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Resumo

Esta pesquisa visa a modelagem de clusters de computadores, utilizando um modelo
analítico simples que é representado por um grafo valorado denominado grafo da
arquitetura. Para ilustrar tal metodologia, exemplificou-se a modelagem do cluster
Myrinet/SCI do Instituto de Informática da UFRGS, que é do tipo heterogêneo e
multiprocessado.

A pesquisa visa também o estudo de métodos e tecnologias de software para o
particionamento de grafos de aplicações e seu respectivo mapeamento sobre grafos de
arquiteturas. Encontrar boas partições de grafos pode contribuir com a redução da
comunicação entre processadores em uma máquina paralela. Para tal, utilizou-se o grafo
da aplicação HIDRA, um dos trabalhos do GMCPAD, que modela o  transporte de
substâncias no Lago Guaíba.

Um fator importante é o crescente avanço da oferta de recursos de alto desempenho
como os clusters de computadores. Os clusters podem ser homogêneos, quando
possuem um arquitetura com nós de mesma característica como: velocidade de
processamento, quantidade de memória RAM e possuem a mesma rede de interconexão
interligando-os. Eles também podem ser heterogêneos, quando alguns dos componentes
dos nós diferem em capacidade ou tecnologia. A tendência é de clusters homogêneos se
tornarem em clusters heterogêneos, como conseqüência das expansões e atualizações.
Efetuar um particionamento que distribua a carga em clusters heterogêneos de acordo
com o poder computacional de cada nó não é uma tarefa fácil, pois nenhum processador
deve ficar ocioso e, tampouco, outros devem ficar sobrecarregados.

Vários métodos de particionamento e mapeamento de grafos foram estudados e três
ferramentas (Chaco, Jostle e o Scotch) foram testadas com a aplicação e com a
arquitetura modeladas. Foram realizados, ainda, vários experimentos modificando
parâmetros de entrada das ferramentas e os resultados foram analisados.

Foram considerados melhores resultados aqueles que apresentaram o menor número de
corte de arestas, uma vez que esse parâmetro pode representar a comunicação entre os
processadores de uma máquina paralela, e executaram o particionamento/mapeamento
no menor tempo.

O software Chaco e o software Jostle foram eficientes no balanceamento de carga por
gerarem partições com praticamente o mesmo tamanho, sendo os resultados adequados
para arquiteturas homogêneas.

O software Scotch foi o único que permitiu o mapeamento do grafo da aplicação sobre o
grafo da arquitetura com fidelidade, destacando-se também por executar
particionamento com melhor qualidade e pela execução dos experimentos em um tempo
significativamente menor que as outras ferramentas pesquisadas.

Palavras-chaves: Cluster,  Grafo, Particionamento, Mapeamento.
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TITLE: PARTITIONING OF APPLICATION’S GRAPHS AND MAPPING ONTO
HETEROGENEOUS ARCHITECTURE GRAPHS

Abstract

This research aims the modelling of clusters of computers, using a simple and analytical
model that it is represented by a valued graph denominated architecture's graph. To
illustrate such methodology, it was exemplified by the modelling of the cluster
Myrinet/SCI on the Institute of Informatics at UFRGS, that is of the heterogeneous and
multiprocessor type.

The research also aims the study of methods and software technologies for the
partitioning of application's graph and it's respective mapping over architecture's graph.
To find good partition's graph can contribute with the reduction of the communication
among processors in a parallel machine. For such, the graph of application HIDRA, one
of the works of GMCPAD that models the transport of substances in the Guaíba's River,
was used.

An important factor is the increasing progress of the offer of high performance
resources as the clusters of computers. The clusters can be homogeneous, when they
have an architecture with the same characteristics as: processing speed, amount of RAM
memory and the same interconnection network between them. They can also be
heterogeneous, when some of the components of the nodes differ in capacity or
technology. The tendency is of homogeneous clusters to became heterogeneous clusters,
as a consequence of the expansions and updatings. To make a partitioning that
distributes the load in heterogeneous clusters in agreement with the computational
power  of each node is not an easy task, because no processor should be idle and, either,
others should be overloaded.

Several methods of partitioning and mapping graphs were studied and three tools
(Chaco, Jostle and Scotch) were tested with the application and with the architecture
modeled. They were accomplished, still, several experiments modifying parameters of
entrance of the tools and the results were analyzed.

Were considered the best results those that presented the smallest number of edge-cut,
one parameter that can represent the communication among the processors of a parallel
machine, and those that executed the partitioning and maping in the smallest time.

The software Chaco and the software Jostle were efficient in the load balancing because
they generate partitions with practically the same size, that is being the appropriate
results for homogeneous architectures.

The software Scotch was the only that allowed the mapping of the application's graph
over the architecture's graph with fidelity, also standing out for executing the partitioing
with better quality and for the execution of the experiments in one most significantly
smaller time than the other researched tools.

Keyword: Cluster, Graph, Partitioning, Mapping.
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1 Introdução

Muitos problemas computacionais de grande escala são baseados em domínios
computacionais não estruturados. Alguns exemplos são: cálculos de malhas não
estruturadas baseados em métodos de volumes finitos em dinâmica de fluídos e
problemas de análise estrutural baseados em aproximações de elementos finitos. Uma
questão fundamental, quando se resolvem esses problemas em uma máquina com
memória distribuída, é como particionar o domínio eficientemente [SIM 91]. Com o
surgimento de computadores dotados de múltiplos processadores, pode-se resolver as
partes concorrentes em diferentes processadores para diminuir o tempo de resolução do
problema. Utilizando-se de uma arquitetura paralela, envia-se cada parte do subdomínio
a um processador diferente, no qual o mesmo é resolvido. Com isso, geralmente,
consegue-se resolver o problema de uma forma mais rápida.

Uma partição eficiente depende do problema e da máquina. Seja p o número de
processadores, deseja-se particionar o problema em p subdomínios de tamanhos
praticamente iguais, proporcionando um balanceamento de carga e, ao mesmo tempo,
minimizando o número total  de comunicações entre os processadores [SIM 91]. No
entanto, se os p processadores possuírem diferentes capacidades de processamento
(como velocidade do processador, memória RAM, rede de interconexão, etc), o
particionamento ideal consistirá em particionar o problema em p subdomínios de
tamanhos diferentes, mas proporcionais à capacidade livre de processamento de cada
processador, de modo que a carga de processamento do problema seja bem balanceada
entre os processadores, minimizando a comunicação entre eles.

O problema de balanceamento de carga é um problema NP-difícil [GAR 79] e tem sido
exaustivamente pesquisado na literatura. Uma distribuição não equilibrada da carga
computacional acarreta ociosidade de alguns processadores, pelo tempo de espera
inserido por sincronizações. Portanto, uma distribuição deve levar em conta que os
processadores podem ter diferentes capacidades e/ou receber tarefas que requerem
maior quantidade de trabalho.

O balanceamento de carga é estático quando a carga é conhecida no tempo inicial e
assim permanece ao longo do tempo. O balanceamento de carga é semi-estático quando
o domínio altera-se ao longo do tempo, porém o balanceamento é corrigido de tempos
em tempos por meio de um algoritmo estático, permitindo algum desbalanceamento
após alguns passos. O balanceamento é dinâmico quando a carga dos processadores
varia durante a execução, exigindo uma redistribuição de carga para manter o equilíbrio
[QUI 94]. Nesse trabalho,  todos os procedimentos para particionamento e mapeamento
de domínios foram feitos com base em balanceamento estático.

Em arquiteturas heterogêneas, como a do cluster do Instituto de Informática da UFRGS,
em que os diferentes nós possuem diferentes capacidades, a distribuição de carga entre
eles deve levar em conta a capacidade de cada um. Nós com capacidades maiores
devem receber cargas maiores. Isso deve ser levado em conta na distribuição inicial do
domínio, por meio de um modelo do sistema (rede de interconexão e nós) [DOR 2002].

O problema de particionamento de domínio pode ser modelado como um problema de
particionamento de grafos. Nesse tipo de aplicação, os vértices do grafo representam
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células do domínio e as arestas representam os dados trocados entre os subdomínios. A
comunicação total entre os subdomínios é representada, então, pelo total de arestas entre
os subdomínios [DOR 2002].

O balanceamento de carga pode ser visto como um problema de mapeamento de grafos.
Baseando-se nessa afirmação Dorneles [DOR 2002] observa que:

1. Uma arquitetura paralela pode ser modelada como um grafo G’ = (V’, A’) composto
por um conjunto de vértices V’ = {0,..., p-1}, onde p é o número de processadores
existentes na arquitetura paralela e por um conjunto de arestas A’ ⊆  V’ x V’ que
representam a comunicação física existente entre os processadores.

2. Uma aplicação paralela pode ser modelada como um grafo G’’ = (V’’, A’’)
composto por um conjunto de vértices V’’ = {0,..., n-1}, onde n é o número de
processos, que representam uma aplicação paralela e um conjunto de arestas A’’ ⊆
V’’ x V’’ que podem significar dependências de dados ou necessidades de
comunicação entre os processos.

Considerando-se ainda sistemas heterogêneos, pode-se atribuir para ambos os grafos
(aplicação e/ou arquitetura paralela) pesos para os vértices, representados por “ρ”, e
pesos para as arestas, representados por “σ”. Dessa maneira, pode-se representar a
arquitetura e a aplicação por um grafo valorado, da seguinte forma: G = (V, A, ρ, σ).

Usando esse modelo, a tarefa é encontrar um mapeamento π : G’’ → G’ do grafo
valorado da aplicação paralela para o grafo valorado da arquitetura paralela,
minimizando o critério de custo. Esse mapeamento pode ser observado na fig. 1.1, onde
PE representa um processador da arquitetura.

1

3

2

4 5 6

7

PE PE PE

PE PE PE

PE PE PE

π

Grafo da Aplicação Paralela Grafo da Arquitetura Paralela

FIGURA 1.1 – Distribuição de subdomínios para os processadores [BUY 99]

Dependendo da aplicação, o grafo G  pode ser estático ou dinâmico, isto é, a carga
computacional dos nós da aplicação pode ou não ser alterada durante a execução. Para
isso, é necessário dividir um grafo em tantas partes quantos forem os processadores, de
forma que o número de arestas entre processadores seja o menor possível, e que o
volume de carga seja equivalentemente proporcional a capacidade de processamento
livre de cada um. Esse problema é chamado de k-way [DOR 2002].

O problema de k-way é um problema difícil de ser resolvido diretamente, mas pode ser
resolvido, por exemplo, bisseccionando-se recursivamente o grafo em duas metades.



17

Para o problema de bissecção, existem muitas heurísticas eficientes que não encontram
uma solução ótima (o problema é NP-difícil), mas uma boa aproximação. Esses
métodos diferem na qualidade da solução (número de arestas externas), no tempo de
execução e nas informações adicionais necessárias [DOR 2002].

Existem vários algoritmos de particionamento de grafos e algoritmos de mapeamento;
outros algoritmos consideram informações sobre os processadores e sobre a rede de
comunicação entre os mesmos, gerando o particionamento do grafo da aplicação e o
mapeamento do mesmo sobre o grafo dos processadores. Existem também diversas
ferramentas e bibliotecas de particionamento de grafos que implementam esses
algoritmos para geração de grafos mais refinados. Alguns considerando máquinas
homogêneas e outros considerando máquinas heterogêneas. Os pacotes mais conhecidos
são Métis [KAR 98], Jostle [WAL 2001], Chaco [HEN 2001] e Scotch [PEL 2001].

Pelo fato de existir mais de um cluster no Instituto de Informática da UFRGS, o cluster
utilizado neste trabalho é nomeado “Cluster Myrinet/SCI”, por utilizar essas redes de
interconexão.

1.1 Motivação da pesquisa

Particionamento de grafos é um problema importante, que tem aplicações em muitas
áreas, incluindo computação científica, projeto VLSI, sistemas de informações
geográficas, operações de pesquisas e escalonamento de tarefas, entre outras, como
programação paralela, modelagem de redes de computadores, nas quais propriedades
estruturais podem ser expressas como grafos [KAR 98b].

Existe um crescente avanço da oferta de recursos computacionais no mercado, que tem
disponibilizado a seus usuários cada vez mais recursos de alto desempenho,
especialmente com os clusters (também conhecidos como agregados). Cluster é um tipo
de sistema com processamento paralelo, que consiste de uma coleção de computadores
interconectados, trabalhando juntos como um recurso de computação integrado [BUY
99]. Um cluster é dito homogêneo quando todos os seus nós possuem as mesmas
características e a mesma rede de interconexão interligando-os, e heterogêneo quando
seus nós possuem diferentes características e ou diferentes redes [DOR 2002].

Arquiteturas heterogêneas têm se tornado freqüentes [SCH 2001], pois mesmo clusters
homogêneos tornam-se rapidamente heterogêneos. Em ambientes com menos recursos
financeiros, a idéia é fazer uso de todos os recursos computacionais disponíveis, isto é,
juntar as máquinas mais lentas as mais rápidas e obtendo um processamento de maior
desempenho por meio desses agregados. Além disso, a necessidade de atualização e
manutenção, bem como a expansão deles contribuem para torná-los heterogêneos.

Uma das limitações para programar em clusters heterogêneos surge da dificuldade de
balancear a carga, quando se utilizam processadores com diferentes velocidades de
processamento, entre outras características diferentes [BEA 2000]. Nesse tipo de
clusters, os nós devem receber cargas proporcionais ao seu poder de processamento
disponível.

A motivação deste trabalho encontra-se nesse fato e na disponibilidade do cluster
Myrinet/SCI do Instituto de Informática da UFRGS, que é do tipo heterogêneo. Ele
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possui 10 nós. Outro fator motivante é um dos trabalhos desenvolvidos pelo GMCPAD
da UFRGS que desenvolve o modelo computacional paralelo do Lago Guaíba para
simular a hidrodinâmica e o transporte de substâncias em corpos de água [RIZ 2002, DOR 2002],
o qual pode ser modelado como um grafo.

Devido a dificuldade em se balancear a carga em clusters heterogêneos, faz-se necessário a
pesquisa por soluções que possam amenizar esse problema.

1.2 Objetivos da pesquisa

Entre os objetivos desta pesquisa está a modelagem de clusters, utilizando um modelo
analítico simples que é representado por um grafo valorado denominado grafo da
arquitetura. Para ilustrar tal metodologia, exemplificou-se na modelagem do cluster
Myrinet/SCI do Instituto de Informática da UFRGS, que é do tipo heterogêneo e
multiprocessado.

A seguir, objetivou-se a modelagem de problemas que se constituem na aplicação,
através de grafos. Esses problemas possuem propriedades estruturais que permitem essa
modelagem em grafos. Particionar o problema se resume, portanto, no particionamento
de grafos, problema esse já conhecido e de muitas aplicações. É um problema difícil e,
portanto, busca-se soluções aproximadas e razoáveis.

De posse destes dois grafos (da aplicação e da arquitetura), desenvolveu-se um estudo
comparativo de três ferramentas de particionamento e mapeamento, utilizando o grafo
da aplicação transporte de substâncias no Lago Guaíba sobre o grafo da arquitetura do
cluster estudado. Encontrar boas partições de grafos pode contribuir com a redução da
comunicação entre processadores em uma máquina paralela.

Com base nos experimentos realizados, analisa-se e compara-se os métodos
implementados e a aplicação particionada e/ou mapeada com a ferramenta escolhida,
observando-se o tempo de execução, a qualidade de particionamento em relação a
distribuição de carga, comunicação e mapeamento,  apresentando os resultados em
forma de gráficos, tabelas e relatórios.

A fim de alcançar esses objetivos, utilizou-se a modelagem da arquitetura através de um
grafo valorado. Para isso, foram estudados conceitos sobre clusters de computadores,
avaliação de desempenho e teoria dos grafos. Em seguida, analisou-se a arquitetura das
redes de interconexão para geração de um grafo inicial. Depois disso,  foram escolhidas
duas ferramentas que avaliam capacidades específicas de cada nó do cluster e outra que
avalia o desempenho da rede. Para concluir o modelo, foi elaborada uma fórmula
baseada em parâmetros e pesos que podem ser modificados de acordo com as
exigências da aplicação a ser particionada. Essa fórmula representou matematicamente
o poder de processamento de cada máquina. O resultado da fórmula para cada nó foi
inserido nos vértices grafo da arquitetura. Os dados provenientes da ferramenta que
avaliou o desempenho da rede foram colocados nas arestas que existem entre os
vértices. Após a conclusão desse grafo, criou-se um arquivo que apresenta as
características do grafo como: peso dos vértices, vértices adjacentes e pesos da arestas,
que serviu como arquivo de entrada para experimentos que foram realizados.
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Concluída essa etapa, escolheu-se a aplicação, representada por seu grafo, o qual foi
particionado e mapeado sobre o grafo da arquitetura. Foram necessários estudos sobre
particionamento e mapeamento de grafos. Das muitas ferramentas existentes que
efetuam particionamento e poucas que efetuam o mapeamento, escolheu-se três das
mais conhecidas, o software CHACO, o software JOSTLE e o software SCOTCH.
Essas ferramentas foram instaladas e estudadas, para a realização dos experimentos.

Foram, então, executados experimentos com várias combinações de parâmetros, que
revelaram o software SCOTCH como a melhor ferramenta, pois produziu o melhor
particionamento em menor tempo. Os experimentos também revelaram que o software
SCOTCH foi o único a efetuar o particionamento a partir de um grafo da arquitetura. O
CHACO realizou o mapeamento, mas somente para arquiteturas pré-determinadas por
seus autores e que diferem da arquitetura pesquisada neste trabalho. As ferramentas
CHACO e JOSTLE não foram capazes de efetuar o mapeamento para o cluster adotado
neste trabalho, no entanto, efetuaram eficientemente o balanceamento de carga para
ambientes homogêneos, conseguindo criar partições com praticamente o mesmo
tamanho.

1.3 Organização do Texto

Este texto está organizado em 11 capítulos, distribuídos da seguinte maneira: este
capítulo apresenta uma breve introdução ao assunto, seguido da motivação e objetivos
do trabalho. Os capítulos restantes dividem-se como segue.

No capítulo 2, faz-se uma revisão sobre clusters de computadores. Nesse capítulo,
existe uma definição de cluster, comentam-se algumas características e descrevem-se
alguns protocolos e tecnologias de redes existentes, que podem ser utilizados em
clusters. Finalmente, discute-se sobre heterogeneidade e homogeneidade em clusters,
uma vez que o cluster utilizado para experimentos deste trabalho é um cluster
heterogêneo. Em seguida, descrevem-se conceitos relacionados à avaliação de
desempenho, enfatizando-se a importância de avaliar propriedades específicas do
cluster.

No capítulo 3, faz-se uma revisão sobre a teoria dos grafos, uma vez que essa técnica é
utilizada para modelar o cluster. Nesse capítulo, descrevem-se alguns conceitos básicos
sobre grafos, sobre como representar grafos e citam-se alguns exemplos de grafos que
modelam algumas arquiteturas de computadores.

No capítulo 4, descreve-se o cluster Myrinet/SCI e relatam-se alguns experimentos
realizados para avaliar o desempenho de parâmetros específicos de cada nó do cluster e
das redes de interconexão. Ao final, apresenta-se o grafo que modela a arquitetura do
cluster utilizado neste trabalho.

No capítulo 5, faz-se uma revisão sobre métodos para particionamento de grafos, uma
vez que esses métodos são utilizados para dividir um grafo, da melhor maneira possível,
em várias partes para serem processadas em uma arquitetura paralela. Nesse capítulo,
descreve-se alguns conceitos básicos sobre particionamento de grafos, corte de arestas e
desbalanceamento, apresenta-se vários métodos globais e locais e finalmente
apresentam-se alguns critérios para se escolher o melhor método para particionamentos
de grafos.
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No capítulos 6, faz-se uma revisão sobre mapeamento de grafos, um método utilizado
para alocar processadores que vão executar o processamento de aplicações paralelas que
geralmente são particionadas e executam tarefas concorrentes que precisam executar
algum tipo de comunicação entre si. Neste capítulo descreve-se conceitos básicos sobre
mapeamento, funções objetivo e descreve-se alguns métodos utilizados para efetuar
mapeamento de grafos.

No capítulo sete, apresenta-se as características das 3 ferramentas para particionamento
e mapeamento escolhidas, mais utilizadas atualmente, em seguida descreve-se como
obtê-las, instalá-las e utilizá-las, através de exemplos práticos.

No capítulo oito, descreve-se, em caráter ilustrativo, as características da aplicação
escolhida que gera o grafo utilizado nos experimentos deste trabalho. Essa aplicação é
um dos trabalhos do GMCPAD, que gera um modelo computacional paralelo para a
simulação do escoamento e do transporte de substâncias em corpos de água.

No capítulo nove, descreve-se os experimentos realizados, com o particionamento do
grafo da aplicação e mapeamento do mesmo no grafo da arquitetura e apresenta-se, por
intermédio de tabelas e gráficos, os resultados obtidos. Em seguida compara-se os
resultados.

No capítulo dez, apresenta-se a conclusão deste trabalho, bem como as contribuições da
pesquisa, resultados obtidos, publicações realizadas e sugere-se alguns trabalhos
futuros.
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2 Computação com Cluster

Este capítulo introduz alguns conceitos sobre a área de clusters de computadores e
descreve algumas alternativas para se medir o desempenho do mesmo. Clusters de
computadores podem ser vistos como uma solução alternativa para universidades e
empresas com poucos recursos financeiros para obterem processamento de alto
desempenho na resolução de problemas por meio de aplicações paralelizáveis, a um
custo razoável se comparado com o custo necessário para a aquisição de um
supercomputador.

Quando se necessita de processamento de alto desempenho, muitas pessoas pensam em
grandes máquinas dedicadas (supercomputadores), que custam milhões de dólares, são
difíceis de serem operadas e exigem salas superprotegidas. No entanto, hoje em dia,
devido às tecnologias das redes de alta velocidade, é possível a construção de clusters
de computadores agregando-se várias máquinas, o que viabiliza o uso do processamento
de alto desempenho na solução de problemas em diversas áreas. Há a possibilidade
nestas instalações de não se ter uma única sala com máquinas, pois estas podem estar
distribuídas em vários locais diferentes. A vantagem do custo é óbvia, pois
computadores pessoais custam muito menos do que o mais barato dos
supercomputadores.

Outro fator importante que motiva a elaboração deste capítulo são questões como as de
Baker [BAK 2000] e outros, as quais, se respondidas, podem contribuir para o
desenvolvimento de muitos trabalhos na área de clusters:

•  O que é um cluster de computadores?
•  Qual o melhor software a se utilizar e como obtê-lo?
•  Qual a vantagem em se utilizar clusters de computadores?
•  Um cluster é a melhor plataforma de computação para programação paralela

em um ambiente universitário ou empresas com poucos recursos financeiros?
•  Como criar e configurar um cluster?

2.1 Definição de cluster

Segundo Buyya [BUY 99], cluster é um tipo de sistema com processamento paralelo
que consiste de uma coleção de computadores interconectados, trabalhando juntos como
um recurso de computação simples e integrado. Um nó de computador pode ser um
simples sistema multiprocessador (PCs, estações de trabalho ou SMPs) com memória,
facilidades de E/S e um sistema operacional. Um cluster, geralmente, refere-se a dois ou
mais computadores (nós) conectados juntos, por meio de uma rede local, que pode
parecer-se com um sistema simples para usuários e aplicações. Esse sistema pode
fornecer características e benefícios (serviços rápidos e confiáveis), encontrados
somente em sistemas com memória compartilhada, como os supercomputadores.

A arquitetura típica de um cluster é descrita na fig. 2.1.
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FIGURA 2.1 – Arquitetura de um cluster de computadores [CAN 2001]

A pesquisa e o desenvolvimento da filosofia de organização de cluster de computadores
evoluiu a partir do sistema Beowulf original [BEC 2000]. Esse projeto iniciou em 1993
por meio de um projeto elaborado pela NASA, em que o requisito básico era obter uma
estação de trabalho com poder de Gigaflops a um custo inferior a 50.000 dólares.
Donald Becker atingiu esse objetivo, gastando apenas 40.000 dólares no ano de 1994,
por meio de um cluster  composto por 16 computadores DX4, instalado no CESDIS –
Center of Excellence in Space Data and Information Sciences, um dos departamentos da
NASA localizado no Goddard Space Fight Center.

As principais características dos clusters de computadores do tipo Beowulf são a
utilização de sistema operacional de uso livre, como o Linux ou FreeBSD e o emprego
de rede de comunicação dedicada exclusivamente ao sistema. Em geral, a comunicação
com o mundo exterior é feita por meio de um único nó conhecido como Front-End
[BEC 2000].

O sistema computacional baseado em cluster de computadores segue a filosofia dos
sistemas de computação paralela e distribuída. O princípio dessa filosofia está em
dividir uma tarefa em partes independentes para serem distribuídas e executadas
paralelamente entre vários computadores que fazem parte do cluster. Para esse tipo de
programação, utilizam-se bibliotecas específicas que permitem a programação por meio
de paradigmas de troca de mensagens como MPI. Duas desvantagens significativas que
se encontra ao utilizar clusters de computadores são: a falta de ferramentas mais
adequada para esse ambiente e a maneira como se deve programar que é mais difícil por
ser do tipo programação explícita.

Os nós de um cluster podem ser monoprocessados, quando possuem apenas um
processador, ou multiprocessados, quando possuem mais de um processador. Quando
são utilizados nós multiprocessados, a comunicação entre os processadores do mesmo
nó geralmente é feita via memória compartilhada, enquanto a comunicação entre os
diferentes nós é feita por troca de mensagens. Clusters com nós multiprocessados são
chamados de clusters híbridos, por utilizarem, ao mesmo tempo, memória
compartilhada e memória distribuída [DOR 2002].
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2.2 Redes de interconexão

O desempenho de uma rede é, geralmente, medido em termos de latência e largura de
banda [BAK 2000]. Latência é o tempo para enviar um dado de um computador para
outro, incluindo o tempo para o software construir a mensagem e transferir os bits.
Largura de banda é o número de bits por segundo que podem ser transmitidos através do
hardware de interconexão da rede. O ideal para uma aplicação desenvolvida em clusters
é que ela utilize o mínimo de comunicação. Se uma aplicação envia um grande número
de pequenas mensagens, seu desempenho será afetado pela latência da rede e se enviar
grandes mensagens, seu desempenho será afetado pela largura de banda na rede. O ideal
para o bom desempenho de uma aplicação é ter uma rede com baixa latência e grande
largura de banda (fig. 2.2). Para que isso ocorra, são necessários protocolos de
comunicação eficientes, que minimizem a sobrecarga do software de comunicação e
hardware mais rápidos.

