn 2 Escravos e Passo=[6,10] (Rede 1) 

TABELA B.1 — Ntimero Medio de Iteracoes para Convergir nas 3 Redes corn 9 

Escravos  
Intervalo de Comunicacao 

310.33 
262.00 
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FIGURA B.4 — Erro corn 2 Escravos e Passo=[1,5] (Rede 3) 
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FIGURA B.5 — Erro com 2 Escravos e Passo=[6,10] (Rede 3) 
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FIGURA B.6 — Erro corn 4 Escravos e Passo=[6,10] (Rede 1) 
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FIGURA B.8 — Erro corn 4 Escravos e Passo=[6,10] (Rede 2) 
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