FIGURA 2.2 – Latência e largura de banda [SAL 2000]

Observando-se a fig. 2.2a, percebe-se que, quanto menor for a latência, mais eficiente
será o sistema, ou seja, a latência é inversamente proporcional à eficiência do sistema.
Considerando-se a fig. 2.2b, observa-se que, quanto maior for a largura de banda,
melhor será a eficiência do sistema, pois a largura de banda é diretamente proporcional
a sua eficiência [SAL 2000].

2.2.1 Protocolos de comunicação

Os protocolos de comunicação definem as regras e convenções que serão utilizadas por
dois ou mais computadores na rede para troca de informações. Clusters de
computadores utilizam três tipos de protocolos: protocolos projetados especialmente
para a Internet, protocolos de baixa latência e protocolos projetados especialmente para
clusters de computadores. Entre eles, estão ([BAK 2000]):

•  protocolos para a Internet – esses protocolo, como TCP/IP e UDP, são o padrão para
Internet, pois oferecem serviços de mensagem entre dois computadores que
possuem um endereço de IP. Os protocolos TCP e UDP são protocolos do nível de
transporte embutidos no IP. TCP ou TCP/IP oferece um serviço de conexão
orientada confiável entre dois nós em uma rede de interconexão;
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•  protocolos de baixa latência – desenvolvidos nos anos 90, são protocolos que evitam
a intervenção do sistema operacional e ao mesmo tempo fornecem um serviço de
mensagem ao usuário por meio de redes de alta velocidade. Pode-se citar como
exemplos: Active Messages[EIC 92], Fast Messages[PAK 95], VMCC[BLU 95], U-
net [BAS 97] e BIP[PRY 98];

•  protocolos especiais para comunicação de clusters – em 1997, as pesquisas sobre
protocolos de baixa latência progrediram o suficiente para resultar em dois padrões
de protocolos: VIA [COM 2001] e InfiniBand [INF 2001]. Baker [BAK 2000]
afirma que esses dois protocolos dominarão as arquiteturas para redes de clusters
nos próximos anos.

2.2.2 Tecnologias de redes

A tab. 2.2 [BAK 2000] apresenta um comparação das tecnologias de rede para clusters
de alto desempenho. No entanto, novos produtos estão continuamente surgindo no
mercado, e por esse motivo, a tabela mostra somente os produtos mais utilizados. Vale
lembrar que os números podem mudar de acordo com a configuração dos computadores
e com outros fatores, pois a velocidade da CPU/barramento, o espaço para swap, o
tamanho e o tipo da memória/cache e os parâmetros dos protocolos de comunicação,
certamente irão afetar o desempenho da rede.

TABELA 2.1 – Comparação de Tecnologias de Redes

Gigabit/
Ethernet Giganet Myrinet Qsnet SCI ServerNet2

Largura de Banda
MPI (Mbps)

35 – 50 105 140 208 80 65

Latência MPI (µµµµs) 100 – 200 20 – 40 ~18 5 6 20.2
Nº. Máximo de Nós 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 64 K
Suporte VIA NT/Linux NT/Linux Sobre GM Nenhum Software Hardware
Suporte MPI MPICH sobre

MVIA, TCP
3rd Party 3rd Party Quadric s/

Compaq
3rd Party Compaq/

3rd Party
Fonte: Apon, A. Univ. of Arkansas, USA and Baker, M. Univ. of Portsmouth, UK. Network
Technologies.  p.7.

Dentre as tecnologias de redes mais utilizadas, pode-se destacar as seguintes:

•  Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit-Ethernet – essa tem sido a tecnologia mais
utilizada para redes locais (LAN). O padrão Ethernet [SPU 2001] transmite a 10
Mbps e tem sido utilizado em computação de alto desempenho com clusters. No
entanto, essa largura de banda não é adequada para ser utilizada nesse tipo de
computação por ser pequena, se comparada com os recursos computacionais
disponíveis atualmente. A Fast-Ethernet [SPU 2001] fornece uma largura de banda
de 100 Mbps a um custo muito baixo, e a Gigabit-Ethernet [GET 2001] fornece
largura de banda de 10 Gbps a um custo um pouco mais alto  [RES 2001];

• Giganet – foi desenvolvida pela 10 Gigabit Ethernet Alliance [GIG 2001], com o
objetivo de suportar o padrão VIA em hardware. Foi a primeira indústria a fornecer
uma implementação de hardware nativa para o padrão VIA. Seus produtos incluem
adaptadores de rede PCI, que suportam 1,25 Gbps de conexão de alta velocidade
para clusters, 1.024 interfaces virtuais, switches com mais de 30 portas e uma
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ferramenta para gerenciar e testar a rede do cluster. A largura de banda medida para
Giganet é aproximadamente 105 Mbytes/s;

•  Myrinet – é uma rede de 1,28 Gbps full duplex, da empresa Myricom. É utilizada no
cluster NOW de Berkeley [AND 95] e em muitos outros clusters acadêmicos, como
por exemplo o cluster Myrinet/SCI. Possui processador programável on-board, que
permite experimentação com protocolos de comunicação. Muitos protocolos têm
sido implementados e testados na Myrinet, incluindo Active Messages, Generic
Active Messages, U-net e BIP. A Myrinet utiliza uma tecnologia baseada na
comunicação por meio de pacotes. É considerada uma rede de alto desempenho, por ter
canais robustos de comunicação com controle de fluxo, controle de erro, baixa latência,
interfaces que podem mapear a rede, rotas selecionadas, tradução de endereços da rede para
essas rotas, bem como manipulação de tráfego de pacotes e software que permite
comunicação direta entre os processos no nível do usuário e da rede [BOD 95];

•  QsNet – produzida pela Quadrics Supercomputers World Ltd, é uma tecnologia para
computadores com multiprocessamento simétrico, com largura de banda alta e baixa
latência. Fornece suporte a programação paralela via MPI, processa memória
compartilhada, suporta o protocolo zero-copy. Tem um excelente desempenho,
embora seu preço seja algo alto em relação a outras tecnologias para redes de alto
desempenho com clusters [QSN 2001];

•  ServerNet – é um produto desenvolvido em 1995 pela Compaq Tandem Labs. Essa
tecnologia oferece suporte direto para o padrão VIA em hardware, switches com 12
portas não-bloqueantes e links grandes entre switches. Acima de quatro links físicos
podem ser mapeados em um link lógico. Seu suporte de software inclui drivers VIA
para NT e Linux. Embora o ServerNet II seja um projeto estável, está disponível
somente para Compaq como pacotes de soluções de cluster, e não como simples
componentes, que podem limitar seu uso a clusters com propósitos gerais [SER
2001];

•  SCI – Scalable Coherent Interface – é uma tecnologia produzida pelo Rutherford
Appleton Laboratory em conjunto com a ATLAS e a Dolphin Interconnect Solutions,
e foi a primeira tecnologia de rede a ser desenvolvida como um padrão
especificamente para propósitos de computação com clusters, para ultrapassar o
desempenho de sistemas baseados em barramentos. SCI é uma arquitetura ponto-a-
ponto com pequenos pacotes e transações divididas. Por intermédio dos níveis
superiores mantém a aparência da funcionalidade de um barramento. A largura de
banda da implementação atual dos links do SCI está entre 400 e 1.000 Mbytes/s, e
sua latência típica para acessos remotos está pouco acima dos 2 µs. SCI é uma
tecnologia de interconexão atraente, pois seu desempenho é semelhante ao da
Gigabit [GUS 96] e [IEE 93];

•  ATM -  Asynchronous Transmission Mode – é um padrão internacional de rede
produzido pelo ATM Forum, que cresceu além das necessidades da indústria de
telecomunicação. ATM é projetado dentro do conceito de células ou pequenos
pacotes de tamanho fixo. É uma tecnologia baseada em switch que utiliza a idéia de
circuitos virtuais para obter um serviço de conexão orientada. Oferece várias classes
de entrega de dados, e algumas classes são planejadas para comunicação de voz e
vídeo, o que requer garantia de tempo-real em taxas de entrega de dados. Devido à
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consolidação de muitas indústrias de telecomunicações e serviços de Internet, ATM
está crescentemente sendo utilizada para backbones em muitas organizações.
Produtos ATM oferecem largura de banda alta em comparação com outras
tecnologias similares, no entanto, são relativamente caros  [ATM 93];

•  Fibre Channel – é um conjunto de padrões produzido pela Fibre Channel Industry
Association, que definem uma tecnologia de conexão para transporte de dados de
alto desempenho, que pode transportar muitos tipos de dados a velocidades acima de
1 Gbps, por meio de fios de cobre ou cabos de fibra ótica. É uma tecnologia definida
em níveis, começando no nível físico [FIB 2001];

•  HIPPI  - High Performance Parallel Interface – é uma rede Gigabit produzida pelo
High Performance Networking Forum, que foi inicialmente planejada para
interconectar computadores paralelos de alto desempenho, com redes de dispositivos
de armazenamento fixos. Quando o primeiro padrão HIPPI de 800 Mbps foi
desenvolvido, nos anos 80, ele foi considerado revolucionário. O padrão passou por
várias versões e, agora, suporta o nome Gigabit System NetWork (GSN). É o padrão
de interconexão com a mais alta largura de banda e a menor latência, fornecendo
transmissão full duplex com taxas de 6400 Mbps (800 Mbytes/s) em cada direção
[HIP 2001];

•  Reflective Memory – Produzido pela Universidade de Ohio, utiliza E/S mapeada em
memória para fornecer a ilusão de uma memória com interconexão fixa. Com essa
tecnologia, os nós gravam em uma localização da memória local na placa de rede, e
o dado é difundido para a rede de modo que fique disponível para todos os nós. A
difusão dos dados acontece automaticamente, de modo que todos os nós da rede
tenham uma visão compartilhada da memória. Produtos dessa tecnologia estão
disponíveis desde os anos 90. É utilizada com freqüência em ambientes de tempo-
real e tolerantes a falhas. Nesses ambientes, a replicação de dados na memória
fornece um alto nível de tolerância a falhas. Pelo fato de que cada localização de
memória deva ser fisicamente replicada em cada nó do sistema, produtos de
memória refletiva tendem a ser mais caros do que outros tipos de redes, e seu custo
cresce de acordo com o tamanho da memória compartilhada e com o crescimento do
número de nós no sistema  [APO 99] e [JAC 99];

•  ATOLL – Atomic Low Latency Network – é uma das mais novas tecnologias de
redes para computação com clusters, produzida pela Universidade de Mannheim.
Possui quatro interfaces de redes independentes, um switch com barramento cruzado
(crossbar) 8 x 8 e quatro interfaces de links em um único chip. A latência das
mensagens é menor do que 4 µs, e a largura de banda entre dois nós está próxima
dos 200 Mbytes/s. ATOLL está disponível para Linux e Solaris, suportando MPI
sobre seu próprio protocolo de baixa latência [GAC 2001].

2.3 Componentes de um cluster

Este item apresenta os principais componentes de um cluster. A lista dos componentes é
baseada no texto de Buyya, ([BUY 99]):
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•  nós – um cluster pode ser composto de simples PCs, de poderosas estações de
trabalho, de SMPs e, até mesmo,  de supercomputadores vetoriais, como a rede
americana I-way [NCS 2001];

•  sistema operacional – entre os sistemas operacionais mais adequados para clusters
de computadores, estão as versões do UNIX: Linux [LIN 2001], FreeBSD [FRE
2001] ou NetBSD [NET 2001]. O Linux encaixa-se com perfeição como sistema
operacional para clusters de computadores, pois, além de ser um sistema robusto,
possui versões de uso livre, e seu código fonte é aberto, permitindo ajustes
necessários. O Windows NT [MIC 2001] também pode administrar um cluster, no
entanto, a maioria do software utilizado em clusters atinge melhor desempenho em
versões do UNIX;

•  rede – o hardware de interface de rede atua como um processador de comunicação e
é responsável pela transmissão e recebimento de pacotes de dados entre os nós do
cluster via redes de alto desempenho, como: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
Myrinet, SCI, placas de redes, hubs e switches;.

•  protocolo – as ferramentas de comunicação oferecem meios de se efetuar uma
comunicação de dados rápida e confiável entre nós do cluster. Freqüentemente,
clusters com redes/switches especiais (como Myrinet) utilizam protocolos de
comunicação (como Active Messages) para comunicação rápida entre seus nós. Sua
implementação contorna o sistema operacional e, assim, remove a sobrecarga de
comunicação crítica, fornecendo acesso direto no nível do usuário para a interface
de rede;

•  cluster middleware – os nós de um cluster podem trabalhar coletivamente, como um
recurso de computação integrado, ou ainda, podem operar como computadores
individuais. O middleware do cluster é responsável por oferecer uma ilusão de
imagem de um sistema unificado (SSI - Single System Image) e de disponibilidade
de uma coleção de computadores independentes, mas interconectados;

•  ferramentas de comunicação – o ambiente de programação pode oferecer
portabilidade, eficiência e ferramentas fáceis de usar para o desenvolvimento da
programação. O PVM [BEG 94] permite a execução de programas paralelos em um
ambiente heterogêneo, interligando várias máquinas da rede, formando um ambiente
pré-estabelecido pelo usuário, que passa a ser visto de forma transparente, como se
fosse uma única máquina. O MPI para clusters, como MPICH [GRO 96] ou LAM
[GRO 96], que permitem a programação paralela, por meio de troca de mensagens.

Algumas ferramentas citadas neste trabalho e que são indicadas para utilização em
clusters, são de uso livre e podem ser obtidas via ftp na Web. A seguir estão as
ferramentas e suas respectivas páginas da Internet indicadas para download:

•  LAM - http://www.lam-mpi.org/download/;
•  LINUX - http://www.linux.org/dist/ftp.html;
•  MPICH - http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich/index.html;
•  PVM - http://www.netlib.org/pvm3/index.html;
•  NETBSD - http://www.netbsd.org/mirrors/#ftp;
•  FREEBsD - http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors-ftp.html.

http://www.lam-mpi.org/download/
http://www.linux.org/dist/ftp.html
http://www.epm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html
http://www.netbsd.org/
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors-ftp.html
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Outro site interessante com informações interessantes sobre clusters é o TFCC – Task
Force Cluster Computing [TFC 2001] (fig. 2.3), o qual possui inúmeras experiências de
outras entidades e de vários grupos de trabalhos, os quais podem compartilhar
informações importantes para toda a comunidade científica.

FIGURA 2.3 – Site TFCC – Task Force Cluster Computing

2.4 Vantagens no uso de clusters

Universidades e empresas precisam de grande poder computacional a um baixo custo
para desenvolver trabalhos que envolvem computação gráfica e processamento de
imagens, prever o clima, fazer simulações de explosões atômicas e outras tarefas que
exigem alto desempenho dos computadores.

Outras empresas que trabalham com serviços de missão crítica precisam de alta
disponibilidade para garantir que equipamentos hospitalares e sistema públicos de
emergência estejam sempre acessíveis e funcionando. Manter apenas um computador
realizando uma tarefa importante não é uma garantia de que o serviço vai estar sempre
disponível, pois problemas de hardware ou de software podem causar a interrupção do
serviço [MAN 2000].

Para Pereira [PER 2000], os clusters fornecem desempenho e tolerância a falhas, não
encontrados em qualquer sistema SMP. O desempenho é escalável por meio de nós,
oferecendo uma alternativa de crescimento do sistema, uma vez que nós, processadores,
memória ou armazenamento podem ser adicionados à medida que o sistema exige.
Clusters também oferecem maior disponibilidade, pelo fato de que, se um nó falhar, os
outros podem continuar fornecendo serviços de dados, e a carga de trabalho dos nós
defeituosos pode ser redistribuída para os nós restantes.
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Dentre as inúmeras vantagens de se utilizar clusters, pode-se destacar algumas ([BUY
99]):

•  alto desempenho -  possibilidade de  resolverem problemas muito complexos por
meio de processamento paralelo, o que diminui o tempo de resolução do problema;

•  escalabilidade - possibilita que novos componentes sejam adicionados à medida que
a carga de trabalho cresce;

•  tolerância a falhas - o aumento de confiabilidade do sistema como um todo, caso
alguma parte falhe, é possível desde que se utilize os mecanismos tolerante a falhas
oferecidos pelos clusters;

•  baixo custo - a redução de custo para se obter processamento de alto desempenho
utilizando simples PC’s;

•  independência - utilização de hardware aberto, software de uso livre e
independência de fornecedores e licenças.

2.5 Justificativa para a utilização de cluster de computadores

Há algum tempo atrás, o paralelismo era visto como uma rara, exótica e uma
interessante subárea da computação, mas de pequena relevância para o programador
comum. Um estudo das tendências em aplicações, das arquiteturas de computadores e
em redes, mostra que essa visão não é mais sustentável, pois o paralelismo tem se
tornado freqüente, e a programação paralela está se tornando um fator imprescindível
para programação em ambientes de alto desempenho.

Empresas de menor porte e universidades, com poucos recursos financeiros, podem
recorrer a uma alternativa cada vez mais freqüente para obtenção de processamento de
alto desempenho a custos razoáveis, aproveitando o hardware existente. Essa alternativa
pode ser concretizada por intermédio do uso de clusters de computadores, com
desempenho da ordem de Teraflops, que se tornou possível por meio do
desenvolvimento e barateamento da tecnologia de redes locais de alta velocidade e da
evolução dos processadores.

Atualmente, diversas instituições científicas possuem clusters com um porte e poder
computacional razoável, com número de nós variando desde 2 até milhares de nós. No
site TopCluster [TOP 2001] de atualização semestral (fig. 2.4), encontra-se uma relação
dos clusters que possuem a maior capacidade de processamento do mundo.

A fig. 2.5 apresenta os 10 maiores clusters que se classificam entre os 500 maiores
computadores do mundo, registrado até de Novembro de 2001. Vale a pena observar
que existem clusters que possuem boa classificação entre os 500 maiores computadores
do mundo  como o Alpha Server SC ES45 da Compaq, que ocupa a segunda posição
entre os 500 maiores do mundo.
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FIGURA 2.4 – Site do TopCluster em Junho de 2002

FIGURA 2.5 – Classificação dos 10 maiores clusters do mundo - Novembro de 2001

2.6 Áreas de aplicação

A aplicação dos clusters é muito diversificada. Aplicações que resolvem problemas
conhecidos como grandes desafios (grand challenges) (fig. 2.6), por meio de técnicas de
modelagem, simulação e análise, são exemplos de áreas que necessitam de
processamento de alto desempenho e que podem utilizar clusters de computadores
[BUY 2000]. Hope [HOP 2001] afirma que nem todos os problemas podem ser
resolvidos por meio de clusters de computadores, pois dois fatores importantes podem
indicar ou não a sua utilização na solução. Primeiro, o problema a ser solucionado deve
ser prontamente paralelizável. E segundo, dependendo do custo exigido pelo algoritmo
de comunicação utilizado para resolver o problema, os benefícios resultantes podem ser
zero ou negativos. Por outro lado, existe uma grande classe de problemas que podem ser
resolvidos eficientemente e com baixo custo utilizando-se clusters de computadores.
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Ciências da Vida Pesquisa Aeroespacial

Cad/Cam
Biologia Digital

Aplicações Militares

e-Commerce

FIGURA 2.6 – Grand Challenges

Alguns exemplos de áreas onde a utilização de clusters pode ser indicada são:

•  mineração de dados – descreve o uso de computadores para analisar grandes
quantidades de dados com a intenção de encontrar relacionamentos e informações
de interesse comum, o que é  muito difícil de fazer manualmente. Datamining é uma
área de grande interesse para áreas de pesquisa como bancos, análise de proteínas e
genética. O acesso aos dados é considerado o “gargalo” para técnicas de datamining
seqüencial, portanto a distribuição dos dados, utilizando-se o processamento
paralelo em um cluster pode melhorar o seu desempenho. O custo de comunicação é
um problema para o processamento paralelo em geral, e não é menor nessa área. No
entanto, se a comunicação puder ser minimizada, o paralelismo certamente
aumentará a produtividade nessa área [HOP 2001];

•  inteligência artificial – é uma área que se caracteriza pela utilização de algoritmos
que utilizam o processador intensivamente e exponencialmente à dimensão do
problema. Mais uma vez, distribuir a carga pode aumentar o desempenho da solução
[APO 2001];

•  meteorologia - é a principal aplicação atual em que se tem utilizado o alto
desempenho com projetos de simulação do clima e previsão de tempo [BUY 2000];

•  ray tracing - é uma técnica para gerar imagens com realismo, baseada no disparo de
"raios" da posição do observador para dentro de uma cena virtual. É disparado,
inicialmente, um raio para cada pixel da imagem que se quer gerar. Esse raio vai
interseccionar objetos, eventualmente, e novos raios serão gerados numa
composição de intersecções. A paralelização é possível porque cada raio disparado
para cada pixel pode ser processado independentemente [HOP 2001];

•  servidores da Internet – o grande crescimento de utilização da Internet revelou
fragilidades nos sites mais visitados. Gerenciar sites da Internet é uma tarefa que
pode variar em complexidade. Essa tarefa pode ser simples como responder a
solicitações de páginas estáticas ou ser uma tarefa que exige algo mais complexo
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como serviço de páginas dinâmicas cujo conteúdo pode mudar de acordo com o
perfil do usuário e também pode exigir acessos a grandes bancos de dados com
acesso compartilhado. Nesse caso, um cluster pode distribuir a carga e aumentar a
capacidade de resposta [HOP 2001];

2.7 Como construir um cluster

O Scalable Computing Laboratory (SCL), [SCL 89] foi criado em 1989 por meio de
esforços do seguintes órgão americanos: DOE - Department of Energy, Ames
Laboratory, ISU - Iowa State University, CPCM - Center for Physical and
Computational Mathematics. Esse laboratório foi criado com a missão de melhorar a
computação paralela por meio de técnicas de clusterização de computadores, utilizando
uma pequena fração do custo tradicionalmente empregado na aquisição de
supercomputadores.

O site do SCL apresenta instruções e materiais necessários para construir um pequeno
cluster com 4 computadores, conforme está descrito no próximo item.

Equipamento necessário:
•  4 computadores do tipo PC com 64 Mb ou mais de RAM, 2Gb ou mais de disco

rígido e driver de CD-ROM;
•  5 placas de rede do tipo Fast Ethernet  SMC 9332 EtherPower 10/100 (quatro

placas de rede são para conectar os nós do cluster e um é para conectar o servidor
do cluster com o servidor da outra rede);

•  5 cabos UTP "Categoria 5" com conectores RJ45 de tamanho suficiente para
conectar os nós do cluster;

•  1 Hub Fast Ethernet (100BASE-T) ou Switch Fast Ethernet, Bay Networks 350T;
•  cd com  Linux;
•  biblioteca de troca de mensagens MPICH .

Instruções:
•  certificar-se de que os computadores estão desligados;
•  remover a cobertura e inserir duas placas de redes Fast Ethernet no computador que

será o servidor do cluster e o conectará à rede principal;
•  inserir uma placa de rede Fast Ethernet em cada um dos outros 3 computadores;
•  instalar qualquer hardware adicional como memória, fechar o gabinete e ligar os

computadores;
•  conectar os quatro computadores ao hub ou switch Fast Ethernet utilizando os 5

cabos. Utilizar o quinto cabo para conectar o servidor do cluster ao servidor de rede
da sua instituição (considera-se que seja uma rede Ethernet ou Fast Ethernet);

•  instalar o Linux em cada computador, certificando-se de instalar o compilador
“GNU C” e as “bibliotecas C” no servidor;

•  sugere-se que configure  o TCP/IP, assinalando-se os endereços de IP para
192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3 e 192.168.1.4 para o primeiro, segundo,
terceiro e quarto computadores;

•  o computador com as placas de rede adicionais será o nó servidor. Para a placa de
rede extra, deve-se assinalar um endereço de IP obtido por intermédio do gerente de
rede da sua instituição.
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•  com o Linux sendo executado em cada computador, editar o arquivo “/etc/host” em
cada um dos quatro computadores e inserir as seguintes linhas:

192.168.1.1 node1 server
192.168.1.2 node2
192.168.1.3 node3
192.168.1.4 node4

•  editar o arquivo “/etc/hosts.equiv” em cada um dos quatro computadores e inserir as
seguintes linhas:

node1
node2
node3
node4

isso serve para configurar os computadores de modo que o device MPICH's p4
possa ser utilizado para executar aplicações paralelas distribuídas;

•  no servidor criar o diretório “/mirror”. Configurar o servidor para ser um servidor
NFS e no arquivo “/etc/exports” adicionar as seguintes linhas:

/mirror node1(rw) node2(rw) node3(rw) node4(rw)

•  nos outros nós (que não são servidores), criar um diretório “/mirror” e adicionar a
seguinte linha para o arquivo “/etc/fstab”:

server:/mirror /mirror nfs rw,bg,soft 0 0

isso exporta o diretório mirror do servidor e monta-o em cada um dos clientes, para
facilitar a distribuição do software entre os nós;

•  instalar o MPICH no servidor. A documentação do MPICH está disponível na Web
em: http://www.mcs.anl.gov/mpi/mpich/docs.html;

•  para cada usuário criado para o cluster (deve-se criar o usuário para cada um dos
nós), é desejável que se crie um subdiretório de propriedade de cada usuário no
diretório “/mirror” como, por exemplo, “/mirror/nomedousuário”, no qual o
mesmo possa colocar programas MPI e compartilhar arquivos de dados.

Dessa maneira, o usuário apenas precisa compilar o programa MPI no nó do
servidor, copiar os programas compilados para seu subdiretório “/mirror” se
necessário, e executar o programa MPI desse diretório, utilizando devices p4 MPI;

•  Pronto! O seu cluster está pronto para ser utilizado.
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2.8 Homogeneidade versus heterogeneidade

Um cluster é dito homogêneo quando todos os seus nós possuem as mesmas
características e a mesma rede de comunicação interligando-os. Um cluster é dito
heterogêneo quando seus nós possuem diferentes características ou diferentes redes de
comunicação entre grupos de nós [DOR 2002].

Ao considerar máquinas heterogêneas, pode-se considerar a heterogeneidade sob três
aspectos: na rede de interconexão, entre as CPUs ou entre ambos. O primeiro pode ser
modelado por meio de pesos que são atribuídos às arestas do grafo do sistema, com
valores como: tempo de latência, largura de banda ou outro valor associado à
comunicação; representando o custo de comunicação entre dois nós.  O segundo pode
ser modelado associando-se valores, que representam a capacidade de processamento de
cada nó ou de cada processador, aos vértices do grafo do sistema. A capacidade de
processamento de cada CPU é função de diversos fatores como características da
arquitetura interna, quantidade de memória cache e memória principal, freqüência de
clock, e é difícil de ser modelada analiticamente [DOR 2002].

A característica de um cluster ser ou não homogêneo tem implicações importantes no
balanceamento de carga de aplicações. No caso do particionamento de uma tarefa, ao se
balancear a carga em um cluster homogêneo, todos os nós deverão receber cargas
iguais, pois cada um deles possui as mesmas característica e, consequentemente, a
mesma capacidade de processamento. Para um cluster heterogêneo, uma análise mais
profunda deve ser feita, levando-se em consideração as diferentes capacidade de
processamento de cada nó. Após essa análise, cada nó deve receber um peso, o qual
servirá de parâmetro para que o algoritmo de balanceamento aplicado distribua uma
carga compatível com a sua capacidade.

Para Baker [BAK 2000], a heterogeneidade pode ser encontrada em diferentes níveis:

•  hardware pode ser diferente em termos de:
! processadores;
! memórias (capacidade e velocidade);
! discos (capacidade e velocidade);
! interfaces de redes;
! tipos de redes (1 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps).

•  software pode ser diferente em termos de:
! sistema operacional;
! sistema de arquivos;
! sistema de Mensagem.

É bom lembrar que considerar parâmetros demais aumenta o grau de complexidade do
problema, portanto, é importante avaliar os parâmetros que sejam relevantes para se
atingir o objetivo desejado. Isso implica avaliar e estudar as características da
arquitetura do cluster e da aplicação, pois cada cluster possui as suas características, e
cada aplicação, as suas necessidades.

A necessidade de atualização e manutenção de um cluster, bem como a sua expansão
contribui para torná-lo heterogêneo. Portanto, mais cedo ou mais tarde, um cluster
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homogêneo, certamente se tornará heterogêneo, salvo alguns casos em que o cluster não
mais será modificado e/ou se encontrem máquinas exatamente iguais para se fazer a
ampliação, algo quase impossível devido ao grande avanço tecnológico pelo qual a
informática passa.

Beaumont [BEA 2000] afirma que clusters heterogêneos são freqüentes nos
departamentos das universidades e companhias e representam o típico computador
paralelo do homem pobre. A idéia é fazer uso de todos os recursos computacionais
disponíveis, isto é, juntar as máquinas mais lentas às mais recentes e extrair o
processamento de alto desempenho por intermédio de clusters. A maior limitação para
programar em clusters heterogêneos surge da dificuldade adicional de balancear a carga,
quando se utilizam processadores com diferentes velocidades de processamento, entre
outras características diferentes.

O balanceamento de carga é a distribuição da carga de trabalho, entre os recursos
computacionais disponíveis em uma rede de computadores. Para Wolffe [WOL2000] o
caso de vários usuários executando tarefas em diferentes máquinas, com diferentes
capacidades de processamento, resulta em um sistema no qual alguns processadores
podem ficar sobrecarregados, enquanto outros ociosos ou apenas com uma pequena
carga de trabalho. Para se fazer um uso mais eficiente desses processadores, torna-se
necessário redistribuir as tarefas, diminuindo a carga do processador mais
sobrecarregado e aumentando a carga dos processadores mais ocioso.

Alguns algoritmos de balanceamento de carga podem tomar decisões em tempo de
execução baseados no estado atual do sistema. Esses algoritmos podem ser
implementados, seguindo-se as seguintes políticas:

•  política de informação: especifica qual informação de carga, quando e de onde deve
ser coletada;

•  política de colocação: determina onde um processo deve ser locado ou para onde
deve ser transferido;

•  política de transferência: descreve as condições sob as quais o processo deve ser
transferido.

2.9 Analisando o desempenho

Dois fatores importantes motivam a elaboração desta seção. Um deles é a característica
heterogênea do cluster utilizado e o outro é um dos objetivo deste trabalho, que consiste
em  particionar o grafo de uma aplicação (apresentado no Capítulo 8) e mapeá-lo sobre
o grafo de uma arquitetura paralela (apresentado no Capítulo 4). Isso implica dividir o
grafo da aplicação em pelo menos n partes, sendo n o número de nós que compõem o
cluster, e mapear essas partes no grafo da arquitetura. O fato de o cluster utilizado ser
heterogêneo implica dividir o grafo da aplicação em partes diferentes, o que significa
que nenhum processador deve receber uma carga de trabalho desproporcional à sua
capacidade. Isso certamente evitará a sobrecarga ou ociosidade dos processadores
durante a distribuição de um processamento.

Partindo-se desse pressuposto, surge a necessidade de avaliar o desempenho das
máquinas que compõem o cluster utilizado e atribuir pesos aos componentes (vértices e
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arestas) do grafo da arquitetura. Esses pesos devem representar o poder computacional
de cada nó quando for atribuído ao vértice e o custo de comunicação entre dois nós
quando for atribuído a uma aresta entre dois vértices. Se a elaboração desses pesos for
bem sucedida, pode-se obter um modelo bem próximo da realidade.

2.9.1 Uma escolha adequada depende do conhecimento

Ambientes de computação paralela vêm se difundindo como uma alternativa viável em
que o alto desempenho é vital [GUB 96]. Portanto, uma escolha adequada do
equipamento, do paradigma de programação e da tecnologia de rede, a um custo
relativamente baixo, pode produzir resultados muito satisfatórios. No entanto, é preciso
tomar certos cuidados ao avaliar o desempenho de um ambiente, seja ele composto por
uma máquina ou por uma coleção de máquinas interligadas por uma rede de
interconexão como, por exemplo, um supercomputador ou um cluster de computadores
respectivamente.

Para De Rose [DER 2002], avaliar o desempenho de uma máquina baseando-se apenas
na arquitetura não é o suficiente: é necessário obter informações sobre o tipo de
aplicação que será utilizado, pois aplicações paralelas podem possuir diferentes
características, e a forma como a máquina paralela atende às peculiaridades de cada
caso tem um impacto muito grande no desempenho final do sistema. Portanto, é
necessário que se conheçam detalhes de implementação do modelo de máquina
escolhido e características da aplicação que será executada, para se estimar o
desempenho obtido por um determinado sistema.

Outro problema considerado como um dos principais problemas encontrados em
sistemas paralelos está relacionado à grande diversidade de estratégias e arquiteturas
disponíveis. No caso dos clusters de computadores heterogêneos, que é o caso do
cluster Myrinet/SCI, a diversidade entre a arquitetura das máquinas pode diferir ainda
mais, como por exemplo: memória, tecnologia de rede, número e tipo de processador
com capacidades e fabricantes diferentes [GUB 96]. Durante o ciclo de
desenvolvimento de um projeto, podem surgir dúvidas relacionadas a desempenho
como:

•  Qual o desempenho esperado?
•  Qual o desempenho obtido?
•  Como melhorar este desempenho?

2.9.2 Métodos de análise de desempenho

Sagula [SAG 97] descreve dois métodos para se analisar o desempenho de um sistema:
métodos indiretos e métodos diretos. Os métodos indiretos podem permitir a avaliação
de sistemas ainda não existentes, por meio de uma modelagem do sistema, como por
exemplo: a simulação e os métodos analíticos. Os métodos diretos consistem na
aplicação de testes sobre os sistemas existentes para obtenção de algum resultado que
servirá como métrica de desempenho, como por exemplo: a monitoração e o
benchmark. Todos os métodos têm a finalidade de medir o desempenho dos
componentes de um sistema de computação. Seu principal objetivo está em comparar
sistemas computacionais e até mesmo detectar e analisar gargalos nesses sistemas.
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Especificamente para este trabalho, escolheu-se o método benchmark, por possuir a
capacidade de medir características específicas de um sistema computacional, por
existir uma vasta disponibilidade de programas desse tipo na Internet,  pela sua fácil
execução e interpretação dos resultados. Portanto, a próxima seção descreve
características mais específicas sobre esse método.

2.9.2.1 Benchmarks

Para que se possa entender o termo benchmark nos dias atuais é necessário classificá-lo
dentro do universo que será estudado. Ferreira [FER 94] descreve benchmark como
“processo através do qual uma empresa adota e/ou aperfeiçoa os melhores
desempenhos de outras empresas em determinada atividade”, porém essa definição
torna-se muito superficial, uma vez que sua abrangência é grande. Pesquisando-se a
palavra benchmark, encontram-se vários métodos e ferramentas que podem ser
aplicadas em vários segmentos de mercado, como serviços, indústria, comércio,  entre
outros, inclusive em computação.

Se o âmbito do benchmark é analisar sistemas computacionais, então pode-se considerá-
lo como objeto de comparação por meio de medição de desempenho, utilizando-se
cargas de trabalho chamadas de workloads em dois ou mais sistemas, buscando
comparar o desempenho obtido na execução dessas cargas. Também se pode aplicar
uma carga específica em um único sistema com o objetivo de se medir apenas um
determinado parâmetro. Segundo Cechin [CEC 2001], essa carga de trabalho deve ser
bem conhecida, ou seja, deve ter sido projetada para exercitar aquelas características
que se deseja medir. Pode-se citar, como exemplo, a avaliação de unidades de
processamento (CPU) que será feita por meio de aplicação de cargas de trabalho
formadas por instruções desta unidade. Não faz sentido avaliar a operação de uma
unidade de processamento, por exemplo, usando métodos de acesso a disco.

O desempenho dos computadores deve ser baseado em alguma unidade de medida que
reflita claramente os testes realizados. As medidas mais conhecidas são ([SER 86]):

•  MIPS – uma medida utilizada, que há algum tempo atrás, perdeu seu significado
quando apareceram as máquinas do tipo RISC. O problema é que esta unidade
depende da arquitetura do conjunto de instruções de cada máquina. Por exemplo,
operações que são realizadas por apenas uma instrução do tipo CISC, numa
arquitetura RISC poderiam precisar de várias instruções para serem
completadas, porém, no mesmo tempo de execução. Mesmo que as duas CPUs
tenham realizado a mesma quantidade de trabalho no mesmo tempo, o chip
RISC terá um valor em MIPS maior do que o do chip CISC.

•  MFLOPS - é muito utilizada na área científica, em que se exige muito cálculo de
números em ponto-flutuante. Basicamente, ela tem o mesmo problema da
unidade MIPS, pois uma máquina pode utilizar duas operações em ponto-
flutuante para executar uma tarefa em particular, enquanto outra utiliza apenas
uma operação no mesmo tempo de execução. Outro problema é que esta medida
leva em consideração apenas operações em ponto-flutuante. Para algumas
aplicações, esse tipo de operação pode não ser importante. Apesar desses
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problemas, esta unidade é amplamente aceita e muito utilizada para aplicações
numéricas que fazem bastante uso de operações em ponto-flutuante.

Atualmente, alguns programas de benchmarks possuem sua própria metodologia para
análise de desempenho, e outros até reportam várias medidas. Pesá-las fica a cargo de
quem as está analisando, o que não as torna tão simples de serem interpretadas, pois
quem analisar os resultados deve possuir um conhecimento mínimo para não cometer
erros durante essa análise.

De Rose [DER 2002] classifica os benchmarks como macrobenchmarks e
microbenchmarks. Macrobenchmarks medem o desempenho de um sistema como um
todo, comparando sistemas diferentes de acordo com uma classe de aplicação, e
auxiliam o comprador na escolha do melhor sistema para sua aplicação. Porém não
revelam por que um sistema tem um desempenho bom ou ruim. Microbenchmarks
medem aspectos específicos de um sistema, como o desempenho do processador, do
acesso à memória, do subsistema de E/S e do sistema operacional. Benchmaks podem
ser ainda aplicações completas ou simplesmente núcleos, que são programas muito mais
simples e de menor tamanho extraídos de aplicações, mas mantendo as características
principais.

2.9.3 A necessidade do uso de métodos específicos

Em meados de 90, a relação custo-benefício dos computadores pessoais tornou-se
atrativa como alternativa de menor custo, maior escalabilidade e desempenho [VAS
2001]. A associação de vários desses computadores de baixo custo com sistemas
operacionais gratuitos de alta qualidade e desempenho como o Linux [TOR 95],
permitiu a criação dos clusters de computadores com desempenho semelhante ao dos
supercomputadores a um custo bem menor. No entanto, a natureza quase artesanal de
alguns clusters coloca à margem os testes padrões como o SPEC [SPE 2000].

A avaliação de qual equipamento retornará o melhor desempenho fica dificultada em
áreas da computação numérica intensiva, em que as computações são matemáticas ou
científicas e são, na sua maioria, do tipo CPU-Bound [TAN 95], pois passam a maior
parte do tempo utilizando o processador e realizam poucas operações de E/S. O
desempenho dos computadores acessíveis ao pesquisador cresceu, e a forma de medir o
desempenho também [VAS 2001].

Na década de 90 o desempenho computacional era expresso adequadamente por meio
de número de operações de ponto-flutuante por segundo. Nesse caso, considerava-se
unicamente a velocidade do processador. Nos anos seguintes, os fabricantes e as
empresas buscaram formas de expressar o computador como um todo, e não apenas
através do processador. Outros aspectos relevantes como o desempenho dos sistemas de
discos, a velocidade de acesso à memória, o desempenho em redes de alta velocidade e
a capacidade dos equipamentos de executarem diversas tarefas simultaneamente
passaram a ser medidos, e os resultados obtidos foram sendo ponderados em índices que
expressavam o desempenho geral do equipamento [VAS 2001]. Testes ou benchmarks
consagrados como o Linpack [DON 88] de Jack Dongarra deram lugar aos testes
desenvolvidos pela SPEC [SPE 2000].
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Vasquez [VAS 2001] recomenda que se utilizem testes específicos, capazes de
mensurar o desempenho de computadores sob diversos aspectos de relevância para a
atividade fim e que devem permitir ao pesquisador acessar de forma clara os índices que
expressam a adequação de um dado equipamento à demanda computacional do seu
trabalho de pesquisa. Nenhuma informação sobre seu desempenho deve ser inferida
apenas a partir da velocidade do processador, pois esse não é o único componente de um
computador. Outros componentes como o sistema de cache, memória, discos, redes de
conexão, entre outros, podem ser considerados de acordo com a necessidade de sua
aplicação.

2.10   Considerações finais

O objetivo deste capítulo é fornecer uma visão geral da área de clusters de
computadores, uma vez que este trabalho utilizará o cluster heterogêneo e
multiprocessado do Instituto de Informática da UFRGS. Para isso, foram introduzidos
conceitos sobre clusters, protocolos de comunicação e tecnologias de redes de
interconexão. Em seguida, foram descritos os componentes de um cluster, as vantagens
e as justificativas para se utilizá-lo. Finalmente, descreveu-se como se construir um
cluster e as diferenças entre clusters homogêneos e heterogêneos.

Também se apresentaram métodos de análise de desempenho, uma vez que é necessário
medir o desempenho do cluster para se atribuir pesos aos componentes do grafo da
arquitetura. Descreveu-se as características dos programas de benchmark e a
importância em se avaliar o desempenho de parâmetros específicos que podem ser de
grande importância para a atividade-fim do ambiente computacional avaliado.

Percebe-se que universidades e empresas com poucos recursos financeiros estão
adotando os clusters como recurso computacional para obtenção de processamento de
alto desempenho a um custo menor que dos supercomputadores. Esse fator tem
contribuído para que as empresas de tecnologia para processamento de alto desempenho
(redes de alta velocidade, protocolos de comunicação, paradigmas de programação
paralela) invistam na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias
para essa área, os quais têm proporcionado cada vez mais facilidades de programação e
maior desempenho a um custo menor.

No próximo capítulo, é abordada a teoria dos grafos, um método que permite a
modelagem de problemas de proporções e complexidades razoáveis, permitindo
simulações que podem contribuir com a solução de um problema. Esse é o método
utilizado para criar o grafo da arquitetura paralela que é apresentado no Capítulo 4.
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3 Teoria dos Grafos

O capítulo anterior descreveu conceitos sobres clusters de computadores. Este capítulo
introduz  conceitos e exemplos sobre a teoria dos grafos. A teoria dos grafos é um
estudo interessante, pois, por meio de grafos, pode-se modelar muitos problemas e,
analisando-se esses grafos, pode-se obter uma visão do problema modelado. Essa
modelagem nem sempre é possível na prática, devido à dimensão e à complexidade do
problema. Modelagem por grafos conduz a possíveis simulações e, conseqüentemente, a
soluções mais plausíveis.

A principal motivação para este capítulo está no fato de que um grafo pode representar a
comunicação entre computadores interconectados por uma rede, na qual os nós são
representados por vértices, e a comunicação da rede é representada pelas arestas. Além
disso, o poder computacional pode ser representado por pesos nos nós, e o custo de
comunicação pode ser representado por pesos nas arestas entre dois nós. Esse conceito é
aplicado no próximo capítulo, que apresenta a modelagem do cluster Myrinet/SCI.

Este capítulo também fundamenta o capítulo 5 que trata particionamento de grafos,
portanto, muitos conceitos descritos neste capítulo, foram abordados quando se trata do
tema particionamento de grafos.

3.1 Origem da teoria dos grafos

O exemplo mais antigo de problema que faz uso de grafos como modelo matemático é o
Problema das Pontes de Königsberg. Esse problema foi resolvido pelo matemático suíço
Leonhard Euler (1707-1783) em 1736 [LOC 2001].

Mariani [MAR 2001], descreve o problema: “No século 18, havia, na cidade de
Königsberg, um conjunto de sete pontes (identificadas pelos números de 1 até 7 na fig.
3.1) que cruzavam o rio Pregel. Elas conectavam duas ilhas (A e D) entre si, e as ilhas
com as margens (B e C). Por muito tempo, os habitantes dessa cidade perguntavam-se
se era possível cruzar as sete pontes numa caminhada contínua, sem que se passasse
duas vezes por qualquer uma delas.

FIGURA 3.1 – Mapa da cidade de Königsberg

Este problema pode ser representado por um multigrafo G(V,A), tal que:

V = { m | m é uma ilha ou uma margem }
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A = { (m1,m2, p) | as margens ou ilhas m1 e m2 são ligados pela ponte p }

cuja representação gráfica pode ser vista na fig. 3.2.

A

C
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D
1 2

3 4

5

6

7

FIGURA 3.2 – Multigrafo de Euler

Como os graus de todos os vértices são ímpares, é fácil verificar que este grafo não
satisfaz o teorema de euler [MAR 2001]: “Um multigrafo M é euleriano se e somente se
M é conexo e cada vértice de M tem grau par”, tampouco é um grafo atravessável.
Logo a travessia proposta não é possível.

As próximas seções descrevem os principais conceitos sobre grafos, como se
representam de grafos e cita exemplos de grafos.

3.2 Conceitos básicos

Nas próximas seções foram descritos alguns conceitos básicos sobre grafos utilizados
neste trabalho nos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Muitos são definidos e exemplificados por
Mariani [MAR 2001].

3.2.1 Grafo

Um grafo G(V,A) é definido pelo conjunto V, de vértices (ou nós) não vazio, e pelo
conjunto A, das arestas a, que são pares ordenados a = (v,w), v e w ∈  V.

Seja, por exemplo, o grafo G1(V1,A1) dado por:

V = { p | p é uma pessoa }
A = { (v,w) | < v é amigo de w > }

Esta definição representa toda uma família de grafos. Um exemplo de elemento desta
família (ver fig. 3.3) é dado por:

V1 = { Maria, Pedro, Joana, Luiz }
A1= { (Maria, Pedro), (Joana, Maria), (Pedro, Luiz), (Joana, Pedro) }
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No exemplo citado, considera-se que a relação “v é amigo de w” é uma relação
simétrica, ou seja, se “v é amigo de w” então “w é amigo de v”. Como conseqüência, as
arestas que ligam os vértices não possuem qualquer orientação.

FIGURA 3.3 – Exemplo de grafo G1

3.2.2   Dígrafo ou grafo orientado

Considere agora o grafo G2(V2,A2) definido por:

V2 = { p | p é uma pessoa da família Castro }
A2 = { (v,w) | < v é pai/mãe de w > }

Um exemplo deste grafo (ver fig. 3.4) é:

V2 = { Emerson, Isadora, Renata, Antônio, Cecília, Alfredo }
A2 = {(Isadora, Emerson), (Antônio, Renata), (Alfredo, Emerson), (Cecília,

Antônio), (Alfredo, Antônio)}

FIGURA 3.4 – Grafo Orientado ou Dígrafo G2

A relação definida por A não é simétrica pois, se “v é pai/mãe de w”, não é o caso de “w
é pai/mãe de v”. Há, portanto, uma orientação na relação, com um correspondente efeito
na representação gráfica de G2. O grafo acima é dito ser um grafo orientado (ou
dígrafo), sendo que as conexões entre os vértices são chamadas de arcos.

3.2.3  Ordem

A ordem de um grafo G é dada pela cardinalidade do conjunto de vértices, ou seja, pelo
número de vértices de G. Observando as fig. 3.3 e 3.4, G1 possui ordem 4, e G2 possui
ordem 6, pois V1=4 e V2=6, respectivamente.
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3.2.4 Adjacência

Em um grafo simples, a exemplo de G1 (fig. 3.3), dois vértices v e w são adjacentes (ou
vizinhos) se há uma aresta a = (v,w) em G1. Essa aresta é dita ser incidente a ambos, v e
w. É o caso dos vértices Maria e Pedro em G1. No caso do grafo ser dirigido, a exemplo
de G2 (fig. 3.4), a adjacência  (vizinhança) é especializada em:

•  sucessor: um vértice w é sucessor de v se há um arco que parte de v e chega em w.
Em G2 (fig. 3.4), por exemplo, diz-se que Emerson e Antônio são sucessores de
Alfredo;

•  antecessor: um vértice v é antecessor de w se há um arco que parte de v e chega em
w. Em G2 (fig. 3.4), por exemplo, diz-se que Alfredo e Cecília são antecessores de
Antônio.

3.2.5  Grau

O grau de um vértice é dado pelo número de arestas que lhe são incidentes. Em G1 (fig.
3.3), por exemplo:
•  grau(Pedro) = 3
•  grau(Maria) = 2

No caso do grafo ser dirigido, em G2 (fig. 3.4), a noção de grau é especializada em:

•  Grau de Emissão: o grau de emissão de um vértice v corresponde ao número de
arcos que partem de v. Em G2 (fig. 3.4), por exemplo:
! GraudeEmissão(Antônio) = 1
! GraudeEmissão(Alfredo) = 2
! GraudeEmissão(Renata) = 0

•  Grau de Recepção: o grau de recepção de um vértice v corresponde ao número de
arcos que chegam a v. Em G2 (fig. 3.4), por exemplo:
! GraudeRecepção(Antônio) = 2
! GraudeRecepção(Alfredo) = 0
! GraudeRecepção(Renata) = 1

3.2.6  Grafo regular

Um grafo é dito ser regular quando todos os seus vértices têm o mesmo grau. O grafo da
fig. 3.5 por exemplo, é dito ser um grafo regular-3 pois todos os seus vértices têm grau
3.

FIGURA 3.5 – Grafo regular
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3.2.7 Grafo completo

Um grafo é dito ser completo (fig. 3.6) quando há uma aresta entre cada par de seus
vértices. Esses grafos são designados por Kn, onde n é a ordem do grafo. Um grafo Kn
possui o número máximo possível de arestas para um dado n. Ele é também regular-(n-
1) pois todos os seus vértices têm grau n-1.

FIGURA 3.6 – Exemplos  de Grafo Completo

3.2.8 Grafo rotulado

Um grafo G(V,A) é dito ser rotulado em vértices (ou arestas) quando, a cada vértice (ou
aresta) estiver associado um rótulo. As fig. 3.3 e 3.4 apresentam exemplos de grafos
rotulados.

3.2.9  Grafo valorado

Um grafo G(V,A) é dito ser valorado quando existe uma ou mais funções relacionando
V e/ou A com um conjunto de números. Para exemplificar (ver a fig. 3.7), seja G(V,A)
onde:

•  V = {v | v é uma cidade com aeroporto}
•  A = {(v,w,t) | <há linha aérea ligando v a w, sendo t o tempo esperado de vôo>}

FIGURA 3.7 – Grafo Valorado

3.2.10  Subgrafo

Um grafo Gs(Vs, As) é dito ser subgrafo de um grafo G(V,A) quando Vs ⊂  V e As ⊂  A.
O grafo da fig. 3.8, por exemplo, é subgrafo do grafo da fig. 3.2.

K1 K2 K3 K4 K5
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FIGURA 3.8 – Subgrafo

3.2.11  Clique

Um subgrafo Gs que seja completo é chamado de clique do grafo G.

Um subgrafo Gs, tal que Vs = V, é chamado subgrafo gerador ou de espalhamento do
grafo G.

A fig. 3.9 ilustra os conceitos de clique e subgrafo gerador, sendo G' um clique do grafo
G, e G'' um subgrafo gerador de G.

G G’ G’’

FIGURA 3.9 – Exemplo de clique G’ e subgrafo gerador G’’

3.2.12  Grafo conexo

Um grafo G(V,A) é dito ser conexo se há pelo menos uma cadeia ligando cada par de
vértices desse grafo (fig. 3.10).

FIGURA 3.10 – Grafos Conexos

3.2.13  Grafo desconexo

Um grafo G(V,A) é dito ser desconexo se há pelo menos um par de vértices que não
está ligado por nenhuma cadeia (fig. 3.11).
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FIGURA 3.11 – Grafo Desconexo

3.3 Representação de grafos

Müller [MUL 2001] afirma que existem diversas formas de representação de grafos em
estruturas de dados, pois pode-se representar as adjacências entre os vértices, as arestas,
e assim por diante. As seções seguintes apresentam as duas formas de se representar
grafos mais observadas durante esta pesquisa.

3.3.1 Matriz de adjacências

Pode-se representar um grafo por meio de uma matriz de dimensão C(V) x C(V), cujo
conteúdo poderá ser de números binários (0;1) ou inteiros (-1;0;1). Por exemplo, veja o
grafo da fig. 3.12.

B

A

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

FIGURA 3.12 – Exemplo de grafo para representação por matriz

O grafo da fig. 3.13 possui cardinalidade de vértices igual a 6, portanto sua
representação, é feita por meio de uma matriz de adjacências 6 x 6, utilizando valores
binários:

A B C D E F
A 0 1 1 1 0 0
B 0 0 0 1 1 0
C 0 0 0 1 0 0
D 0 0 0 0 0 1
E 0 0 0 0 0 1
F 0 0 0 0 0 0

FIGURA 3.13 – Matriz de adjacência do grafo da fig. 3.18

A matriz de adjacências da fig. 3.13 formou-se seguindo a regra: ma[i,j] = 1, se i é
adjacente a j, 0 caso contrário. Como se está trabalhando com um dígrafo, deve-se
estabelecer qual é a origem e qual é o destino. Na fig. 3.13, a letra da linha indica a

ma(i,j) =
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origem, e a letra da coluna, o destino. Por exemplo, A está conectado com B , mas não o
contrário, por isso ma[A,B] é 1, e ma[B,A] é 0.

Para solucionar isso, pode-se fazer uma representação alternativa: ma[i,j] = -1 se i é
origem da adjacência com j, 1 se i é o destino da adjacência com j e 0 para os demais
vértices não envolvidos na adjacência (veja a fig. 3.14):

A B C D E F
A 0 -1 -1 -1 0 0
B 1 0 0 -1 -1 0
C 1 0 0 -1 0 0
D 1 1 1 0 0 -1
E 0 1 0 0 0 -1
F 0 0 0 1 1 0

FIGURA 3.14 – Matriz de adjacência alternativa do grafo da fig. 3.12

Observa-se que os elementos ma[A,B], ma[A,C] e ma[A,D] possuem valor -1. Isso
indica que A é origem de arcos para B, C e D. Também se observa que ma[F,D] e
ma[F,E] possuem valor 1, indicando que F recebe os arcos de D e E.

3.3.2 Matriz de incidência

Representa um grafo a partir de suas arestas. Na maioria das vezes, necessita de uma
matriz maior do que no método da matriz de adjacências. Por esse motivo (custo de
inserção de arestas) não é tão utilizada quanto aquela, pois sua matriz alocada deverá ter
dimensões C(V) x C(A), (veja fig. 3.15). Essa representação formou-se pela regra:
mi[i,j] = 1 se o vértice i incide com a aresta  j, 0 caso contrário:

1 2 3 4 5 6 7 8
A 1 1 1 0 0 0 0 0
B 1 0 0 1 0 1 0 0
C 0 0 1 0 1 0 0 0
D 0 1 0 1 1 0 0 1
E 0 0 0 0 0 1 1 0
F 0 0 0 0 0 0 1 1
FIGURA 3.15 – Matriz de incidência do grafo da fig. 3.15

3.3.3 Lista de Adjacências

Uma lista de ajdacência possui um vetor de n posições onde cada um apontando para
uma lista. A posição i do vetor aponta para uma lista contendo números j tal que (Vi, Vj)
∈  E.

Para o grafo da fig. 3.12 apresenta-se na fig. 3.16 a sua respectiva lista de adjacência:

ma(i,j) =

m(i,j) =
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A B C D nil
B A D E nil
C A D nil
D A B C F nil
E B F nil
F D E nil

FIGURA 3.16 – Lista de adjacência

3.4 Caminhamento entre os grafos

Esta seção descreve dois métodos para percorrer um grafo. Esses métodos são citados
no capítulo 9, onde são descritos alguns experimentos realizados pelo software
SCOTCH. Eles  indicam o modo como o grafo é percorrido durante o processo de
mapeamento  e ou particionamento.

É possível que se explore um grafo totalmente por meio de uma operação chamada
busca. A busca em um grafo pode ser definida como uma maneira sistemática de
percorrer todos os seus vértices e/ou arestas, possibilitando que o grafo seja totalmente
explorado. Se o grafo for uma árvore, a busca pode ser feita através de um
caminhamento de pré-ordem, por exemplo. Nesse caso, basta escolher um vértice raiz,
visitá-lo, e percorrer recursivamente as suas sub-árvores, da esquerda para a direita.

Para realizar uma busca em um grafo cíclico, é preciso que haja um mecanismo que
indique se o vértice/aresta já foi visitado, para evitar que se passe várias vezes por um
mesmo vértice/aresta. O algoritmo básico de busca parte de um grafo G (V,E), conexo,
com todos os vértices e arestas desmarcados é descrito na fiigura 3.17.

Ao final deste processo, todos os vértices e arestas do grafo terão sido visitados. Na
busca descrita na figura 3.17., a escolha do vértice inicial, dos vértices v e das arestas
(v,w) é feita de maneira totalmente aleatória. Porém, podem existir critérios para realizar
estas escolhas. Estes critérios definirão os diferentes tipos de buscas.

1. Selecionar aleatoriamente um vértice inicial e marcá-lo como
visitado;

2. Enquanto houverem arestas desmarcadas
a)escolher um vértice v marcado, incidente em uma aresta
(v,w) não marcada;
b)marcar a aresta (v,w) como visitada;
c)se o vértice w não estiver marcado, então marcar o vértice
w.

FIGURA 3.17 - Algoritmo básico de busca

3.4.1 Busca em Profundidade

Na busca em profundidade (DFS - Depth First Search), o critério de escolha do vértice
v obedece a seguinte regra: dentre todos os vértices marcados e incidentes em uma
aresta não marcada, escolhe-se aquele que foi mais recentemente alcançado pela busca.
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Este critério torna a escolha do vértice v única e sem ambigüidades. No entanto, a
escolha do vértice inicial e das arestas (v,w) continua sendo feita de forma aleatória (no
caso das arestas, a escolha vai depender da ordenação dos vértices adjacentes do vértice
v) [LOC 2001].

Mariani [MAR 2001] ilustra, através da fig. 3.18, uma busca em profundidade (DFS)
executada em um grafo, começando em um vertice V chamado de vértice raiz da árvore.

V V
        1         1

   7
        2    6         2    4
 3       5

    5     3

     4

FIGURA 3.18 – Execução do algoritmo de caminhamento em grafos DFS

O algoritmo para busca em profundidade, descrito na fig. 3.19, marca V (raiz) como
visitado, pega um vértice W conectado a V (aresta (V, W) existe) e continua o DFS em
W. Depois que a busca em W termina, toma-se outro vértice Z conectado a V e faz-se a
busca em Z. O algoritmo termina quando todos os vértices ligados a V já foram
marcados.

3.4.2 Bu

Na busca
é o seguin
escolher 
algoritmo
(que form

Mariani [
fig. 3.20, 
o algoritm
algoritmo
Algoritmo DFS (G, V)
Entrada:  G = (V, E) e um vértice v ∈  V.
Saída:    G
início
  marque V
  para cada aresta (V, W) ∈  E faça:
    se W não foi marcado

        então  DFS (G, W)
         fim se
       fim para

fim
FIGURA 3.19 – Algoritmo DFS

sca em amplitude

 em amplitude (BFS - Breadth First Search), o critério de escolha do vértice v
te: dentre todos os vértices marcados e incidentes em uma aresta não marcada,
aquele que foi menos recentemente alcançado pela busca. A exemplo do
 DFS descrito acima, a escolha do vértice inicial do processo e dos vértices w
am as arestas com v) é totalmente arbitrária [LOC 2001].

MAR 2001] descreve dois exemplos de busca em aplitude, por intermédio da
que é realizada em um grafo G = (V,E) começando em um vértice V. Primeiro
o visita V e todos os vértices conectados a V, chamados filhos de V. Isto é, o

 visita vértices W tal que (V,W) ∈  E.
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No segundo passo, o algoritmo visita todos os netos de V. Isto é, os vértices que não
estão conectados diretamente a V mas, estão conectados a algum vértice e que está
conectado a V.

O algoritmo prossegue deste modo até que todos os vértices alcançáveis por V sejam
visitados.

V V 3
       1        a         1       b

b 4         a
                  2             3    c          d         e     5

5
    e         6     f         7    g         4       2    6

c d f
        8    h

FIGURA 3.20 – Execução do algoritmo de caminhamento em grafos BFS

O primeiro passo do algoritmo BFS, descrito na fig. 3.21,  visita todos os vértices que
estão a uma aresta de distância de V, o segundo passo visita vértices que estão a duas
arestas de distância de V e assim por diante. 

3.5 E

Walsha
problem
com me
um clus
modelan

•  a
•  a
•  a

•  a

     

Algoritmo BFS (G, V)
 Entrada: Grafo G = (V, E) e vértice V.
Saída:    G
início
  marque V
  coloque V no fim da fila F
  enquanto F não é vazia do
    Remova o primeiro vértice W de F
    para cada aresta (W, Z), tal que Z não é marcado, faça:
      marque Z
      insira Z no fim da fila F
    fim para
  fim enquanto
fim
FIGURA 3.21 – Algoritmo BFS

xemplos de grafos

w [WAL 2000] mostra alguns grafos típicos que ele utilizou para resolver
as de mapeamento. Esses grafos poderiam representar um multiprocessador
mória compartilhada (SMP), alguma forma de supercomputador, ou até mesmo
ter de computadores. A fig. 3.22 mostra alguns típicos grafos de processadores
do máquinas com interconexões de redes, descritas a seguir:

 fig. 3.22(a) modela um array 1d;
 fig. 3.22(b) modela um array 2d (Intel Paragon e Cray T3D);
 fig. 3.22(c) modela um cluster SMP de 4 nós (com 4 processadores cada) e um

hub por onde passam todas as comunicações internós;
 fig. 3.22(d) modela um metacomputador.
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(c)

(a)

(b)

(d)

FIGURA 3.22 – Exemplos de grafos de processadores: (a) Array 1d, (b) Array 2d,
(c) Cluster com Hub e (d) Um metacomputador

Nascimento [NAS 97], em seus estudos sobre algoritmos para particionamento de
malhas não estruturadas, apresenta três exemplos de grafos gerados por aplicações que
ele utilizou para realizar testes com ferramentas para particionamento. Esses grafos são
apresentados na fig. 3.23 e representam: (a) o modelo da Baia da Guanabara com
18.481 vértices e 52.800 aresatas e (b) um reservatório de petróleo com 1916 vértices e
5.500 areatas.

   
(a) (b)

FIGURA 3.23 – Grafos modelando: (a) a Baia da Guanabara e (b) um reservatório de petróleo

3.6 Considerações finais

O objetivo deste capítulo é fornecer conceitos básicos sobre a teoria dos grafos, pois por
meio de um grafo pode-se modelar problemas. Especificamente para este trabalho, é
necessário modelar a arquitetura do cluster Myrinet/SCI. Para isso, os nós
(computadores interconectados por uma rede) que compõem o cluster foram modelados
por meio de vértices do grafo e a comunicação entre eles é modelada por meio de
arestas que interligam esses vértices.

Este capítulo apresentou conceitos básicos sobre grafos, em seguida apresentou formas
de se representar um grafo e citou alguns exemplos de grafos. No próximo capítulo, é
apresentado o cluster Myrinet/SCI e suas características, em seguida foram relatados os
experimentos realizados para se medir o desempenho de alguns parâmetros dos nós que
compõem o cluster e finalmente é apresentado o grafo resultante da modelagem desse
cluster.
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4 O Cluster do instituto de informática e o Grafo da
Arquitetura

Os capítulos anteriores introduziram conceitos e ferramentas sobre clusters e grafos.
Este capítulo descreve o cluster Myrinet/SCI e relata alguns experimentos realizados
para se obter valores sobre o desempenho de parâmetros específicos de cada nó do
cluster e das redes de interconexão. Com base nos valores obtidos, apresenta-se o grafo
que modela a arquitetura do cluster utilizado neste trabalho.

4.1 O cluster Myrinet/SCI do Instituto de Informática da UFRGS

O cluster Myrinet/SCI é do tipo heterogêneo multiprocessado [CAN 2001] e constituído
por 10 nós interconectados por três redes de comunicação: Fast-Ethernet, Myrinet e
SCI. Sua arquitetura pode ser observada na fig. 4.1.

Cluster Mirynet Cluster SCI

Switch Fast Ethernet

Rede Fast Ethernet
172.16.0.1

lamport

143.54.7.131

Rede Inf.ufrgs.br

FIGURA 4.1 – Cluster Myrinet/SCI (versão Março/2001)

Rizzi [RIZ 2002] afirma que a disponibilização de arquiteturas heterogêneas
multiprocessadas em centros de pesquisas é uma tendência, já que a necessidade de
mais capacidade computacional pode ser suprida, adicionando-se nós extras ao cluster
(escalabilidade). Porém, devido ao rápido avanço tecnológico, cada atualização no
cluster agrega máquinas com diferentes capacidades, resultando em clusters
heterogêneos.

A tab. 4.1 mostra detalhes da configuração dos nós. Por intermédio desses detalhes,
percebe-se a heterogeneidade do cluster, uma vez que existem máquinas com um e dois
processadores, processadores com velocidades diferentes e com diferentes capacidades
de memória.
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TABELA 4.1– Configuração dos nós do cluster Myrinet/SCI

Sq MáquIna
CPU

(MHz)
Cache por
Proc (Kb)

RAM
  (Mb) Rede

0 Lamport Pentium III 600 256 620 FE/MY
1 Veríssimo Dual Pentium Pro 200 256 128 FE/MY
2 Dionelio Dual Pentium Pro 200 256 128 FE/MY
3 Euclides Dual Pentium Pro 200 256 128 FE/MY
4 Quintana Dual Pentium Pro 200 256 128 FE/MY
5 Luft Pentium Pro 200 256 128 FE/MY
6 Ostermann Pentium Pro 200 256 128 FE/MY
7 Kim Pentium III 500 dual 512 256 FE/SCI
8 Sharon Pentium III 500 dual 512 256 FE/SCI
9 Demi Pentium III 500 dual 512 256 FE/SCI

10 Michelle Pentium III 500 dual 512 256 FE/SCI
FE = Fast Ethernet
MY = Myrinet

A programação paralela no cluster é realizada por meio do paradigma de trocas de
mensagens, para proporcionar comunicação entre os nós e também por intermédio de
threads, para que se possa aproveitar a capacidade dos dois processadores nos nós Dual
Pentium.

4.2 O grafo do cluster Myrinet/SCI

A construção do grafo da arquitetura iniciou-se com uma análise da arquitetura do
cluster Myrinet/SCI (fig. 4.1). Durante essa análise, observou-se que o cluster é
composto por três redes de interconexão, cada uma utilizando uma tecnologia diferente,
mais especificamente: Myrinet, SCI e Fast-Ethernet.

Uma arquitetura paralela pode ser modelada como em Roosta [ROO 2000] por
intermédio de um grafo (fig. 4.2), que representa uma rede completamente
interconectada de 6 processadores, cada um dos quais possui 5 ligações. Segundo ele, é
a forma mais simples de se representar a organização de processadores paralelos, a qual
exige P x (P-1) ligações, onde P representa um processador. Nessa figura, os vértices
representam processadores, e as arestas representam a comunicação entre os pares de
processadores.

Observa-se que essa modelagem coincide com a estrutura de rede Myrinet do cluster
utilizado para este trabalho, apresentado na fig. 4.1. Assim sendo, a fig. 4.2 encaixa-se
com perfeição para modelar a arquitetura dessa rede que também possui 6 máquinas
interconectadas.

P2

P1 P4

P6 P5

P3

FIGURA 4.2 – Um grafo completo de uma rede interconectada com  6 processadores



54

Roosta [ROO 2000] modela também uma rede em anel e afirma que esse tipo de rede
pode ser organizada pela conexão do primeiro e do último processador, conforme
mostra a fig. 4.3, que representa a mesma rede da fig. 4.2. Nesse tipo de rede, a
topologia pode ser unidirecional, em que a comunicação ocorre somente em um única
direção, ou bidirecional, em que a comunicação é estabelecida em ambas as direções.
Uma estrutura em anel pode possuir um delay (tempo de espera) longo entre seus nós.

P2

P1 P4

P6 P5

P3

FIGURA 4.3 – Um grafo de uma rede em anel com 6 processadores

Com base nas figuras apresentadas por Roosta [ROO 2000], que coincidem com as duas
topologias de rede utilizadas pelo cluster utilizado neste trabalho. Realizou-se a
modelagem inicial do cluster Myrinet/SCI, que é apresentada pelo primeiro grafo da
arquitetura, observado na fig. 4.4.

02

03 0 6

04 05

0 1
07

10 09

08

SCIMyrinet

FIGURA 4.4 – Versão inicial do grafo da arquitetura do cluster Myrinet/SCI

4.3 Experimentos realizados para analisar o desempenho

Gubitoso [GUB 96] afirma que a modelagem de sistemas muito complexos pode
requerer a utilização e o tratamento de um número muito grande de parâmetros e
funções, tornando o modelo complexo e intratável. Nesse caso, grandes simplificações
devem ser feitas. No entanto, essas modificações podem prejudicar a precisão do
modelo. O objetivo principal de uma modelagem dessas deve manter uma relação entre
a simplicidade e a precisão, ou seja, deve-se encontrar o meio-termo que proporcione
um modelo simples e eficiente.
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Baseado nessa afirmação, para este trabalho, foram escolhidos apenas três parâmetros,
considerados relevantes para a aplicação a ser utilizada, que expressarão o desempenho
do cluster durante a sua modelagem. Dois deles representarão o desempenho da
máquina em si, e um deles, o desempenho da comunicação. São eles: a capacidade para
executar cálculos de ponto flutuante, a velocidade da memória RAM e a capacidade de
comunicação da rede. Nas próximas seções, foram descritos detalhes sobre esses três
componentes.

4.3.1 Capacidade para executar cálculos de ponto flutuante

Vasquez [VAS 2001] afirma que se pode realizar a análise de desempenho de ponto
flutuante de um computador de diversas formas. Uma delas é determinar sua capacidade
máxima teórica de cálculos. Para isso, basta recorrer às especificações do fabricante no
que diz respeito ao número de operações de ponto flutuante simultâneas e multiplicar
esse valor pela velocidade do processador. No entanto, pelo fato de aplicações
científicas e/ou matemáticas dificilmente operarem nas condições ótimas do fabricante,
essa medida não possui muita utilidade.

Em 1992, Aburto [ABU 2001], por meio do programa Flops, propôs um teste simples
para avaliar a capacidade bruta de cálculos de ponto flutuante dos processadores. O
programa calcula oito séries numéricas (tab. 4.2) que exercitam as quatro operações
aritméticas de ponto flutuante em precisão dupla de um processador com diferentes
freqüências. Essas séries foram construídas de forma a não solicitar desempenho do
sistema de memória e apenas refletir o desempenho de ponto flutuante. A partir do
tempo gasto pelo processador para calcular cada série, é obtido o desempenho em
MFLOPS correspondente. De posse dessas informações, pode-se utilizar o programa
Flops para realizar análises comparativas de desempenho de processadores [VAS 2001].

TABELA 4.2 – Série numéricas e operações do programas flops

Série Adição Subtração Multiplicação Divisão Total
1 7 0 6 1 14
2 3 2 1 1 7
3 6 2 9 0 17
4 7 0 8 0 15
5 13 0 15 1 29
6 13 0 16 0 29
7 3 3 3 3 12
8 13 0 17 0 30

4.3.2 Velocidade da memória RAM

Em computação numérica intensiva, para que o processador consiga manter um bom
desempenho, o sistema de memória deve fornecer, sem restrições, a quantidade de
dados que o mesmo é capaz de lidar [VAS 2001].

O desempenho representado pelo desequilíbrio entre a velocidade do sistema de
memória e a velocidade do processador foi pesquisado por McCalpin [MCC 95] a partir
de 1995 por meio do programa Stream [MCC 95]. Esse programa realiza medidas de
desempenho para quatro tipos básicos de operações da álgebra linear comuns em
computação científica, em que A(i), B(i) e C(i) são elementos de vetores de precisão
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dupla de grandes dimensões, e X é uma constante de precisão dupla. As quatro
operações são descritas a seguir:

•  A(i) = B(i): atribuição ou cópia;
•  A(i) = X*B(i): escalonamento e cópia;
•  A(i) = A(i) + B(i): soma;
•  A(i) = B(i) + X*C(i): soma com escalonamento.

Em um sistema típico como o Stream, o programa é compilado após definir um
tamanho para os vetores A, B e C suficientemente grande para evitar que o sistema de
cache interfira e forneça resultados errados. Em um computador com 128 MBytes de
memória RAM, esse valor corresponderia a 100 Mbytes, por exemplo. O programa deve
ser executado em um computador que não está realizando nenhum cálculo ou tarefa que
requeira acesso intensivo à memória.

4.3.3 Capacidade de comunicação da rede

Souza [SOU 2001] afirma que um paradigma muito utilizado para a implementação de
programas paralelos é a programação via troca de mensagens. Considerando-se esse
paradigma no mundo da programação paralela, destacam-se, no cenário computacional
atual, dois representantes: o MPI [SNI 96] e o PVM [BEG 94]. Para este trabalho, os
comentários foram direcionados ao MPI, uma vez que a aplicação descrita no capítulo 8
utiliza esse paradigma.

A especificação do MPI foi publicada em maio de 1994 e revisada em junho de 1995
(MPI versão 1.1), quando foram definidas 129 funções que especificam, por exemplo,
rotinas de comunicação entre processos. Segundo o censo mantido pelo Ohio
SuperComputer Center (www.osc.edu/lam.html), existem muitas implementações MPI
disponíveis (comerciais e de domínio público). O Instituto de Informática da UFRGS
utiliza a implementação MPICH 1.1.2 [GRO 96].

Avaliar o desempenho de uma rotina de comunicação ponto-a-ponto significa avaliar o
quanto as sobrecargas de software e de rede influenciam a transferência de uma
mensagem. Através da execução de experimentos práticos chamados benchmarks, pode-
se coletar informações que possibilitem medir a eficiência de uma determinada
operação de comunicação. Essas informações são utilizadas como parâmetros para a
análise de desempenho de uma operação de comunicação e são definidas como métricas
de desempenho [DIL 95] e [NUP 94], citado por Souza [SOU 2001].

Souza [SOU 2001] utilizou em seu trabalho duas métricas para analisar o desempenho
de rotina ponto-a-ponto na biblioteca MPI: a latência e a largura de banda que são
definidos na seção 2.2 deste trabalho. Para calcular as métricas, ele utilizou o
benchmark Pingpong [WOM2001], um programa escrito em MPI que calcula o tempo
de round-trip (tempo de ida e volta de uma mensagem). O programa Pingpong fornece
informações de largura de banda e latência da comunicação entre dois processos.

As técnicas citadas foram utilizadas para se extrair valores referente ao desempenho de
máquinas e de redes. Esses valores foram utilizados para se modelar o peso dos vértices
e das arestas do grafo, uma vez que o cluster Myrinet/SCI é heterogêneo, possui nós
com poder computacional diferente e utiliza tecnologias de redes diferentes.
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4.4 Experimentos Realizados

Inicialmente, foram realizados dois experimentos para se analisar o desempenho das
máquinas: no primeiro experimento, foi executado o programa de benchmark Flops
[ABU 2001], destinado a medir a capacidade para se executar cálculos de ponto
flutuante de uma máquina. No segundo experimento, foi executado o programa de
benchmark Stream[MCC 95], destinado a medir a velocidade da memória RAM de uma
máquina. Os dois programas foram executados em cada uma das 10 máquinas que
compõem o cluster. Foram disparadas 10 execuções de cada programa em cada
máquina, em horário noturno e quando não havia usuários, nem outras aplicações em
execução na mesma. Os resultados obtidos podem ser observados nas tab. 4.3 e 4.4.

A tab. 4.3 representa os resultados apresentados pelo programa Flops. Nessa tabela, a
coluna “Média” representa a média aritmética de todos os resultados apresentados para
cada série numérica processada e para cada uma das máquinas avaliadas.

TABELA 4.3 – Resultados obtidos com o programa de benchmark Flops

Em Mflops
Máquina 1 2 3 4 5 6 7 8 Média

Verissimo 20,5977 13,6336 30,2390 34,1637 25,7849 29,6202 11,8959 31,9361 24,7339
Dionelio 20,6072 13,6253 30,2390 34,1880 25,7921 29,6202 11,8996 31,9468 24,7398
Euclides 20,7120 13,6336 30,2222 34,1880 25,7849 29,6296 11,9403 31,9255 24,7545
Quintana 20,6072 13,6336 30,2390 34,1637 25,7921 29,6202 11,8959 31,9468 24,7373
Luft 20,5977 13,6253 30,2222 34,1394 25,7778 29,6107 11,8885 31,9361 24,7247
Ostermann 20,5977 13,6087 30,2222 34,1394 25,7778 29,6107 11,8885 31,9361 24,7226
Kim 162,6134 118,8329 230,1428 196,0184 156,1632 220,1008 52,5128 224,8244 170,1511
Sharon 162,6872 118,7541 230,1428 195,8185 156,1632 220,0356 52,4859 224,8902 170,1222
Demi 162,0253 118,7541 229,8996 196,2187 156,5254 221,6781 52,4232 224,5614 170,2607
Michelle 163,4660 118,8329 229,8996 195,6190 156,2618 223,0769 52,5398 224,7586 170,5568

A tab. 4.4 exibe os resultados apresentados pelo programa Stream. Nessa tabela, a
coluna “Total” representa a soma de todos os resultados apresentados para cada uma das
operações executadas pelo programa, para cada máquina.

Para se avaliar o desempenho da rede, utilizou-se o programa de benchmark Pingpong
[WOM 2001], um programa escrito em MPI que fornece informações de largura de
banda e latência da comunicação entre dois processos. A execução desse experimento
concretizou-se pelo seguinte procedimento: para cada uma das 10 máquinas que
compõem o cluster, foi simulada a comunicação para outras 9 máquinas, uma de cada
vez, enviando e recebendo um pacote de 4096 Kbytes. Foram disparadas 10 simulações
de comunicação em cada máquina, em horário noturno e quando não havia usuários,
nem outras aplicações em execução na mesma e em dias diferentes. Os resultados
obtidos podem ser observados na tab. 4.5.
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TABELA 4.4 – Resultados obtidos com o programa de benchmark Stream

MB/s
Copy Scale Add Triad Total

Verissimo      76,1905      76,1905      82,7586      77,4194     312,5590
Dionelio     100,0000     100,0000     104,3478     100,0000     404,3478
Euclides     100,0000     100,0000     114,2857     104,3478     418,6335
Quintana      94,1176      94,1176     100,0000      96,0000     384,2352
Luft     100,0000     100,0000     109,0909     104,3478     413,4387
Ostermann      66,6667      66,6667      75,0000      75,0000     283,3334
Kim     320,0000     320,0000     342,8571     240,0000  1.222,8571
Sharon     266,6667     320,0000     342,8571     266,6667  1.196,1905
Demmi     320,0000     320,0000     342,8571     266,6667  1.249,5238
Michelle     320,0000     320,0000     342,8571     240,0000  1.222,8571

Para obtenção da capacidade de comunicação nó a nó, representado pela coluna “Ccnn”
da tab. 4.5, considerando-se que a latência seja um tempo de atraso na comunicação e
que os valores de largura de banda foram obtidos no tempo de 1 segundo, descontou-se
o tempo de latência, expresso em nanossegundos, utilizando-se a seguinte fórmula:

Capacidade de comunicação nó a nó (Ccnn) = 
000.000.1*)000.000.1(

arg
Latência
uradeBandaL

−

Vale lembrar que os valores resultantes desse experimento são baseados em médias,
pois é muito difícil modelar o desempenho de uma rede, uma vez que o tráfego na rede
pode variar de acordo com as atividades executadas durante um dia de trabalho.
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TABELA 4.5 – Resultados obtidos com o programa de benchmark Pingpong
LT = Latência e LB = Largura de Banda

Origem Destino
 LT

 (usec)
 LB

(MB/s) Ccnn Origem Destino
 LT

(Usec)
 LB

(MB/s) Ccnn
Veríssimo Dionelio 879,8090    4,440 4,4361 Ostermann Dionelio 842,8720 4,6340 4,6301

Euclides 881,4330    4,432 4,4281 Verissimo 851,8280 4,5860 4,5821
Quintana 882,8140    4,425 4,4211 Euclides 836,5980 4,6690 4,6651
Luft 844,5460    4,625 4,6211 Quintana 854,6590 4,5710 4,5671
Ostermann 850,2460    4,594 4,5901 Luft 801,1610 4,8760 4,8721
Kim 3.968,6710    0,984 0,9801 Kim 3.932,9850 0,9930 0,9891
Demi 4.985,2180    0,784 0,7801 Sharon 4.900,8630 0,7970 0,7931
Michelle 824,3380    4,739 4,7351 Michelle 1.274,8430 3,0640 3,0601
Sharon 4.475,5300    0,873 0,8691 Demi 5.003,3560 0,7810 0,7771

Dionelio Verissimo 871,5430    4,462 4,4581 Kim Verissimo 3.948,8200 0,9890 0,9851
Euclides 865,6160    4,513 4,5091 Dionelio 3.948,8200 0,9890 0,9851
Quintana 869,4600    4,493 4,4891 Euclides 3.956,1740 0,9870 0,9831
Luft 823,5060    4,743 4,7391 Quintana 3.965,5600 0,9850 0,9811
Ostermann 836,6540    4,669 4,6651 Luft 3.929,2880 0,9940 0,9901
Kim 3.958,6490    0,987 0,9831 Ostermann 3.933,7130 0,9930 0,9891
Demi 4.462,1020    0,875 0,8711 Sharon 3.918,9530 0,9970 0,9931
Michelle 814,1190    4,798 4,7941 Michelle 3.915,1800 0,9980 0,9941
Sharon 4.132,0510    0,945 0,9411 Demi 4.194,1630 0,9310 0,9271

Euclides Dionelio 857,7830    4,554 4,5501 Sharon Verissimo 4.700,5030 0,8310 0,8271
Verissimo 891,9980    4,379 4,3751 Dionelio 4.224,6660 0,9250 0,9211
Quintana 865,9590    4,511 4,5071 Euclides 4.096,9370 0,9530 0,9491
Luft 838,3340    4,660 4,6561 Quintana 4.411,8490 0,8850 0,8811
Ostermann 852,1410    4,584 4,5801 Luft 4.998,1520 0,7820 0,7781
Kim 3.964,1260    0,985 0,9811 Ostermann 4.623,3380 0,8450 0,8411
Sharon 4.299,8070    0,908 0,9041 Kim 3.919,2380 0,9970 0,9931
Michelle 811,9180    4,811 4,8071 Michelle 4.408,8730 0,8860 0,8821
Demi 4.509,9470    0,866 0,8621 Demi 8.813,1260 0,4430 0,4391

Quintana Dionelio 868,6260    4,497 4,4931 Michelle Verissimo 811,9740 4,8110 4,8071
Euclides 870,5700    4,487 4,4831 Dionelio 811,9250 4,8150 4,8111
Verissimo 889,9140    4,389 4,3851 Euclides 810,9420 4,8170 4,8131
Luft 831,2970    4,699 4,6951 Quintana 825,6830 4,7310 4,7271
Ostermann 857,4840    4,555 4,5511 Luft 777,0230 5,0270 5,0231
Kim 3.958,9190    0,987 0,9831 Ostermann 791,1700 4,9370 4,9331
Sharon 4.775,0720    0,818 0,8141 Sharon 5.090,9990 0,7670 0,7631
Michelle 820,3840    4,761 4,7571 Kim 3.919,0020 0,9970 0,9931
Demi 4.246,9520    0,920 0,9161 Demi 5.087,0000 0,7680 0,7641

Luft Dionelio 827,0010    4,723 4,7191 Demi Verissimo 4.699,6650 0,8310 0,8271
Verissimo 842,6690    4,636 4,6321 Dionelio 4.477,1360 0,8720 0,8681
Euclides 824,1650    4,740 4,7361 Euclides 4.100,3450 0,9530 0,9491
Quintana 833,6410    4,686 4,6821 Quintana 4.386,6830 0,8880 0,8841
Ostermann 801,9520    4,871 4,8671 Luft 4.601,9000 0,8490 0,8451
Kim 3.923,9260    0,995 0,9911 Ostermann 5.102,5490 0,7660 0,7621
Sharon 4.890,2330    0,799 0,7951 Kim 4.008,3020 0,9750 0,9711
Michelle 1.358,1820    2,876 2,8721 Michelle 4.032,8460 0,9690 0,9651
Demi 4.805,8610    0,815 0,8111 Sharon 9.067,8960 0,4310 0,4271
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4.5 Critérios adotados para elaboração de pesos

Realizados os experimentos e obtidos os resultados, o próximo passo foi adotar um
critério para elaboração dos pesos para os vértices e arestas do grafo da arquitetura. Para
isso, resolveu-se o seguinte: o cluster possui 10 máquinas, e cada uma representa uma
parte sobre a capacidade total de processamento do mesmo, de modo que a soma dessas
partes resulta em 100% da capacidade total. Portanto, baseado nos experimentos
realizados, calculou-se quanto cada máquina representa dessa capacidade. Os detalhes
de toda essa operação estão descritos nas próximas seções.

4.5.1 Cálculo do percentual de contenção

Algumas das máquinas modeladas neste trabalho possuem dois processadores. Utilizar
os dois processadores ao mesmo tempo nem sempre resulta no dobro do desempenho,
uma vez que os processadores compartilham a mesma memória e o mesmo barramento.
Além disso, existe uma certa demora para se concluir o processamento, pois os
processadores precisam ser sincronizados. Neste trabalho, esse tempo a mais que ocorre
quando se utiliza mais de um processador foi chamado de “Contenção”.

Para se obter o valor de contenção para as máquinas com dois processadores, executou-
se uma aplicação em MPI, que multiplica matrizes em cada uma das duas redes,
utilizando 1 e depois 2 processadores. Em seguida, calculou-se a média aritmética sobre
todos os valores apresentados. Os resultados e o cálculo da contenção para as redes
Myrinet e SCI podem ser observados nas tab. 4.6 e 4.7, respectivamente. As colunas
dessas duas tabelas podem ser descritas como:

•  Matriz – dimensão das duas matrizes multiplicadas;
•  1 Proc – tempo de execução obtido utilizando-se 1 processador;
•  2 Proc – tempo de execução obtido utilizando-se 2 processadores;
•  1 Proc / 2 – uma previsão de quanto tempo seria gasto com dois processadores.

Nesse caso, dividiu-se o tempo de um processador por 2;
•  Contenção – é o tempo que a máquina perde ao executar a operação em doi

processadores. Esse valor foi obtido com a operação: ((2 Proc / 1 Proc)-1)*100.

TABELA 4.6 – Cálculo da contenção para a rede Myrinet

Tempo(s)
Matriz 1 Proc 2 Proc 1 Proc/2 Contenção

1500x1500 157,229142 83,737843 78,614571 6,5%
1400x1400 127,705334 66,966536 63,852667 4,9%
1300x1300 102,465169 54,507544 51,232585 6,4%
1200x1200 81,442701 42,198113 40,721351 3,6%
1100x1100 62,323900 33,472828 31,161950 7,4%
1000x1000 46,596424 24,456718 23,298212 5,0%
900x900 33,840827 18,275746 16,920414 8,0%
800x800 24,890307 12,667637 12,445154 1,8%

Média 5,4%
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TABELA 4.7 – Cálculo da contenção para a rede SCI

Tempo (s)
Matriz 1 Proc 2 Proc 1 Proc/2 Contenção

1500x1500 116,176486 71,822391 58,088243 23,6%
1400x1400 96,868623 62,480708 48,434312 29,0%
1300x1300 76,911330 47,153976 38,455665 22,6%
1200x1200 60,154249 37,748337 30,077125 25,5%
1100x1100 52,634510 29,507885 26,317255 12,1%
1000x1000 36,170138 25,816123 18,085069 42,7%
900x900 27,614624 18,574185 13,807312 34,5%
800x800 18,723039 11,147899 9,361520 19,1%

Média 26,2%

4.5.2 Peso referente à capacidade de efetuar operações de ponto flutuante

Antes de se calcular a capacidade de cada máquina para realizar operações de ponto
flutuante, é necessário descontar o valor da contenção para dois processadores. Portanto,
para obtenção dessa capacidade para dois processadores, cujos resultados podem ser
observados na coluna “2 Proc” da tab. 4.8, aplicou-se a fórmula:

)C(2*CC t12 −=

onde:
C1 = Capacidade de execução de operações de ponto flutuante para 1 processador;
C2 = Capacidade de execução de operações de ponto flutuante para 2 processadores;
Ct = Valor da contenção em percentuais.

Finalmente, para se calcular a capacidade de cada máquina para realizar operações de
ponto flutuante, utilizou-se a seguinte fórmula (os resultados podem ser observados na
coluna “Copf” da tab. 4.8):

Capacidade para realizar operações de ponto flutuante (Copf) = 
∑
=

n

i
iC

iC

1
2

2

)(

)(

onde:
C2 = capacidade de execução para dois processadores.
n = número de nodos do cluster
i = variação de n
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TABELA 4.8 – Capacidade para efetuar operações de ponto flutuante

i Máquina CPU (MHz) C2 Contenção C2 Copf
1 Verissimo Dual Pentium Pro 200 24,7339 5,4% 48,1198 3,4%
2 Dionelio Dual Pentium Pro 200 24,7398 5,4% 48,1313 3,4%
3 Euclides Dual Pentium Pro 200 24,7545 5,4% 48,1600 3,4%
4 Quintana Dual Pentium Pro 200 24,7373 5,4% 48,1265 3,4%
5 Luft Pentium Pro 200 24,7247 0,0% 24,7247 1,7%
6 Ostermann Pentium Pro 200 24,7226 0,0% 24,7226 1,7%
7 Kim Pentium III 500 dual 170,1511 26,2% 295,7976 20,7%
8 Sharon Pentium III 500 dual 170,1222 26,2% 295,7474 20,7%
9 Demi Pentium III 500 dual 170,2607 26,2% 295,9882 20,8%

10 Michelle Pentium III 500 dual 170,5568 26,2% 296,5030 20,8%
Total 829,5037 1.426,0212 100,0%

4.5.3 Peso referente à velocidade de acesso à memória RAM

Para se calcular capacidade referente ao desempenho da memória em fornecer dados ao
processador durante uma computação, cujos resultados observa-se na coluna “Camr” da
tab. 4.9, utilizou-se a seguinte fórmula:

Capacidade da memória RAM (Camr) =  
∑
=

n

i
iAM

iAM

1
)(

)(

onde:
AM = Capacidade de acesso à memória.
n = número de nodos do cluster
i = variação de n

TABELA 4.9 – Velocidade da Memória RAM

STREAM
i Máquina CPU (MHz) AM (MB/s) Camr
1 Verissimo Dual Pentium Pro 200 312,5590 4,4%
2 Dionelio Dual Pentium Pro 200 404,3478 5,7%
3 Euclides Dual Pentium Pro 200 418,6335 5,9%
4 Quintana Dual Pentium Pro 200 384,2352 5,4%
5 Luft Pentium Pro 200 413,4387 5,8%
6 Ostermann Pentium Pro 200 283,3334 4,0%
7 Kim Pentium III 500 dual 1.222,8571 17,2%
8 Sharon Pentium III 500 dual 1.196,1905 16,8%
9 Demi Pentium III 500 dual 1.249,5238 17,6%

10 Michelle Pentium III 500 dual 1.222,8571 17,2%
Total 7.107,9761 100,0%

4.5.4 Cálculo do peso final ou poder computacional de cada máquina

Com os resultados referentes ao desempenho em operações de ponto flutuante e
desempenho da memória, pode-se calcular então o valor referente ao poder
computacional de cada máquina. Para este trabalho, entenda-se que o termo “Poder
Computacional”, representado pela coluna “Pc” na tab. 4.10, foi concebido,
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considerando-se a capacidade da máquina para realizar operações de ponto flutuante e a
velocidade de sua memória RAM. Para representar essa métrica, foi elaborada a
seguinte fórmula:

Poder Computacional (Pc) = ∆+ /))*()*(( βα amropf CC
onde:
Copf = Capacidade de realização de operações de ponto flutuante;
α = Peso atribuído para Copf;
Camr = Capacidade de acesso à memória RAM;
β = Peso atribuído para Camr;
∆ = Soma dos pesos

Cabe aqui observar que essa fórmula pode ser ajustada de acordo com o propósito da
aplicação a ser particionada e mapeada em alguma arquitetura. Para se chegar a um
consenso de como ajustar os  parâmetros, recomenda-se fazer uma análise da aplicação,
de modo que se identifiquem as necessidades da mesma, como por exemplo:
necessidade de utilizar mais memória e menos operações de ponto flutuante ou vice-
versa, ou ainda a necessidade de se utilizar outro recurso computacional que possa ser
mensurado por meio de algum programa de  benchmark como, por exemplo, acesso a
disco, que pode ser avaliado por intermédio do programa de benchmark Iozone [NOR
2001]. Em seguida, basta ajustar a fórmula na tentativa de obter o máximo de precisão.

A aplicação modelada neste trabalho necessita de soluções de sistemas de equações
conforme se discute no capítulo 8. Portanto, considera-se que essa aplicação utilize
muito mais o processador do que a memória. Para isso, a título experimental, ajustou-se
a fórmula do peso computacional com os seguintes parâmetros:

10/))2*C(+)8*C((=P amropfc

A tab. 4.10 apresenta o resultado obtido com esse experimento para o cluster modelado
neste trabalho.

TABELA 4.10 – Cálculo do Poder Computacional

PODER COMPUTACIONAL
Máquina CPU Copf Camr Pc

1.Verissimo Dual Pentium Pro 200 MHz 3,4% 4,4% 3%
2.Dionelio Dual Pentium Pro 200 MHz 3,4% 5,7% 4%
3.Euclides Dual Pentium Pro 200 MHz 3,4% 5,9% 4%
4.Quintana Dual Pentium Pro 200 MHz 3,4% 5,4% 3%
5.Luft Pentium Pro 200 MHz 1,7% 5,8% 2%
6.Ostermann Pentium Pro 200 MHz 1,7% 4,0% 2%
7.Kim Pentium III 500 MHz (SCI) dual 20,7% 17,2% 21%
9.Sharon Pentium III 500 MHz (SCI) dual 20,7% 16,8% 21%
8.Demi Pentium III 500 MHz (SCI) dual 20,8% 17,6% 20%
10.Michelle Pentium III 500 MHz (SCI) dual 20,8% 17,2% 20%

Total 100% 100% 100,0%
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4.5.5 Cálculo do peso referente à comunicação da rede

Para se calcular o peso referente à comunicação da rede, obteve-se o valor médio de
comunicação entre duas máquinas. Para isso, foi calculada a média aritmética do valor
referente à comunicação da máquina “A” para a máquina “B” e a comunicação da
máquina “B” para máquina “A”. Esse valor está representado na tab. 4.11 pela coluna
“Média”. Em seguida, calculou-se a coluna “Ccri”, que representa a capacidade de
comunicação da rede de interconexão, considerando-se as 10 máquinas do cluster, por
meio da seguinte fórmula:

Capacidade de comunicação da rede (Ccri) = ∑
=

n

j
iMéd

iMéd

1
)(

)(

onde:
Méd = Capacidade de comunicação de cada nodo da rede de interconexão;
n = número de possíveis comunicações para as 10 máquinas.
i = variação de n

Observando-se a tab. 4.11, fica claro que todas as máquinas conseguem se comunicar
umas com as outras, independente da rede a que pertencem. Além disso, percebe-se que
o peso da comunicação das máquinas da rede Myrinet entre si quase sempre é
equivalente a 4; no entanto, quando se comunicam com as outras máquinas da rede SCI,
o peso fica em torno de 1. O peso referente à comunicação das máquinas da rede SCI
entre si e com a rede Myrinet também fica em torno de 1. Certamente isso acontece por
dois fatores: primeiro, porque a rede Myrinet possui uma largura da banda maior e
segundo, porque na comunicação entre dois nós pertencentes a redes diferentes, utiliza-
se a rede e o switch Fast-Ethernet que são mais lentos.

A fig. 4.5 apresenta um exemplo, que ilustra a comunicação entre nós que pertencem a
redes diferentes, nesse exemplo o nó 01 (Myrinet)  comunica-se com o nó 07 (SCI). A
seta representa o caminho pelo qual percorrem os dados durante a comunicação. Após
esse experimento, criou-se uma nova versão do grafo da arquitetura (fig. 4.6) na qual
todos os nós podem se comunicar entre si.
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FIGURA 4.5 – Exemplo de comunicação entre dois nós de redes diferentes
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TABELA 4.11 – Cálculo do peso referente à comunicação da rede

COMUNICAÇÃO DA REDE COMUNICAÇÃO DA REDE
Máquina MB/s Máquina MB/s

Origem Destino Ccnn Méd Ccri Origem Destino Ccnn Méd Ccri
1.Verissimo 2.Dionelio 4,436 4.Quintana 5.Luft 4,695
2.Dionelio 1.Verissimo 4,458 4,447 4% 5.Luft 4.Quintana 4,682 4,689 4%
1.Verissimo 3.Euclides 4,428 4.Quintana 6.Ostermann 4,551
3.Euclides 1.Verissimo 4,375 4,402 4% 6.Ostermann 4.Quintana 4,567 4,559 4%
1.Verissimo 4.Quintana 4,421 4.Quintana 7.Kim 0,983
4.Quintana 1.Verissimo 4,385 4,403 4% 7.Kim 4.Quintana 0,981 0,982 1%
1.Verissimo 5.Luft 4,621 4.Quintana 8.Demi 0,916
5.Luft 1.Verissimo 4,632 4,627 4% 8.Demi 4.Quintana 0,884 0,900 1%
1.Verissimo 6.Ostermann 4,590 4.Quintana 9.Sharon 0,814
6.Ostermann 1.Verissimo 4,582 4,586 4% 9.Sharon 4.Quintana 0,881 0,848 1%
1.Verissimo 7.Kim 0,980 4.Quintana 10.Michelle 4,757
7.Kim 1.Verissimo 0,985 0,983 1% 10.Michelle 4.Quintana 4,727 4,742 4%
1.Verissimo 8.Demi 0,780 5.Luft 6.Ostermann 4,867
8.Demi 1.Verissimo 0,827 0,804 1% 6.Ostermann 5.Luft 4,872 4,870 4%
1.Verissimo 9.Sharon 0,869 5.Luft 7.Kim 0,991
9.Sharon 1.Verissimo 0,827 0,848 1% 7.Kim 5.Luft 0,990 0,991 1%
1.Verissimo 10.Michelle 4,735 5.Luft 8.Demi 0,811
10.Michelle 1.Verissimo 4,807 4,771 4% 8.Demi 5.Luft 0,845 0,828 1%
2.Dionelio 3.Euclides 4,509 5.Luft 9.Sharon 0,795
3.Euclides 2.Dionelio 4,550 3,388 3% 9.Sharon 5.Luft 0,778 0,787 1%
2.Dionelio 4.Quintana 4,489 5.Luft 10.Michelle 2,872
4.Quintana 2.Dionelio 4,493 4,491 4% 10.Michelle 5.Luft 5,023 3,948 4%
2.Dionelio 5.Luft 4,739 6.Ostermann 7.Kim 0,989
5.Luft 2.Dionelio 4,719 4,729 4% 7.Kim 6.Ostermann 0,989 0,989 1%
2.Dionelio 6.Ostermann 4,665 6.Ostermann 8.Demi 0,777
6.Ostermann 2.Dionelio 4,630 4,648 4% 8.Demi 6.Ostermann 0,762 0,770 1%
2.Dionelio 7.Kim 0,983 6.Ostermann 9.Sharon 0,793
7.Kim 2.Dionelio 0,985 0,984 1% 9.Sharon 6.Ostermann 0,841 0,817 1%
2.Dionelio 8.Demi 0,871 6.Ostermann 10.Michelle 3,060
8.Demi 2.Dionelio 0,868 0,870 1% 10.Michelle 6.Ostermann 4,933 3,997 2%
2.Dionelio 9.Sharon 0,941 7.Kim 9.Sharon 0,993
9.Sharon 2.Dionelio 0,921 0,931 1% 9.Sharon 7.Kim 0,993 0,993 1%
2.Dionelio 10.Michelle 4,794 7.Kim 8.Demi 0,927
10.Michelle 2.Dionelio 4,811 4,803 4% 8.Demi 7.Kim 0,971 0,949 1%
3.Euclides 4.Quintana 4,507 7.Kim 10.Michelle 0,994
4.Quintana 3.Euclides 4,483 4,495 4% 10.Michelle 7.Kim 0,993 0,994 1%
3.Euclides 5.Luft 4,656 9.Sharon 8.Demi 0,439
5.Luft 3.Euclides 4,736 4,696 4% 8.Demi 9.Sharon 0,427 0,433 1%
3.Euclides 6.Ostermann 4,580 9.Sharon 10.Michelle 0,882
6.Ostermann 3.Euclides 4,665 4,623 4% 10.Michelle 9.Sharon 0,763 0,823 1%
3.Euclides 7.Kim 0,981 8.Demi 10.Michelle 0,965
7.Kim 3.Euclides 0,983 0,982 1% 10.Michelle 8.Demi 0,764 0,865 1%
3.Euclides 8.Demi 0,862 Total Geral 115,922 100%
8.Demi 3.Euclides 0,949 0,906 1%
3.Euclides 9.Sharon 0,904
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FIGURA 4.6 – Versão final do grafo da arquitetura do cluster Myrinet/SCI

O fato de todos os nós poderem se comunicar entre si indica que é possivel efetuar o
mapeamento do grafo da aplicação sobre o grafo da arquitetura, utilizando-se todos os
nós do cluster. No entanto a comunicação não é simultanea, pois um nó só pode se
comunicar com outro apenas uma vez. A diferença entre uma comunicação mais rápida
ou mais lenta certamente influenciará a distribuição de carga. Dessa maneira, um nó
receberá sua carga não só em função de seu poder computacional, mas também, da
velocidade de sua comunicação com outros nós.

Os pesos das arestas não aparecem na fig. 4.6 para facilitar sua visualização, mas podem
ser observados na tab. 4.12. Nela a primeira coluna mostra o número do vértice origem.
Na segunda coluna apresenta seu peso (poder computacional calculado na tab. 4.10). Na
terceira coluna mostra seu grau (conceituado em 3.2.5). As colunas subsequentes
mostram o peso atribuído (P) e o número dos vértices adjacentes (N) ao vértice origem.

TABELA 4.12 – Peso das arestas entre os vértices da figura 4.6

Vértice Origem Peso da aresta entre os vértices e nºdos vértices adjacentes
Nº Peso Grau P N P N P N P N P N P N P N P N P N
1 3 9 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 1 7 1 8 1 9 4 10
2 4 9 4 1 3 3 4 4 4 5 4 6 1 7 1 8 1 9 4 10
3 4 9 4 1 3 2 4 4 4 5 4 6 1 7 1 8 1 9 4 10
4 3 9 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 1 7 1 8 1 9 4 10
5 2 9 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 1 7 1 8 1 9 4 10
6 2 9 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 1 7 1 8 1 9 2 10
7 21 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9 1 10
8 21 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9 1 10
9 20 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 10

10 20 9 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 2 6 1 7 1 8 1 9
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4.6 Considerações finais

Os capítulos anteriores introduziram conceitos importantes para a elaboração deste
capítulo, que apresentou a estrutura e a configuração do cluster do Instituto de
Informática e a primeira versão do grafo da arquitetura com base em modelos de Roosta
[ROO 2000]. Em seguida, foram descritos conceitos sobre análise de desempenho de
máquinas e redes. Mostrou-se os experimentos realizados com programas específicos de
benchmark  para avaliar o desempenho de cada nó e da rede. Após a obtenção dos
resultados, explicou-se quais critérios foram adotados para a elaboração dos pesos para
o grafo da arquitetura.

Com base nos resultados obtidos, criou-se uma fórmula simples para modelar o poder
computacional de cada nó do cluster. É importante ressaltar que essa fórmula pode ser
ajustada de acordo com a necessidade da aplicação a ser utilizada, pois outros
parâmetros importantes podem ser adicionados a ela. Esses parâmetros devem ser
facilmente medidos por meio de programas de benchmark, e seus pesos, calibrados de
acordo com a contribuição dos mesmos para a aplicação, ou seja, parâmetros mais
importantes devem receber pesos maiores, e parâmetros menos importantes devem
receber pesos menores. Assim, conclui-se que o modelo que representa o cluster inteiro
pode ser representado pela fórmula:

∑
=

∆+
n

i
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onde n representa o número de nós do cluster.

Com os experimentos realizados por intermédio do programa de benchmark Pingpong,
concluiu-se que qualquer máquina das duas redes podem se comunicar entre si. Isso
resultou na mudança do grafo da arquitetura apresentado na fig. 4.4 para o grafo
apresentado na fig. 4.6. Nesse grafo, se representa uma comunicação mais rápida (na
mesma rede) ou mais lenta (na outra rede) por intermédio dos pesos apresentados na
tab. 4.12.

Os próximos dois capítulos apresentarão alguns métodos e ferramentas para
particionamento e mapeamento de grafos. Outro capítulo descreve a aplicação que gera
o grafo a ser utilizado nos experimentos deste trabalho. E em seguida foram
apresentados experimentos com particionamento do grafo da arquitetura e seu
respectivo mapeamento sobre o grafo da arquitetura.
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5 Particionamento de grafos

O capítulo anterior descreveu o cluster do Instituto de Informática da UFRGS, modelou
o grafo da arquitetura desse cluster, mostrou os experimentos realizados para avaliação
de desempenho de cada nó e da rede, explicou como os resultados foram aproveitados
para elaborar os pesos para esse grafo e mostrou a versão final do grafo da arquitetura.
Este capítulo apresenta conceitos e métodos sobre particionamento de grafos.

Para Dorneles [DOR 2002], a forma de paralelização mais utilizada em modelos
hidrodinâmicos é a divisão do domínio entre diversos processadores. No entanto, é
importante considerar como o domínio será particionado entre os processadores, pois
uma distribuição desigual dos domínios entre os processadores de um cluster
heterogêneo, como o cluster utilizado neste trabalho, certamente reduzirá a eficiência do
processamento, pois fará com que alguns processadores terminem sua tarefa antes e
permaneçam ociosos até que os outros processadores alcancem o ponto de
sincronização para receberem novos dados e executarem novas tarefas.

Em aplicações onde há dependência de dados entre os subdomínios é importante
também efetuar o particionamento de forma a minimizar a comunicação entre os
processadores.

5.1 Particionamento de domínio visto como particionamento de
grafos

Segundo Dorneles [DOR 2002], o problema de particionamento de domínios pode ser
modelado como um problema de particionamento de grafos. Neste tipo de aplicação, os
vértices do grafo representam células do domínio e as arestas representam os dados
trocados entre os subdomínios. Nesse caso a comunicação total entre os subdomínios é
representada pelo total de arestas entre os subdomínios (edge-cut ou corte de arestas).

Schloegel [SCH 2000] afirma que algoritmos que encontram bons particionamentos de
grafos irregulares e não-estruturados, durante a execução de simulações científicas em
computadores paralelos de alto desempenho, dificilmente possuem uma execução
eficiente. Nessas simulações a computação é executada iterativamente em cada
elemento de uma malha bidimensional ou tridimensional e a informação é trocada entre
elementos adjacentes da malha. Por exemplo, a computação é executada em cada nó da
malha triangular mostrada na fig. 5.1 e em seguida a informação é trocada com cada
face entre os triângulos adjacentes.

FIGURA 5.1 – Uma malha 2D irregular particionada em vários processos
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5.2 Definição do problema de particionamento de grafos

O problema de particionamento de grafos é definido como Falkmer  ([FAL 92]): seja
G = (V,A) um grafo valorado e não direcionado com um conjunto de vértices V={1,...,n}
e um conjunto de arestas A={1,...,n} com pesos associados aos vértices e arestas.
Considera-se  o problema de particionamento de grafos, o particionamento do conjunto
de vértices V em k subconjuntos distintos S1,..., Sk. de tamanhos específicos m1 ≥ m2 ≥ ...
≥ mk, de modo que se minimize o peso total das arestas conectando vértices em
subconjuntos distintos da partição.

Cada um desses subconjuntos é chamado de subdomínio ou partição. O termo partição
também pode definir o  conjunto de todos os subdomínios. O resultado final desse
particionamento é conhecido como partição K-way do grafo.

Após feito o particionamento, o principal objetivo está em garantir que exista um
balanceamento de carga entre os subdomínios [SCH 2000]. Em alguns casos é melhor
computar os particionamentos de modo que cada subdomínio tenha um peso atribuído
para seus vértices. Um exemplo é a execução de uma simulação científica em um
cluster heterogêneo, onde os pesos de cada subdomíno deve ser especificado de modo
que se destine mais trabalho para máquinas mais rápidas e menos trabalho para
máquinas mais lentas.

Esse problema é muito conhecido por ser um problema NP-difícil e por esse motivo,
encontrar uma solução ótima não é uma tarefa fácil, portanto apenas um boa
aproximação para a solução do problema será possível.

5.3 Corte de arestas modelando a comunicação

Outro conceito importante, chamado de corte de arestas, é definido por Schloegel [SCH
2000] como o conjunto de arestas cujos vértices incidentes pertencem a subdomínios
diferentes, ou simplesmente o conjunto de arestas que interligam subdomínios
diferentes. Conforme se observa na fig. 5.2, o grafo foi particionado em 3 subdomínios
(partição 3-way) e apresentou um corte de arestas igual a 7, pois existem 4 arestas entre
os subdomínios A e B, 2 arestas entre os subdomínios B e C e 1 aresta entre os
subdomínios C e A.

FIGURA 5.2 – Um grafo particionado em 3 subdomínios e com corte de arestas = 7
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Cada um dos 3 subdomínios A, B e C representa um processador, portanto tem-se 3
processadores que precisam enviar dados uns aos outros. Partindo-se desse pressuposto,
a comunicação entre os processadores ocorrerá da seguinte maneira:

•  processador A: enviará dados dos vértices 1 e 3 para o processador B e dados do
vértice 4 para o processador C, portanto o mesmo deve enviar 3 unidades de
dados;

•  processador B: enviará dados dos vértices 5 e 7 para o processador A e dados dos
vértices 7 e 8 para o processador C, portanto o mesmo deve enviar 4 unidades de
dados;

•  processador C: enviará dados do vértice 9 para o processador B e dados do
vértice 10 para o processador A, portanto o mesmo enviará 2 unidades de dados.

Observa-se 9 unidades de dados a serem enviadas e um corte de arestas igual a 7. Essa
diferença ocorre porque todas as arestas são contadas para se computar o corte de
arestas, no entanto os dados precisam ser enviados apenas uma vez,  mesmo quando
mais de uma aresta de um mesmo vértice incide no mesmo subdomínio. Observando-se
a fig. 5.2, o vértice 9 do subdomínio C possui duas arestas que o conectam ao
subdomínio B, porém apenas uma unidade de dados deve ser enviada.

 Minimizar o peso total destas arestas também é um dos objetivos do particionamento de
grafos, pois ao se particionar os vértices de um grafo em k subdomínios, obtém-se o
mapeamento dos elementos do grafo para k processadores (fig. 5.2) [SCH 2000]. O
montante de comunicação durante o processo de particionamento pode ser estimado
pelo número de arestas que interligam vértices em subdomínios diferentes (corte de
arestas), surge a partir daí a necessidade de minimizar este valor.

Existe um grande número de variáveis que podem influenciar no volume total de
comunicação, uma vez que essas variáveis sejam muitas e podem tornar um modelo
complexo demais e as vezes impreciso, utiliza-se o corte de arestas para representar a
comunicação. Essa é uma das métricas mais utilizadas e aceitas pelas tradicionais
ferramentas de particionamento como as que são descritas no capítulo 7.

Walshaw [WAL 2000] descreve algumas métricas para se medir a qualidade do
particionamento:

•  Φ peso do corte (cut weight) – é uma métrica clássica para se medir a qualidade de
particionamento e representa o peso total referente ao corte de arestas. Assim se Ec
denota o conjunto de corte de arestas então Φ é dado por:
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•  Γ custo da rede (network cost) – é a função de custo da rede que é representada por:

|))π(),π((|.|),(|
),(

wvwv
Ecwv

∑
∈

=Γ



71

Nesse caso, π é o mapeamento de vertices para processadores, de modo que π(v)
representa o processador que recepciona v e conseqüentemente o peso de arestas da
rede |(π(v), π(w))| = |(p,q)| para dois processadores p e q.

•  ∆ dilatação média (average dilatation) – é uma métrica melhor para se comparar
partições diferentes para um rede heterogênea. Essa medida descreve o peso médio
do link que é a média geral de todos os cortes de arestas, que é representado por:
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onde O(Ec) é o número de arestas em Ec.

•  ϒ tempo de particionamento (run time partitioning) – é o tempo gasto para se
efetuar o particionamento.

Não existe uma regra clara e definitiva para se medir essa qualidade. Assim cada autor
utiliza uma ou uma variedade de proposições.Esse fator gera uma discussão sobre a
utilização do método “corte-de-arestas” para medir a comunicação entre processadores
[SCH 2000] e [HEN 2000]. Mesmo assim, por parte da comunidade científica, existe
uma grande preferência pela utilização dessa medida como uma forma razoável de se
representar o problema da comunicação. Isso pode ser facilmente observado por
intermédio dos programas (descritos no capítulo 7) que são utilizados para
particionamento de grafos.

No capítulo 9 deste trabalho, onde foram apresentados os experimentos realizados,
foram utilizados o corte de arestas e o tempo de particionamento, uma vez que estes
sejam parâmetros fornecidos por todas as ferramentas testadas.

5.4 Considerando desbalanceamento para melhorar a partição

Para obter alto desempenho computacional em um ambiente paralelo é imprescindível
que se tenha um bom balanceamento de carga. Considerando-se um grafo que
representa o domínio de um problema a ser resolvido e o particionamento desse grafo
em k partições, onde k representa o número de processadores do ambiente paralelo
utilizado para resolver o problema, obter o melhor balanceamento de carga significa que
cada partição (processadores) obtida deve ter um número de vértices (trabalho) igual ou
proporcional a capacidade dos processadores e que o número de arestas (comunicação)
entre as partições seja o mínimo possível [SCH 2000].

Considerando-se ambientes heterogêneos, como é o caso do cluster Myrinet/SCI, é
importante determinar pesos para os vértices, de modo que se possa criar partições
maiores direcionando seu processamento para máquinas com maior poder
computacional e partições menores direcionando-as para máquinas com menor poder
computacional. Dessa forma, o balanceamento de carga pode ser garantido, pois
nenhuma máquina mais rápida deverá permanecer ociosa por ter finalizado a execução
do seu processamento, enquanto espera que as máquinas mais lentas concluam seu
processamento para serem sincronizadas e receberem novas tarefas.
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Embora o balanceamento de carga seja importante, em algumas situações deve se
considerar o fator desbalanceamento. Simon [SIM 97] afirma que em grande parte dos
casos se pode melhorar a qualidade da partição permitindo-se um certo
desbalanceamento entre os subdomínios. O desbalanceamento pode ser definido como:
max(P_k) / P_opt, onde max(P_k) é o tamanho do maior subdomínio e P_opt é o peso
ótimo do subdomínio. Assim sendo, o problema de particionamento permitindo um
desbalanceamento de x%, pode ser definido como:

•  Encontrar uma partição para o grafo G, tal que  P_k ≤ P_opt * (100+x) / 100,
para todos os K subdomínios.

A importância desse parâmetro pode ser facilmente observada por meio de ferramentas
(descritas no capítulo 7) que são utilizadas para particionamento de grafos, pois ao se
utilizar algumas delas deve-se informar o percentual de desbalanceamento.

5.5 Métodos de particionamento

Dependendo do tipo de informação disponível sobre o grafo, Demmel [DEM 96]
descreve duas classes heurísticas de particionamento de grafos que são:

•  heurísticas geométricas - ocorre quando estão disponíveis informações sobre as
coordenadas de cada vértice. Isto é comum em grafos derivados da discretização
de um domínio físico, como a aplicação apresentada no capítulo 8 deste
trabalho. Particionadores geométricos são extremamente rápidos, porém tendem
a gerar partições de baixa qualidade porque calculam as partições baseados
apenas nas coordenadas dos vértices (juntando os vértices mais próximos)
ignorando as informações sobre a conectividade [SCH 2000];

•  heurísticas combinatórias - nesse caso não existem coordenadas associadas aos
vértices, isto é, não há identificação de um nodo com um ponto físico no espaço.
Este tipo de grafo requer algoritmos combinatórios ao invés de geométricos. Um
algoritmo simples de particionamento que não utiliza informação de
coordenadas é o algoritmo de busca em amplitude (breadth first search), descrito
na seção 3.4.2 deste trabalho. Algoritmos combinatórios geram partições com
um corte de arestas menor, onde é menos provável a ocorrência de subdomínios
desconexos se comparados com algoritmos combinatórios. No entanto, técnicas
combinatórias tendem a ser mais lentas do que técnicas geométricas [SCH
2000].

Existem outras classes de algoritmos citadas por outros autores, como técnicas
espectrais [HEN 95] e técnicas de otimização combinatória [SCH 2000]. A princípio
todas elas podem ser classificadas dentro das heurísticas geométricas ou combinatórias.

A próxima seção apresenta algumas heurísticas de particionamento, que  normalmente
são divididas em métodos globais e locais.
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5.5.1 Métodos globais

Também são chamados de heurísticas de construção, pois são algoritmos que recebem
como entrada um domínio único representando o grafo original e gera k subdomínios
representando o grafo particionado [DOR 2002]. Existem métodos de particionamento
global muito simples, que utilizam por exemplo, informações básicas como o número de
vértices do grafo para gerar uma partição.

Embora esses métodos sejam mais simples e implicam em um menor custo
computacional para efetuar o particionamento, esse tipo de particionamento não
consegue gerar uma partição de boa qualidade.

Outros tipos de algoritmos conseguem produzir partições de melhor qualidade
utilizando-se de técnicas mais sofisticadas. A próxima seção descreve alguns dos
métodos mais utilizados em particionamento de grafos, classificados como métodos
globais.

5.5.1.1 Particionamento em faixas

Segundo Dorneles[DOR 2002], a maneira mais simples de se particionar um domínio
utilizando-se o menor custo computacional, apropriado para malhas ortogonais
resultantes de discretização por diferenças finitas, é o particionamento por faixas em
qualquer uma das direções. Esse método divide-se em duas variações:

•  STRIP (Stripwise Partitioning) - Durante a sua execução, ele divide o domínio
em faixas ao longo da direção com menor dimensão. Durante essa divisão, cada
subdomínio recebe um número x de linhas ou colunas da grade, sendo que a
linha ou coluna da fronteira é dividida entre os dois subdomínios (fig. 5.3a). É
um método simples, de menor custo computacional e garante um bom
balanceamento de carga, uma vez que a diferença entre os dois subdomínios será
de no máximo um vértice [VOL 97] e [ROE 97] citado por [DOR 2002].

•  S-STRIP (Straight Stripwise Partitioning) – É uma variação do método STRIP.
A diferença entre eles é que a fronteira entre os subdomínios é uma linha reta
(fig. 5.3b). Sua implementação é mais simples e embora apresente melhor
comunicação entre os processadores, não garante um bom balanceamento, pois
depende fortemente do formato do grafo  [VOL 97] e [ROE 97] citado por
[DOR 2002].

FIGURA 5.3 – Particionamento por faixas
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5.5.1.2 Particionamento em blocos

Conhecido como Blockwise Partitioning, esse método também é apropriado para
malhas ortogonais e é de fácil implementação. Durante a sua execução ele realiza a
divisão de um domínio em blocos do mesmo tamanho. O resultado apresenta um
balanceamento de carga pobre, que é compensado por um custo de comunicação menor,
se comparado com o particionamento por faixas [VOL 97]. A fig. 5.4 [VOL 98] mostra
uma partição 8-way gerada por esse método aplicada a um modelo de uma plataforma
continental.

FIGURA 5.4 – Particionamento por blocos

5.5.1.3 Bissecção ortogonal

O método ORB (Orthogonal Recursive Bisection) é apropriado tanto para grades como
para malhas e trabalha  realizando bissecções ortogonais aos eixos das coordenadas de
forma recursiva. Nesse caso a bissecção em um passo x é realizada no sentido ortogonal
à bissecção realizada no passo x-1 [VOL 97].

A fig. 5.5 [VOL 98] apresenta uma partição 8-way gerada por esse método para o
mesmo modelo da fig. 5.4. Nesse caso, na primeira fase a figura foi dividida em duas
faixas no sentido vertical e em seguida cada faixa foi subdividida recursivamente. Os
círculos destacam as linhas de fronteiras que foram divididas entre dois subdomínios,
garantindo um bom balanceamento.

FIGURA 5.5 – Particionamento por bissecção ortogonal
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5.5.1.4 Bissecção coordenada recursiva

Esse método é chamado também de CND (Coordinate Nested Dissection) ou RCB
(Recursive Coordinate Bisection) é uma evolução do ORB que busca minimizar a
fronteira entre os subdomínios [SCH 2000]. O RCB permite que se faça dois ou mais
cortes em um mesmo sentido. As bissecções no grafo são feitas sempre de forma
ortogonal à sua maior dimensão, isso reduz o tamanho da fronteira. A fig. 5.6 é uma
representação bem simples do resultado desse método. Comparando-se a fig. 5.6a  e
5.6b, observa-se que a primeira corta menos arestas que a segunda, ortogonal à maior
dimensão do grafo.

FIGURA 5.6 – a) Bissecção ortogonal ao eixo x e b) bissecção ortogonal ao eixo y

Quando aplicado a uma malha, esse método funciona da seguinte maneira:
•  os centros de massa dos elementos são calculados e projetados no eixo de

coordenadas correspondente à maior dimensão do grafo;
•  com isso se obtém uma lista ordenada dos elementos, que será dividida pela

metade para gerar uma bissecção dos elementos da malha.

Esse método tem a vantagem de ser muito rápido, exigir pouca memória e ser
facilmente paralelizado [SCH 2000]. Sua desvantagem é produzir partições de baixa
qualidade, pois  quando aplicado em grafos com geometrias mais complexas, tende a
gerar subdomínios desconexos, como se pode observar na fig. 5.7.

FIGURA 5.7 – Uma partição 4-way criada pelo método CND

5.5.1.5 Bissecção inercial

Demmel [DEM 96], descreve o método de bissecção inercial, também conhecido como
RIB (Recursive Inertial Bisection). Esse método é um aperfeiçoamento do método
RCB, nele leva-se em conta o ângulo de orientação do grafo em relação aos eixos de
coordenadas. Antes de se aplicar a bissecção por coordenada, pode-se rotacionar o
sistema de coordenadas de acordo com o eixo principal.
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Por intermédio da fig. 5.8 [SCH 2000] se observa a diferença entre uma partição gerada
pelo método RCB (a) e uma partição gerada pelo método RIB (b). Na primeira figura, o
corte de arestas é bem maior que na segunda figura.

FIGURA 5.8 – Figuras particionada por RCB e RIB

O método RIB funciona da seguinte maneira:

•  calcula-se o centro de gravidade do grafo e mede-se a distância de todos os
nodos em relação ao centro;

•  o autovetor da matriz de distâncias determina o eixo principal do grafo (eixo
inercial da distribuição de massa), o qual minimiza o quadrado das distâncias
dos vértices;

•  neste eixo serão projetados os centros de massa dos elementos, resultando em
uma ordenação dos mesmos, que será então dividida pela metade.

5.5.1.6 Curvas de preenchimento de espaço

Curvas de Preenchimento de Espaço também conhecidas como Space Filling Curves.
São curvas contínuas, as quais preenchem os espaços dimensionais maiores, como
quadrados ou cubos. Essas curvas nunca se cruzam no espaço, no entanto é possível
aproximá-las de um ponto de acordo com a necessidade [PIL 94].

Em 1890 Peano descreveu a primeira curva de preenchimento. Um ano depois Hilbert
descreveu a curva mais utilizada atualmente nos problemas de particionamento. A curva
de Hilbert é considerada a mais simples de todas. Meyerson [MEY 98] descreve com
detalhes vários tipos de curva.

Na fig. 5.9 Meyerson [MEY 98] apresenta os 6 primeiros estágios da curva de Hilbert.
No primeiro estágio os quadrantes do domínio são representados por 3 segmentos de
reta que conectam os centros de massa dos 4 quadrados. Como regra, define-se que o
número de quadrados em um estágio qualquer i será sempre 4i, sendo 4(i-1) quadrados
em cada quadrante. O comprimento e o formato da curva são modificados a cada novo
estágio.

O algoritmo para se gerar as curvas de Hilbert pode ser descrito como:

•  A partir de um estágio i da curva, se pode gerar o próximo estágio seguindo estes
passos:
•  dividir cada quadrado do estágio i em 4 novos quadrados;
•  repetir em cada quadrante do estágio i+1, em escala menor, a curva do estágio i,

sendo:
•  nos quadrantes 1 e 2: repetir a curva original (sem rotação);
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•  no quadrante 3: repetir a curva, rotacionada 90 graus à direita;
•  no quadrante 4: repetir a curva, rotacionada 90 graus à esquerda.

•  conectar as extremidades das curvas dos 4 quadrantes do estágio i+1, sendo:
•  quadrado inferior esquerdo do quadrante 1 com quadrado superior esquerdo

do quadrante 3;
•  quadrado inferior direito do quadrante 1 com quadrado inferior esquerdo do

quadrante 2;
•  quadrado inferior direito do quadrante 2 com quadrado superior direito do

quadrante 4.

FIGURA 5.9 – Estágios da curva de Hilbert

5.5.1.7 Bissecção espectral

Esse método também conhecido por RSB (Recursive Spectral Bisection) ou bissecção
recursiva por autovalor [DEM 96], não utiliza informações geométricas (coordenadas)
dos vértices. Nesse método se encontra o autovetor correspondente ao segundo maior
autovalor da matriz Laplaciana do grafo e utiliza-o como separador dos vértices.

A matriz Laplaciana L de um grafo G (V,E) é definida como uma matriz |V| x |V|, onde:

•  L(i, j) =  1,                se i <> j,  i e j são adjacentes;
•  L(i, j) =  - grau (i),    se i = j;
•  L(i, j) =  0,                caso contrário.

A matriz L também pode ser obtida calculando-se A - D, onde A é a matriz de
adjacências do grafo e D é uma matriz diagonal na qual D(i, i) corresponde ao grau de i.

Hendrickson [HEN 95], afirma que sendo o grafo conexo, a magnitude do segundo
maior autovalor da matriz Laplaciana mede a conectividade do grafo. O autovetor
correspondente (chamado vetor de Fiedler), quando associado com os vértices, mede a
distância (baseada na conectividade) entre eles. Uma vez que a distância é calculada
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para cada vértice, eles são ordenados de acordo com esse valor e a lista ordenada é
dividida em duas partes. Um particionamento k-way pode ser obtido por meio da
bissecção recursiva.

O cálculo dos autovalores e autovetores de L pode ser feito utilizando o procedimento
de Lanczos [DEM 96] [PAR 82] citado por [SCH 2000]. Uma vantagem deste
procedimento é que os autovalores extremos de L surgem de forma rápida, o que torna o
processo adequado à bissecção espectral, que necessita apenas dos maiores autovalores.

Uma variante deste método utiliza múltiplos autovetores (correspondentes ao terceiro e
quarto maiores autovalores) para dividir o domínio em 4 e 8 partes a cada passo da
recursão. Isto reduz o número de níveis da recursão e também o custo do cálculo dos
autovetores, já que é relativamente barato calcular os dois autovetores extras. Este
método é chamado de particionamento espectral multidimensional [HEN 95] e [HEN
93].
Esse método produz partições com qualidade superior aos métodos geométricos, no
entanto o custo computacional aumenta bastante devido a necessidade de se calcular o
vetor de Fiedler. Esse fator tem contribuído para a realização de pesquisas com o
objetivo de estudar maneiras de se aumentar a velocidade deste algoritmo.

Uma técnica para acelerar o cálculo vetor de Fiedler é proposta em [BAR 93] citado por
[DEM 96]. Esta técnica chama-se de bissecção espectral multinível e consiste em
encontrar o vetor de Fiedler para uma versão reduzida do grafo original. A partir deste
vetor pode-se obter, via interpolação, uma aproximação do vetor de Fiedler para o grafo
expandido. Este vetor aproximado sofre então um refinamento, que pode ser feito pelo
algoritmo de Lanczos ou pelo método de Iteração do Quociente de Rayleight /
SYMMLQ. A descrição mais detalhada destas técnicas se encontra em [DEM 96].

É importante notar que os métodos multinível para encontrar autovetores não são a
mesma coisa que os métodos de particionamento multinível descritos mais adiante, na
seção 5.3.3.

5.5.1.8 Bissecção nivelada

Conhecido como LND (Levelized Nested Dissection), esse método utiliza um algoritmo
combinatório, pelo fato de utilizar apenas informações sobre a conectividade do grafo e
nenhuma informação geométrica. É um método fácil de se implementar e baseia-se no
algoritmo de busca e amplitude [SCH 2000].

A filosofia desse método baseia-se no princípio de que se os vértices adjacentes se
localizarem no mesmo subdomínio, provavelmente o corte de arestas será mais baixo. O
objetivo principal é juntar os vértices conectados partindo-se de um único vértice raiz e
acrescentar ao subdomínio vértices adjacentes. O funcionamento deste algoritmo pode
ser descrito como [SCH 2000]:

•  escolher um vértice raiz e marcar com o valor 0;
•  marcar todos os vértices adjacentes ao vértice raiz com o valor 1;
•  marcar todos os vértices não marcados e adjacentes a um vértice marcado com o

aquele valor + 1;
•  repetir o passo anterior até que a metade dos vértices estejam marcados.
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Após o término do processamento, os vértices marcados estarão em um subdomínio e os
não marcados estarão em outro. A fig. 5.10 [SCH 2000] mostra um grafo particionado
pelo método LND, no qual o corte é representado pela linha sólida. Inicialmente este
método é incapaz de encontrar essa bissecção, somente após várias tentativas o melhor
particionamento é alcançado, sua representação se faz pela linha pontilhada, que
representa uma bissecção de alta qualidade para o mesmo grafo.

O vértice raiz define a qualidade da partição gerada. Quando esse vértice for periférico,
o método tende a funcionar melhor. A sua escolha pode se dar por meio de um
algoritmo que marca um vértice aleatório com valor zero e segue o mesmo
procedimento do LND até marcar todos os vértices do grafo com algum valor. No final,
o vértice com maior valor provavelmente estará no canto do grafo. Esse vértice pode ser
o vértice raiz ou pode ser utilizado como ponto inicial para a busca de outro vértice em
outro canto do grafo.

FIGURA 5.10 – Um grafo particionado por LND

Schloegel [SCH 2000] afirma que esse método garante o cálculo de pelo menos um
subdomínio conexo se o grafo de entrada for totalmente conexo. As partições criadas
por ele tendem a ser melhores ou pelo menos iguais aos métodos geométricos. No
entanto, partições de baixa qualidade podem ser criadas mesmo se utilizando um bom
vértice raiz. Isso implica em aplicar o LND várias vezes no mesmo grafo até que se
consiga uma partição de melhor qualidade.

5.5.1.9 Gibbs, Poole e Stockmeyer

Neste algoritmo um vértice do grafo é escolhido aleatoriamente como raiz e o grafo é
dividido em níveis por uma busca em amplitude. Um vértice do último nível é
selecionado como nova raiz e o processo é repetido. Isto é feito até que o número de
níveis da árvore não seja mais aumentado. Este algoritmo se baseia no pressuposto de
que aumentando o número de níveis da árvore, cada nível terá menos vértices e assim o
corte será menor. Este método é utilizado pelo software SCOTCH descrito no capítulo 7
deste trabalho.
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5.5.2 Métodos locais

Também são chamados de heurísticas de melhoramento ou refinamento, pois recebem
como entradas o grafo particionado pelo método global e visam melhorar a qualidade da
partição diminuindo o corte de arestas por meio do rearranjo dos vértices [DOR 2002].

A maneira mais simples para se refinar uma partição é a troca de vértices entre os
subdomínios [KER 70]. Nesse caso, um algoritmo determina um subconjunto X em um
subdomínio A e outro subconjunto Y em um subdomínio B, ambos de tamanhos iguais,
tal que a troca de X e Y reduza o número de arestas (comunicação entre processadores)
entre A e B, de forma que se proporcione um bom balanceamento (distribuição de carga
entre os processadores). Durante a troca sucessiva de vértices existe um momento em
que se atingem partições denominadas mínimos locais (mínimo local), nesse momento
qualquer troca de vértice pode aumentar o corte de arestas e consequentemente diminuir
a qualidade da partição. Qualquer algoritmo que busque a diminuição do corte de
arestas deve ser interrompido neste momento.

A próxima seção descreve os dois métodos locais mais utilizados no problema de
particionamento de grafos. São métodos que conseguem tratar o problema dos mínimos
locais.

5.5.2.1 Método Kernighan-Lin

Este método também conhecido por KL, foi desenvolvido por B. Kernighan e S. Lin
[KER 70] citado por [SCH 2000] e tem o objetivo de selecionar pares de vértice que se
trocados de subdomínios podem diminuir o corte de arestas. A fig. 5.11ilustra o
funcionamento deste método, nela observa-se dois vértices em destaque (5.11) que são
trocados de subdomínios melhorando a qualidade da partição (5.11). Pode-se observar
que antes da troca o grafo apresentava um corte de arestas igual a 6 na fig. 5.11  e após
o refinamento o corte de arestas diminuiu para 3 na fig. 5.11.

FIGURA 5.11 – Um grafo refinado pelo método KL por meio de uma bissecção

Esse algoritmo funciona da seguinte maneira: a cada passo o algoritmo encontra
repetidamente um par de vértices, sendo um de cada subdomínio, e os troca. Depois de
movidos, nenhum deles pode ser movido novamente neste passo. Após o movimento de
todos os vértices, a bissecção que atingiu o menor corte de arestas durante esse passo é
restaurada. A partir desse momento um novo passo será iniciado [SCH 2000].
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Cada passo do algoritmo KL possui O(|V|2), sendo que o algoritmo converge (não
apresenta melhorias na partição entre um passo e outro) em um número pequeno de
passos. A escolha do par de vértices que serão trocados é feita de forma que o ganho no
corte de arestas seja o maior possível (mesmo se este ganho for negativo). Esta
estratégia permite que o KL aumente temporariamente o tamanho do corte (que pode ser
reduzido com as trocas seguintes), escapando de mínimos locais.

5.5.2.2 Método Fiduccia-Mattheyses

Esse método também conhecido como FM, foi desenvolvido por C. Fiduccia e R.
Mattheyses [FID 82] citado por [SCH 2000] e é considerado uma evolução do método
KL, pois melhora o tempo de execução sem perder sua qualidade. O método FM move
apenas um vértice por vez entre os subdomínios ao invés de um par como no método
KL. A sua principal vantagem é sua complexidade linear.

Esse algoritmo utiliza duas filas de prioridades para definir a ordem na qual os vértices
serão examinados e movidos, uma para cada subdomínio. Antes de cada passo calcula-
se a diminuição no corte de arestas se o vértice for removido. Esse vértice é então
colocado na fila de prioridade e classificado de acordo com o ganho que ele
proporcionará. A cada passo as duas filas são examinadas e um dos vértices é removido.
Essa operação baseia-se nas seguintes regras, desde que se mantenha o balanceamento:

•  se apenas um pode ser removido, ele passa para o outro subdomínio;
•  se os dois podem ser removidos, apenas o que possuir um ganho maior é

removido;
•  se houver empate, move-se aquele que proporcionar um melhor balanceamento.

Sempre que um vértice é movido deve sair da fila e seus vértices adjacentes têm seus
ganhos recalculados, podendo resultar em um reclassificação de vértices na fila. Quando
nenhuma das filas possuir vértices para serem removidos, o método restaura a bissecção
que apresentar a partição de melhor qualidade e a partir dela um novo passo será
reiniciado [SCH 2000]. Esse método converge em alguns passos, sendo que cada passo
possui O(|V|), o que lhe garante um tempo de execução linear.

5.5.2.3 Exemplo de aplicação dos métodos locais KL/FM

A fig. 5.12 de Schloegel [SCH 2000], apresenta a bissecção de um grafo refinada por
KL/FM, iniciando com um corte de arestas igual a 6, em seguida a seqüência de figuras
apresenta uma série de passos que inicialmente aumentam o número de corte de arestas
devido a troca de subdomínios para alguns vértices marcados, mas no final o método
consegue reduzir o corte de arestas de 6 para 2.

Em 5.12a  a partição está em um mínimo local, em 5.12b o método explora movimentos
que aumentam o corte de arestas, em 5.12c e 5.12d o corte de arestas aumenta, no
entanto existem cortes de arestas reduzindo o movimento a ser realizado. A redução do
corte de arestas é mostrada de 5.12e a 5.12h. Em 5.12h, o método chegou a um mínimo
local.

Schloegel [SCH 2000], faz algumas observações sobre os algoritmos KL e FM:



82

•  os métodos KL e FM escapam dos mínimos locais, mas ainda de uma forma
limitada. Nesse caso, a qualidade da bissecção final depende muito da qualidade da
bissecção inicial fornecida. Várias técnicas tentam melhorar estes algoritmos
permitindo mover conjuntos maiores de vértices;

•  os métodos KL e FM tendem a ser mais eficientes quando o grau médio do grafo é
maior. Além disso, eles podem produzir partições melhores quando as restrições de
balanceamento são menos severas. É comum para esses métodos tolerarem um
pequeno desbalanceamento para minimizar o corte de arestas. Quanto maior esta
tolerância, maior a liberdade para mover os vértices, o que pode levar à bissecções
de maior qualidade.

(a) corte de arestas = 6 (b) corte de arestas = 6

(c) corte de arestas = 7 (d) corte de arestas = 8

(e) corte de arestas = 7 (f) corte de arestas = 6

(h) corte de arestas = 2(g) corte de arestas = 4

FIGURA 5.12 – Um Grafo refinado por KL/FM

2.10.1.1 Greedy-graph-growing

Também chamados de métodos ditos gulosos (greedy), este método, que é
implementado no software SCOTCH,  consiste em selecionar um vértice
randomicamente adicionando vértices repetidamente a ele de modo que cada vértice
adicionado resulte no menor crescimento do custo de comunicação. Esse processo, que
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pára quando o balanceamento de carga é alcançado, é repetido várias vezes para
explorar diferentes áreas do grafo e encontrar a melhor partição [PEL 96].

5.5.2.4 Exactfier
Esse algoritmo, também implementado no software SCOTCH, refina a partição corrente
de maneira a reduzir ao máximo o desbalanceamento de carga, enquanto mantém o
custo de comunicação o menor possível. Nele, o conjunto de vértices é percorrido em
ordem decrescente de pesos dos vértices e o vértices são movidos de um subdomínio
para outro se isso reduzir o desbalanceamento de carga. Quando vários vértices têm o
mesmo peso, o vértice que diminui mais o custo de comunicação é selecionado primeiro
[PEL 96].

5.5.3 Métodos multinível

Esse método baseia-se no paradigma multinível [HEN 95a], [KAR 98b] e [KAR 98c]
citado por [SCH 2000] seu objetivo é reduzir o custo da bissecção aplicando-a em uma
versão reduzida do grafo. O método multinível é composto por três fases [SCH 2000]:

1. Fase de Redução – Nessa fase o grafo é reduzido por intermédio da contração de
suas arestas. Esta contração é feita interativa ou recursivamente até que o grafo
contraído se torne pequeno o suficiente para ser particionado.

2. Particionamento Inicial – Nessa fase executa-se o particionamento por meio de um
método específico como bissecção ou espectral. Esse particionamento é muito
rápido por ser realizado em um grafo reduzido.

3. Fase de Refinamento e Expansão – Nessa fase o grafo é expandido por meio da
descontração de arestas. A cada nível, desde o grafo mais reduzido até o grafo
original, é realizado um refinamento das partições por intermédio de um algoritmo
do tipo KL/FM.

Quando o processo terminar, o grafo estará restaurado na sua forma original, mantendo
o particionamento gerado na sua versão mais reduzida. A fig. 5.13 ilustra as três fases
desse método.

O processo de redução é realizado por meio do agrupamento dos pares dos vértices que
formam um conjunto independente de arestas. Este conjunto denomina-se matching e é
definido como um conjunto de arestas não adjacentes, ou seja, não há nesse conjunto
duas arestas que incidam no mesmo vértice [SCH 2000].
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FIGURA 5.13 – As três fase do particionamento multinível

Existem várias maneiras para se escolher as arestas (matching) que serão contraídas na
fase de redução. Considerando-se os critérios de seleção, pode-se ter diferentes tipos de
matching que podem ser classificados como [KAR 98c]:

•  Random Matching ou Seleção Aleatória: as arestas são escolhidas de forma
aleatória. O algoritmo de seleção de arestas funciona da seguinte maneira:

Para cada vértice v1 não marcado
   Se existe algum vértice v2 adjacente a v1 e não marcado
      Escolher qualquer v2, adjacente a v1 e não marcado;
      Inserir a aresta (v1,v2) no conjunto;
      Marcar os vértices v1 e v2;
   Fim Se;
Fim Para;

•  Heavy-Edge Matching ou Seleção das Arestas de Maior Peso: escolhe-se as
arestas de maior peso para formar o conjunto maximal1. Esse método minimiza
o peso das arestas expostas no grafo reduzido. Consequentemente, um peso total
de arestas menor gerará um corte de arestas no grafo também menor. O
algoritmo de seleção de arestas é bastante parecido com o algoritmo descrito
acima, exceto pelo critério de escolha do vértice v2 que deve ser definido de
forma que a aresta (v1,v2) seja a aresta de maior peso incidente a v1 e a outro
vértice não marcado.

•  Light-Edge Matching ou Seleção das Aresas de Menor Peso: escolhe-se as
arestas do grafo que possuem o menor peso. Esse método produz um grafo
reduzido cujo grau médio é maior, o que pode ser útil para algumas heurísticas
como Kernighan-Lin.

•  Heavy Clique Matching ou Seleção das Arestas de Maior Clique: escolhe-se as
arestas de maior clique. A diferença desta heurística está no fato de considerar

                                                
1 Entende-se por maximal, o conjunto de arestas independentes no qual não possa ser inserida mais
nenhuma aresta do grafo, sem que isto quebre o critério que define o conjunto (não adjacência).
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como critério de seleção, além do peso da aresta (v1,v2), o peso das arestas que
foram contraídas nos vértices v1 e v2.

A fig. 5.14 apresenta um grafo com seus conjuntos de arestas independentes formados
de forma randômica (a) e pela seleção das arestas de maior peso (b). Abaixo de cada
grafo original encontra-se o grafo reduzido, resultante da contração das arestas
marcadas.

FIGURA 5.14 – Exemplos de Matching

5.5.3.1 Vantagens do método multinível

Os resultados desse método são considerados bons, por dois motivos [SCH 2000].
Primeiro, torna-se mais fácil calcular uma partição de boa qualidade com menos arestas
expostas. Nesse método existem condições de esconder um número grande de arestas no
grafo mais reduzido por meio de um bom esquema de encolhimento. Na fig. 5.16, por
exemplo, a pior partição possível do grafo reduzido vai ter melhor qualidade do que a
pior partição do grafo original. Da mesma forma, uma bissecção randômica tende a ser
melhor no grafo reduzido. Segundo, que esquemas de refinamento como KL/FM se
tornam mais poderosos em um contexto multinível. Nesse caso, mover um único vértice
entre dois subdomínios no grafo reduzido é o mesmo que mover um grande número de
vértices no grafo original, a diferença está na velocidade, pois no grafo reduzido será
muito mais rápido. A habilidade de mover grupos de vértices conectados permite ao
algoritmo de refinamento escapar de alguns tipos de mínimos locais, conforme
observado na fig. 5.15.
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FIGURA 5.15 – Particionamento multinível escapando dos mínimos locais

Observando-se a fig. 5.15, o grafo da esquerda está em um mínimo local, no entanto sua
versão reduzida à direita não está. Isso implica que no grafo à direita se pode trocar os
vértices verde e amarelo entre os subdomínio. Em conseqüência dessa troca, o corte de
arestas diminuirá de 6 para 2. Essa mudança será refletida no grafo original à esquerda,
o qual terá escapado de seu mínimo local.

Após um exaustivo estudo, Karypis e Kumar [KAR 98c] avaliaram os vários esquemas
do paradigma multinível e apontaram as seguintes considerações:

•  geram partições com mais qualidade e velocidade se comparado com métodos
espectrais;

•  o método para particionamento inicial não influencia muito na qualidade da
solução geral, mesmo assim os refinamentos locais em cada nível geram
partições de alta qualidade;

•  selecionar arestas de maior peso durante a fase de redução é uma técnica
eficiente para esconder as arestas no grafo reduzido. Em conseqüência disso, o
particionamento inicial é muito bom e não difere muito particionamento obtido
após vários refinamentos multinível;

•  para aumentar a velocidade de refinamento sem comprometer a qualidade do
particionamento, pode-se utilizar variações bastante simplificadas e mais
rápidas do algoritmo KL/FM na fase de crescimento;

5.6 A escolha do melhor algoritmo de particionamento

Segundo Dorneles [DOR 2002], escolher a melhor maneira para se efetuar um
particionamento depende de diversas características tanto da aplicação como da
arquitetura sobre a qual será aplicado o método de particionamento. Bhargava [BHA
93] citado por [DOR 2002] descreve as principais características que se deve considerar
quando houver a necessidade de se escolher um algoritmo para particionamento:

•  Custo do Particionamento x Qualidade da Partição - Costuma-se considerar que
quanto maior for o tempo de execução de um algoritmo, maior será a qualidade
das partições obtidas. Uma opção para se escolher um bom algoritmo é
equilibrar as variáveis de acordo com as exigências da aplicação. Para
particionamento estáticos, aconselha-se a utilização de algoritmos mais lentos,
porém produtores de partições de boa qualidade. Em contrapartida, para
particionamentos dinâmicos, aconselha-se a utilização de algoritmos mais

Depois da Redução
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rápidos, uma vez que as partições geradas não serão utilizadas por muito tempo.
A relação  entre o tempo para particionamento e o número de vezes que a
partição será utilizada, chama-se custo amortizado de particionamento.

•  Nível de Paralelização – a possibilidade de se tornar um algoritmo de
particionamento paralelo é um fator importante que se deve considerar durante a
escolha de um método para particionamento. Fox [FOX 94] afirma que
considerando-se grafos maiores a serem particionados em máquinas
massivamente paralelas, o particionamento de forma seqüencial poderia se
tornar inviável por 3 fatores principais:
•  isso resultaria em um gargalo seqüencial  crítico;
•  a memória poderia não ser capaz de armazenar todo o domínio particionado;
•  custo de comunicação necessário para se enviar todo o domínio entre as

máquinas seria muito alto.

•  Atualização Incremental – para aplicações que exigem um particionamento
dinâmico, onde o seu domínio sofre alterações muito lentas, pode ser eficiente a
utilização de algoritmos que considerem a partição anterior como ponto de
partida para gerar a nova partição. Nestes casos, seriam mais adequados os
métodos locais de refinamento como o Kernighan-Lin.

•  Facilidade de Implementação e Recursos Necessários – os métodos de
particionamento possuem complexidades que variam desde a mais simples
(particionamento por faixas) até as mais complexas (métodos espectrais e
multinível). A escolha de um método não é tarefa fácil, pois nem sempre o custo
da implementação é compensado pela qualidade da partição ou desempenho do
particionamento.

5.7 Comparação de métodos de particionamento de grafos

Segundo Scholoegel [SCH 2000], todas as técnicas possuem vantagens e desvantagens
próprias. Combinando-se eficientemente os diferentes tipos de métodos pode-se
maximizar as vantagens e evitar algumas desvantagens. Algumas combinação são
descritas no próximo parágrafo.

Algoritmos do tipo KL/FM são freqüentemente utilizados para melhorar a qualidade dos
particionamentos resultantes de outros métodos. Cita-se como um primeiro exemplo,
uma partição gerada por um algoritmo geométrico rápido, porém que gera um
particionamento com qualidade relativamente baixo, que pode ser refinado pelo método
KL/FM. Esse tipo de técnica é utilizada por esquemas multinível, onde o mesmo
executa o método KL/FM em cada versão após ser calculada a partição inicial por meio
de um método LND [KAR 98c], Bissecção Espectral [HEN 95a] ou outro método
qualquer [GUP 96]. Um segundo exemplo seria a utilização de métodos espectrais para
se calcular coordenadas para os vértices [HAL 70] citado por [SCH 2000]. Essas
coordenadas podem ser então utilizadas por um método geométrico para se particionar o
grafo [GUP 96] citado por [SCH 2000].

Schloegel [SCH 2000] afirma que a grande quantidade de métodos de particionamento
de grafos difere amplamente em termos de qualidade de corte de arestas produzidas,
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tempo de execução, grau de paralelismo e aplicabilidade dos métodos para certos tipos
de grafos. Um fator importante a se observar é o fato de que existe uma grande
dificuldade em se definir qual método seria melhor aplicado em determinada situação.
Scholoegel [SCH 2000] classificou as propriedades dos métodos mais utilizados em
aplicações de simulação científica. Embora não seja possível modelar precisamente as
propriedades dos métodos de particionamento de grafos, a tab. 5.1 apresenta um
comparativo entre diversos métodos baseados em resultados experimentais.

TABELA 5.1 – Comparativo entre diversos métodos de particionamento [SCH 2000]

Visão
Método Tipo Tentativas

Qualidade
da Partição Local Global Tempo

Nível
Paralelização

RSB C 1 """" - """" ###

Espectral Multinível C 1 """" - """" ###

Espectral Multinível + KL C 1 """""" "" """" ###

Multinível C 1 """""" "" """" ##

LND C 1 "" - "" ##

C 1 "" "" - ##

C 10 """$ "" "$ ###KL

C 50 """" "" "" ###%

RCB G 1 " - " #

A tabela acima representa várias características de vários métodos, cada coluna se refere
a uma delas, descritas a seguir:

•  Tipo - C indica que o algoritmo é do tipo combinatório e portanto não utiliza
coordenadas. G indica que o algoritmo é do tipo geométrico e portanto utiliza
coordenadas.

•  Tentativas - indica quantas vezes o método foi executado para cada
particionamento do algoritmo. Por exemplo, para o método KL, podem ser feitas
várias tentativas, cada uma iniciando com um particionamento randômico
diferente, sendo que apenas a melhor delas será selecionada. Alguns métodos
exigem apenas uma tentativa porque resultam sempre no mesmo
particionamento.

•  Qualidade da Partição - mostra a qualidade relativa dos particionamentos
produzidos. Toma-se como base o corte de arestas produzido pelo algoritmo
RCB. Dois círculos indicam partições aproximadamente 10% melhores do que o
RCB. Observa-se que em alguns métodos a qualidade melhora quando o número
de tentativas aumenta. A qualidade está diretamente relacionada com a soma de
outros dois valores: visão local e visão global.

•  Visão Local e Visão Global - um algoritmo possui visão local do grafo se ele
puder fazer refinamentos localizados (KL, por exemplo). De forma análoga, a
visão global considera a estrutura do grafo como um todo (bissecção espectral,
por exemplo). Em esquemas que requerem várias tentativas, o grau de visão
global aumenta conforme o número de tentativas. Os métodos multinível
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possuem uma grande visão global pois capturam a estrutura do grafo em dois
momentos: primeiro, por meio do processo de redução; segundo, ao realizar
várias tentativas durante o particionamento inicial.

•  Tempo Relativo – indica o tempo necessário para a execução dos diferentes
métodos para particionamento de grafos. Utiliza como base o tempo de execução
do RCB e do RIB. Cada quadrado adicional corresponde a um aumento de 10%
no tempo de execução. Observa-se que métodos mais rápidos produzem
partições com menor qualidade. Pode-se melhorar esta qualidade aumentando-se
o número de tentativas e/ou usando o KL/FM. No entanto, ambos os casos
aumentam o tempo de execução do algoritmo.

•  Nível de Paralelização – o grau de paralelização de diferentes métodos diferem
significantemente. Nesse caso, um triângulo significa que o método é largamente
seqüencial, dois triângulos significam que o método suporta um paralelismo
moderado e três triângulos significa que o método pode ser executado em
paralelo com bastante eficiência. Esquemas que exigem a execução de várias
tentativas são inerentemente paralelos, em contrapartida esquemas com apenas
uma execução são naturalmente seqüenciais.

Observando-se a tab. 5.1 conclui-se que métodos multinível possuem uma boa relação
custo x benefício, pois executam em um tempo médio, geram partições de alta
qualidade e ainda possuem um bom grau de paralelismo.

5.8 Considerações finais

Quando se precisa resolver problemas computacionais de grade escala, baseados em
domínios computacionais não estruturados, por meio de computadores com múltiplos
processadores, pode-se resolver as partes concorrentes do problema (subdomínios) em
diferentes processadores para diminuir o tempo de resolução. Assim, pode-se interpretar
o problema de particionamento de domínios como um problema de particionamento de
grafos.

O objetivo deste capítulo foi introduzir os conceitos básicos sobre particionamento de
grafos e apresentar métodos para particionamento de grafos mais utilizados pela
comunidade científica.

Os métodos de particionamento de grafos evoluiram muito nos últimos dez anos.
Durante esse período foram feitos melhoramentos na velocidade e na qualidade dos
métodos utilizados para particionamento. O desempenho de um método está
diretamente relacionado com a estrutura do grafo, pois um método que produz
resultados de boa qualidade para um determinado grafo, nem sempre é tão eficiente para
outro grafo.

Cada um dos métodos apresentados tem o objetivo de  efetuar o particionamento mais
eficiente, de uma forma geral, todos eles procuram diminuir a comunicação entre os
processadores e aumentar a velocidade de processamento.

Observou-se que, em geral, quanto mais rápido o método utilizado, mais pobre será a
qualidade da partição gerada. No entanto, dependendo do tipo de grafo, da arquitetura
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disponível e da qualidade desejada  algoritmos mais simples podem produzir partições
satisfatórias. A combinação de métodos globais e locais também contribui bastante para
se criar partições de boa qualidade.

O próximo capítulo apresenta conceitos sobre mapeamento de grafos. Nesse contexto
têm-se um domínio (malha) que é dividido em subdomínios (submalhas) por intermédio
de métodos de particionamento, em seguida esses subdomínios (agora considerados
processos) são distribuídos, por meio de métodos de mapeamento, entre os
processadores disponíveis.
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6 Mapeamento de grafos

O capítulo anterior descreveu conceitos e métodos sobre particionamento de grafos.
Este capítulo apresenta conceitos e exemplos sobre mapeamento de grafos. A aplicação
é descrita na forma de um grafo. Como exemplo para este tipo de grafo é utilizado o
grafo apresentado no capítulo 8, denominado grafo da aplicação. Esse grafo deve, então,
ser mapeado sobre o grafo da arquitetura, onde essa aplicação é resolvida. O grafo da
arquitetura é apresentado no capítulo 4 deste trabalho.

Na sua maioria, os métodos para particionamento de grafos não levam em conta a
arquitetura onde a aplicação é executada. Depois de ser particionado, o grafo da
aplicação, deve ser mapeado sobre o grafo da arquitetura. Alguns algoritmos e
ferramentas utilizam, já no particionamento, informações sobre os processadores e a
rede de comunicação entre os mesmos, gerando não apenas um particionamento do
grafo de aplicação mas, também, um mapeamento sobre o grafo da arquitetura.

Para Yang [YAN 99], aplicações paralelas geralmente são particionadas e realizam
tarefas concorrentes que precisam executar algum tipo de comunicação entre si. Antes
das tarefas serem executadas em processadores, cada uma delas deve estar pré-
determinada a ser executada em um  processador específico. Nesse caso, um dos
principais  problemas é como alocar essas tarefas para determinados processadores de
forma que possa diminuir o tempo de execução global da aplicação e,
consequentemente, de comunicação. O assinalamento de tarefas para processadores
chama-se mapeamento.

As próximas seções descrevem alguns conceitos importantes quando se trata do assunto
mapeamento de grafos e apresenta o algoritmo utilizado no software de particionamento
de grafos Scotch [PEL 96] descrito no capítulo 7 deste trabalho.

6.1  Mapeamento estático

Pelegrini [PEL 96] define um mapeamento como estático quando ele é determinado
antes da execução da aplicação e nunca é modificado durante o tempo de execução.
Mapeamento estático é um caso geral de problema NP-dificil [GAR 79]. No entanto,
muitas pesquisas têm sido direcionadas para se encontrar soluções melhores em tempo
razoável. Métodos específicos têm sido propostos para topologias em malha e em
hipercubos ([ERC 90] e [HAM 92] citados por PEL[96]). Quando o grafo da arquitetura
representa uma rede de comunicação na forma de um grafo completo, o problema do
mapeamento estático torna-se um problema de particionamento.

Para Pelegrini, uma aplicação pode ser modelada como um grafo valorado não
orientado S chamado de grafo dos processos (ou source graph) e a máquina paralela,
sobre a qual é mapeada a aplicação, também pode ser modelada como um grafo
valorado não orientado T chamado de grafo da arquitetura (ou target graph).

No grafo S os vértices vS representam os processos do programa paralelo e suas arestas
eS representam as comunicações entre os processos. Ainda se pode atribuir pesos wS(vS)
e wS(eS), que representam o peso da computação do processo correspondente e o total de
comunicação que é transmitido pelo canal, respectivamente.
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No grafo T os vértices vT representam os processadores correspondentes da máquina
paralela e as arestas eT  representam a comunicação entre os processadores. Também se
pode atribuir pesos wT(vT) e wT(eT), que representam poder computacional do
processador e o custo de comunicação entre dois vértices, respectivamente.

Um mapeamento do grafo da aplicação S para o grafo da arquitetura T consiste de duas
aplicações TS,T : V(S) & V(T) e ρS,T : E(S) & P(E(T)), onde P(E(T)) denota o conjunto
de todos os caminhos simples que podem ser construídos de E(T).  TS,T(vs) = vT se o
processo vS de S é mapeado sobre o processador vT de T, e ρS,T(eS) = { }T

n
TT eee ,...,, 21  se o

canal de comunicação eS de S é roteado por meio de links de
comunicação Teee T

n
TT de,...,, 21 .|ρS,T (eS)| denota a dilatação da aresta eS, que é o número

de arestas de E(T) utilizado para rotear eS.

6.1.1 Funções objetivo do mapeamento

Quando se efetua o mapeamento de um grafo sobre o outro, busca-se maximizar ou
minimizar alguma função objetivo de forma que se reduza a sobrecarga de comunicação
[DOR 2002]. O corte de arestas, que é uma métrica usualmente utilizada para se avaliar
a qualidade dos particionamentos, deixa de ser a melhor métrica, pois ele influencia
menos quando estão entre processadores próximos do que quando estão entre
processadores distantes.

Diversas funções objetivo têm sido propostas, algumas delas foram listadas a seguir:

•  cardinalidade – Bokari [BOK 81] descreve uma estratégia de mapeamento cuja
função objetivo é o que ele chama de cardinalidade, que é o número de arestas do
grafo do problema que coincide com as arestas do grafo do sistema. Apesar de
simples de implementar, esta estratégia falha ao considerar todas as arestas do
problema como tendo o mesmo peso;

•  custo de rede ou network cost – Munaswamy [MUN 98] descreve essa função como:
a minimização do somatório dos produtos do peso de cada aresta do problema pela
aresta associada no grafo do sistema. Nesse caso, se o peso associado a cada aresta
do sistema representar o custo de transmissão de um byte através dessa aresta, o
produto do peso da aresta do problema pelo peso da aresta do sistema representa o
custo de transmissão dos dados dessa aresta do problema e o somatório dos produtos
representa o custo total de comunicação;

•  dilatação ou dilatation - Quinn [QUI 94] define outro parâmetro para avaliar a
qualidade de um mapeamento φ de um grafo G(V,E) em outro G’(V’,E’) é a
dilatação do mapeamento definida como dil(φ) = max{dist(φ (u), φ (v))|(u,v) ∈  E}
onde dist(a,b) é a distância entre os vértices a e b de G’. Para esclarecer o conceito
de dilatação, a fig. 6.1 apresenta um mapeamento com uma dilatação igual a 1, uma
vez que associada a cada aresta do grafo G está uma única aresta do grafo G’.
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G G’

FIGURA 6.1 – Mapeamento de dilatação = 1

Já a fig. 6.2 apresenta dois mapeamentos possíveis do grafo G sobre o grafo G’. O
mapeamento mostrado em G1’ tem uma dilatação igual a 2 uma vez que a aresta d-f do
grafo da aplicação foi mapeada para as arestas d-c-f do grafo do sistema e a aresta c-e
do grafo da aplicação foi mapeada para as arestas c-f-e do grafo do sistema.

Na mesma figura, o mapeamento mostrado em G2’ tem uma dilatação igual a 3, pois a
aresta d-f do grafo da aplicação foi mapeada para a aresta d-c-e-f do grafo de
processadores.

c d

a b

e f

c

a b

d

e f

c

a b

d

f e

G G1’ G2’

FIGURA 6.2 – Mapeamentos com dilatação igual a 2 e 3

•  dilatação média do grafo e o comprimento médio dos caminhos ou average path
length - Walshaw [WAL 2000] descreve um mapeamento sobre um grafo do sistema
onde as arestas tem custo unitário e a dilatação média é dada pela razão entre o custo
de rede e o número de arestas de corte;

•  função de custo ou cost function – Pelegrini [PEL 96] afirma que a computação de
um mapeamento estático eficiente exige a priori conhecimento do comportamento
da máquina na qual as aplicações serão executadas. Este conhecimento é sintetizado
por meio de uma função de custo, a qual determinará as características de um
desejado mapeamento ótimo. Essa função de custo fC é dada pela soma para todas as
arestas de sua dilatação multiplicada por seu peso e pode ser modelada como:

∑
∈

=
E(S)es

esPeswsPTfc TS
def

TSTS |)(|)(),( ,,,

Experimentos com resultados muito positivos relacionando os valores desta função e
tempos de execução efetivos foram executados por Hammond [HAM 92] na máquina
CM-2 e por Hendrickson e Leland [HEN 94], na máquina nCUBE 2.



94

6.2 Bissecção Recursiva Dual

Pellegrini e sua equipe [PEL 96] no LaBRI – Laboratoire Bordelais de Recherche en
Informatique, de ’lUniversité Bordeaux I, na França, desenvolveram este algoritmo para
ser utilizado pelo software de mapeamento e particionamento de grafos SCOTCH,
descrito na seção 7.3 deste trabalho. Este algoritmo utiliza um grafo valorado para
representar a arquitetura da máquina paralela que vai executar a aplicação. Neste grafo
existem pesos dos vértices que representam a capacidade de processamento dos nós da
máquina e os pesos das arestas representam a comunicação entre os nós.

O objetivo deste algoritmo de mapeamento é minimizar alguma função de custo de
comunicação enquanto se mantém o balanceamento de carga dentro de uma
determinada tolerância.

Esse algoritmo utiliza-se da técnica divisão-e-conquista para alocar subconjuntos de
processos para subconjuntos de processadores [PEL 94]. Ele inicia considerando um
conjunto de processador, também chamado de domínio, contendo todos os
processadores da máquina destinada ao mapeamento e com o qual se associa o conjunto
de todos os processos que se deseja mapear. A cada passo o algoritmo particiona o
domínio ainda não processado em dois subdomínios disjuntos e chama o algoritmo de
biparticionamento para separar os subconjuntos de processos associado com o domínio
por intermédio dos subdomínios. O algoritmo propriamente dito é descrito em [PEL 96]
e apresentado aqui na fig.6.3.

A associação de um subdomínio com cada processador define um mapeamento parcial
do grafo da aplicação. Como as execuções sucessivas dos biparticionamento, o tamanho
do subdomínio diminui, até que se chegue a um mapeamento completo onde o tamanho
dos subdomínios é igual a 1.

Esse alg
•  conju

arqu
Mapeando (D,P)
   Conjunto de Processadores D;
   Conjunto de Processos P;
  {
  Conjunto de Processadores D0,D1;
  Conjunto de Processos P0,P1;
  se ( |P| = = 0 ) retorna; /* se não há nada fazer */
  se ( |D| = = 1 ) /* se só há um processador no domínio */
         {

resulta( D, P );
retorna;

           }
   ( D0, D1) = biparticiona_processadores(D );
   ( P0, P1 ) = biparticiona_processos( P, D0, D1 );
   mapeia(D0,P0); /* executa recursão */
   mapeia(D1,P1);
   }
FIGURA 6.3 – Algoritmo de Biparticionamento de Pelegrini

oritmo utiliza-se das seguintes funções e estruturas:
nto de processadores -  que representa o conjunto de processadores da

itetura;
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•  biparticiona_processadores( ) - função que, dado um domínio de processadores, o
particiona em dois subdomínios disjuntos;

•  distância de domínios – função que fornece, no grafo da arquitetura, a distância
entre dois domínios disjuntos;

•  conjunto de processos - que representa o subgrafo extraído do conjunto de vértices
do grafo da aplicação;

•  biparticiona_processos( ) - função que biparticiona subgrafos em duas partes
disjuntas para mapeá-las em dois subdomínios computados pela função de
biparticionamento de domínio.

Essas funções são transparentes para o algoritmo de mapeamento que pode, desta
maneira, trabalhar com qualquer tipo de arquitetura alvo e função de biparticionamento
de grafos.

6.3 Outros algoritmos de mapeamento

Eshaghian e Wu [ESH 97] abordam o problema de mapeamento utilizando dois
algoritmos para realizar uma clusterização dos vértices do grafo da aplicação gerando
um cluster multinível que ele chama de Spec, uma clusterização dos vértices do grafo
dos processadores gerando um cluster multinível que ele chama de Rep e um algoritmo
para mapear em tempo linear um supergrafo sobre o outro.

Figueira e Berman [FIG 96] definem um modelo de mapeamento, chamado match-tree,
que reflete o movimento do dados e a conversão de custos de algoritmos distribuídos e
permite implementações alternativas de tarefas individuais em máquinas diferentes. Eles
elaboraram os algoritmos find-mapping e split-partition baseados no modelo match-tree
para determinar a melhor alocação de tarefas para recursos no sistema heterogêneo.

Ercal [ERC 90] propõe um algoritmo baseado na estratégia de divisão-e-conquista,
utilizando uma variação da heurística de biparticionamento de grafos Kernighan-Lin
min-cut. Esse algoritmo efetua alocação de tarefas de um programa paralelo em
arquiteturas hipercubo, efetuando várias bissecções repetidamente sobre o grafo de
tarefas. Nesse caso, considera-se que as cargas computacionais nos processadores sejam
balanceadas dentro de uma certa tolerância especificada.

6.4  Considerações Finais

Este capítulo introduz conceitos sobre mapeamento de grafos que é o método utilizado
para se atribuir parte de uma tarefa da aplicação para um determinado processador de
um arquitetura paralela. Para esse conceito, um dos principais  problemas é qual a
melhor maneira de se executar um mapeamento, de modo que se possa diminuir o
tempo de execução global e de comunicação da aplicação.

A execução de aplicações em ambientes paralelos com eficiência depende muito das
características da aplicação e das características da arquitetura. Arquiteturas como o
cluster modelado neste trabalho permitem a execução de tarefas concorrentemente. Isso
implica em uma possível sobrecarga de comunicação. Experimentos anteriores
revelaram que um bom mapeamento pode fazer muita diferença com relação a
sobrecarga de comunicação, que pode ocorrer durante o processamento de uma
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aplicação sobre um arquitetura paralela, particularmente se o número de processadores
crescer. Essa pode ser a chave para uma utilização mais eficiente da plataforma em que
a mesma está sendo executada.

O próximo capítulo apresenta as três ferramentas de particionamento escolhidas para a
realização de alguns experimentos para este trabalho. Nele foram descritas
características, algoritmos utilizados, como instalá-las e executá-las.
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7 Ferramentas de Particionamento

Os dois capítulos anteriores introduzem conceitos e métodos sobre particionamento e
sobre mapeamento de domínios. Este capítulo descreve, resumidamente, as principais
características e funcionalidades das ferramentas de particionamento e mapeamento
mais utilizadas, as quais foram escolhidas para serem utilizadas nos experimentos deste
trabalho, são elas: o software CHACO, o software JOSTLE e o software SCOTCH.

As próximas seções descrevem as características e os métodos utilizados por cada
software, fornecem dicas de como se obter e instalar suas versões e, também, fornecem
uma breve explicação de como um usuário iniciante pode utilizá-los  na sua forma mais
simples e prática.

7.1 CHACO

O CHACO [HEN 2001] é um software para particionamento de grafos desenvolvido por
Bruce Hendrickson e Robert Leland, no Sandia National Labs em Albuquerque, NM
nos Estados Unidos. Este software possui uma grande variedade de métodos e opções,
muitos dos quais foram inventados pelos próprios autores. Alguns métodos exploram a
geometria da malha, outros métodos a sua conectividade local ou a sua estrutura global.
A versão 1.0 do CHACO foi liberada em 1993 e em seguida foi substancialmente
melhorada com a versão 2.0, liberada em Outubro de 1996.

Os métodos do CHACO podem ser combinados de várias maneiras para gerar partições
de qualidade mais satisfatórias. Essas combinações têm sido mais eficientes que
qualquer técnica utilizada isoladamente. Os métodos implementados neste software
podem ser acessados pelo usuário por meio de uma interface simples ou podem ser
chamados a partir de outro software. Eles já foram utilizados em vários estudos
computacionais como: a investigação da estrutura molecular dos cristais líquidos e a
modelagem de colisões com automóveis. Também já foram aplicados com sucesso na
definição de seqüências de genes  (Projeto Genoma Humano) e na otimização de bancos
de dados para respostas mais eficientes [HEN 2001a].

7.1.1 Métodos de particionamento utilizados pelo CHACO

As cinco classes de método de particionamento atualmente implementadas no CHACO,
todas utilizam métodos descritos neste trabalho no capítulo 5 e são: particionamento
simplificado, particionamento inercial (ou RIB descrito na seção 5.3.1.5),
particionamento espectral (ou RSB descrito na seção 5.3.1.7), método multinível
(descrito na seção 5.3.3) e métodos KL/FM (descritos na seção 5.3.2.1 e 5.3.2.2,
respectivamente). Cada um desses métodos podem ser utilizados para particionar um
grafo em dois, quatro ou oito subgrafos em cada estágio da decomposição recursiva.
A seguir são apresentados detalhes dos métodos citados [HEN 2001]:

•  particionamento simplificado: o CHACO implementa três algoritmos de
particionamento simplificados bastante úteis para gerar partições de teste ou com
fins comparativos:
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♦  particionamento linear: os vértices são divididos de acordo com sua numeração,
seqüencialmente. Para um grafo não valorado com 9 vértices, a partição 3-way
gerada por este algoritmo seria a seguinte:     1, 2, 3;     4, 5, 6;     7, 8, 9;

♦  particionamento alternado: os vértices são divididos de acordo com sua numeração,
alternadamente. Para o mesmo grafo do exemplo acima, a partição gerada seria a
seguinte:     1, 4, 7;     2, 5, 8;     3, 6, 9;

♦  particionamento randômico: os vértices são divididos aleatoriamente. Nesse caso,
uma possível partição gerada seria:     1,6,4;     9,5,3;     7,2,8.

•  extensões do particionamento espectral: além da bissecção espectral recursiva
(RSB), o CHACO implementa as técnicas de particionamento espectral
multidimensional, (utilizando 2 ou 3 autovetores) e de bissecção espectral
multinível;

•  cálculo de autovetor: o CHACO possui métodos que fornecem acesso fácil ao vetor
de Fiedler, para auxiliar no desenvolvimento de algoritmos espectrais;

•  refinamento autônomo: o CHACO permite que seja utilizado apenas um método
local para refinar uma partição já existente (obtida por algum método global);

•  mapeamento: o CHACO é capaz de realizar o mapeamento do grafo particionado
para arquiteturas hipercúbicas ou malhas. Este mapeamento é bastante limitado
porque o CHACO, ao contrário do software SCOTCH [PEL 96], descrito no
capítulo 7 deste trabalho,  não permite a especificação do grafo de processadores
[DOR 2002].

7.1.2 Como obter e instalar o CHACO

A versão mais recente do software CHACO está disponível mediante a solicitação de
uma licença de uso por intermédio do Sandia National Laboratories. O código fonte é
distribuído com sua documentação técnica e arquivos exemplos, via Internet. Para isso é
necessário enviar uma mensagem via e-mail para um dos seguintes endereços:
bah@cs.sandia.gov ou leland@cs.sandia.gov, solicitando uma versão para a plataforma
desejada. Em seguida um dos autores enviará duas mensagens via e-mail, a primeira
com instruções sobre a instalação e a segunda com um arquivo em anexo chamado
“Chaco-2.2.tar.gz”, deve-se salvar esse arquivo em um ambiente unix e, em seguida,
executar os comandos[HEN 2001]:
•  gunzip Chaco-2.2.tar.gz;
•  tar -xf Chaco-2.2.tar.

Esse processo criará um diretório chamado “chaco-2.2” com três subdiretórios: o
primeiro diretório chama-se “doc” e contém o manual do software mais alguns artigos
sobre o CHACO e seus métodos, o segundo diretório chama-se “code” e contém o
arquivo “Makefile” utilizado para a compilação dos programas e vários códigos-fonte, o
terceiro diretório chama-se “exec” e contém vários exemplos de arquivos de entrada
suficientes para se efetuar testes.

Antes de se iniciar o uso do programa chaco, deve-se compilar os programas-fonte,
para isso basta se posicionar no diretório “code” e digitar o comando make. Durante
esse processo que pode demorar um pouco, vários programas serão compilados e será
gerado o programa chamado chaco no diretório “exec”.
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Existe um arquivo chamado “users_params.c” no diretório “/chaco-2.2/code/main/”
que contém parâmetros que podem ser alterados antes da compilação do programa. Para
esse trabalho foram alterados os parâmetros Output_Assign de false para true, essa
alteração faz com que o programa gere sempre um arquivo texto como saída para o
resultado do particionamento, a outra alteração foi no parâmetro Architecture de 0 para
1, de acordo com o manual esse valor é indicado para ambientes que possuem possíveis
redes heterogêneas.

7.1.3 Como executar o CHACO

Antes de se executar o CHACO deve-se preparar um arquivo de entrada com a
descrição do grafo, pois este software como vários outros, utiliza arquivos que podem
ser representados por meio de uma matriz de adjacência para descrever grafos e, se
necessário, deve-se fornecer as coordenadas geométricas ou uma partição existente.
Embora o formato do arquivo de entrada possa variar, seu formato mais simples é
apresentado na fig. 7.1 [HEN 2001].

A primeira linha do arquivo de entrada, contém dois números naturais: o primeiro
representa o número de vértices e o segundo o número de arestas. As n linhas restantes
contém a lista ordenada de todos os vértices vizinhos para cada vértice do grafo
representados por números e separados por um espaço. Esses vértices são numerados de
1 a n (e não de  0 a n-1 como em outros programas para particionamento de grafos).

Nº de Vértices do Grafo Nº de Arestas do Grafo
Vértice vizinho1 do vértice 1 Vértice vizinho2 do vértice 1 ... Vértice vizinhoN do vértice 1
Vértice vizinho1 do vértice 2 Vértice vizinho2 do vértice 2 ... Vértice vizinhoN do vértice 2
Vértice vizinho1 do vértice 3 Vértice vizinho2 do vértice 3 ... Vértice vizinhoN do vértice 3

... ... ... ...
Vértice vizinho1 do vértice N Vértice vizinho2 do vértice 1 ... Vértice vizinhoN do vértice 1

FIGURA 7.1 – Formato geral do arquivo de entrada para o software CHACO

Definido o arquivo de entrada, executa-se o comando chaco para se iniciar a execução
do software que solicitará basicamente as seguintes informações:
•  nome do arquivo de entrada;
•  nome do arquivo de saída;
•  método de particionamento global;
•  método de refinamento;
•  número departições a serem geradas.

O resultado é um arquivo com apenas uma coluna contendo números (inteiros) que
representam a partição para qual cada um dos n vértices do grafo foram designados.
Esses dados estão ordenados de acordo com o número de vértices do grafo, ou seja, a
primeira linha indica o número da partição para o vértice 1, a segunda para o vértice 2 e
assim por diante.

Apresenta-se o exemplo do grafo de [WAL 2001], descrito na fig. 7.2, cujo arquivo de
descrição do grafo, para o programa CHACO, é dada na fig. 7.3. Esse formato também
serve para o software JOSTLE, que é apresentado na seção  7.4.
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.

FIGURA 7.2 – Grafo exemplo para ser particionado

7 10
2 3
1 3 4
1 2 4 6
2 3 5 6
4 6
3 4 5 7
6

FIGURA 7.3 – Descrição do grafo da figura 7.2 (formato CHACO/JOSTLE)

Para efetuar o particionamento desse exemplo, utilizou-se o método de particionamento
global “Linear” e método de refinamento local “Kernighan Lin”, solicitando-se três
partições. O resultado é apresentado pelo arquivo que descreve a saída (fig. 7.4) e o
grafo particionado é representado pela figura 7.5. A primeira coluna da figura 7.4
apenas ilustra qual vertice foi destinada para cada partição e não faz parte do resultado
gerado pelo software.

Vértice Partição
1 0
2 0
3 0
4 1
5 1
6 2
7 2

FIGURA 7.4 – Resultado do particionamento com CHACO

FIGURA 7.5 – Representação gráfica do particionamento com CHACO

1

2 3

4

5

6

7

1

2 3

4

5

6

7
P0

P2

P1



101

7.3 JOSTLE

O software JOSTLE [WAL 2001] é um software para particionamento de malhas não
estruturadas. Ele foi desenvolvido por Chris Walshaw na University of Greenwich em
Londres na Inglaterra e utiliza métodos de particionamento baseados em esquemas
multiníveis descritos em [WAL 98].

Além da versão serial, o JOSTLE possui uma versão paralela, utilizando a biblioteca
MPI que se chama PARALLEL JOSTLE [WAL 2001] e implementa algoritmos
multinível paralelos [WAL 97] e [WAL 99] capazes de realizar o particionamento
estático e dinâmico de grafos. Possui também uma versão mais moderna do JOSTLE
que vem obtendo bons resultados em testes realizados com diversos tipos de grafos
[WAL 01a] é o JOSTLE EVOLUTIONARY [SOP 2000]. Este software combina um
algoritmo de busca evolucionária (algoritmo genético) com um algoritmo de
particionamento multinível.

Atualmente encontram-se versões do Jostle com compilador C e MPI, com suporte para
as plataformas [WAL 2001]:  Cray T3E ,  Hitachi SR2201,  IBM SP2, NEC Cenju-3 &
Cenju-4, NEC SX4, Silicon Graphics Origin, Intel Paragon, DEC Alpha Clusters,
Solaris Clusters, Linux PC Clusters.

7.3.1 Métodos de particionamento utilizados pelo JOSTLE

Este software apresenta suporte a problemas multi-phase [WAL 99], onde o
processamento é realizado em várias fases computacionais diferentes. Neste método
primeiro se reduz o grafo para só então realizar o particionamento inicial, depois disso o
grafo é expandido para sua forma original e a partição é refinada com uma versão do
método KL. Para tratar estes problemas, o JOSTLE atribui a cada vértice um vetor com
n pesos, sendo um peso para cada uma das fases do processo. Os problemas do tipo
multi-constraint e multi-physics também podem se valer deste recurso para balancear os
vários pesos associados a cada um de seus vértices [WAL 2001].

O JOSTLE permite definir uma série de opções sobre como será realizado o
particionamento. Dentre as características que podem ser alteradas, pode-se citar [DOR
2002]:
•  qual o desbalanceamento aceitável entre os subdomínios;
•  até que ponto será a redução do grafo no método multinível;
•  que método será aplicado: global ou local;
•  que método local será utilizado no refinamento multinível.

O JOSTLE também pode ser utilizado para realizar somente o refinamento em uma
partição já existente. Neste caso, ele utiliza apenas um método local sobre um grafo já
particionado anteriormente.

Além de particionar o grafo, o JOSTLE é capaz de realizar o reparticionamento do
domínio [WAL 97], alterando as partições ao longo do processamento (balanceamento
dinâmico). A técnica utilizada nestes casos é baseada em esquemas de balanceamento
de carga difusivo [SCH 2000].



102

7.3.2 Como obter e instalar o JOSTLE

Este software está disponível publicamente por intermédio do endereço
www.gre.ac.uk/~jjg01/, mediante o preenchimento de uma licença de uso a ser enviada
por fax para o autor. Após o envio deste formulário, o autor do software enviará quatro
mensagens de e-mail contendo: dois grafos exemplo, o manual e o Jostle para a
plataforma solicitada que devem ser salvos para futura instalação.

De acordo com as instruções contidas no e-mail, parte da mensagem, que compõe um
script shell característico do ambiente Unix, deve ser salva em um arquivo texto e ser
executada para descompactar o JOSTLE. Caso o script shell não funcione, basta
descompactar o arquivo enviado manualmente. Cita-se como exemplo o recebimento do
arquivo: “_sh03399gzi.dat”. Para descompactá-lo basta criar um diretório para o
JOSTLE e em seguida executar os comandos:
•  gunzip –d < sh03399gzi.dat > jostle.linux;
•  chmod 0700 jostle.linux.

7.3.3 Como executar o JOSTLE

Assim como para o CHACO, este software utiliza arquivos para descrever grafos que
podem variar um pouco de acordo com seu conteúdo. Antes de se executar o JOSTLE,
deve-se preparar o arquivo de entrada de descrição do grafo a ser particionado, seu
formato mais simples é idêntico ao formato utilizado pelo CHACO (Fig. 7.1), portanto a
descrição para o grafo é a mesma. A maneira de se executar o JOSTLE é bem simples e
utiliza-se a seguinte linha de comando:

•  jostle nome_do_grafo numero_de_particoes

O resultado é um arquivo com apenas uma coluna contendo números (inteiros) que
representam as partições para as quais cada um dos n vértices do grafo foram
designados. Assim como no CHACO, os dados estão ordenados de acordo com o
número de vértices do grafo.

Cita-se como exemplo o grafo apresentado na fig. 7.2 que pode ser representado para o
JOSTLE por meio de um arquivo de entrada idêntico ao do CHACO apresentado na fig.
7.3. Como exemplo utilizou-se a linha de comando: jostle grafo_exemplo 3
para particionar o grafo utilizado como exemplo em três partições distintas. O resultado
pode ser observado na fig. 7.6. e a sua representação gráfica na fig. 7.7. A primeira
coluna da figura 7.6 apenas ilustra qual vertice foi destinada para cada partição e não faz
parte do resultado gerado pelo software.

Vértice Partição
1 0
2 0
3 0
4 2
5 2
6 2
7 1

FIGURA 7.6 – Resultado do particionamento com JOSTLE
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FIGURA 7.7 – Representação gráfica do particionamento com JOSTLE

7.4 SCOTCH

O software SCOTCH [PEL 96] foi desenvolvido por François Pellegrini no LABRI -
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, de ’lUniversité Bordeaux I, na
França, este software  implementa os métodos LND (descrito na seção 5.3.1.8), FM
(descrito na seção 5.3.2.2) e  também a bissecção recursiva multinível(descrito na seção
5.3.1.7) [PEL 96a].

A versão 3.0 foi a primeira disponível publicamente, no entanto, a versão 3.1 apresentou
atualizações que implementaram novas características como: bissecção recursiva
multinível [PEL 96a] e manipulação avançada de estratégias de biparticionamento.
Essas atualizações tornaram o SCOTCH um dos melhores e mais rápidos software de
mapeamento disponíveis utilizado como ferramenta para particionamento
proporcionando a possibilidade de criar partições, que na maioria dos casos testados,
são melhores do que as partições geradas por outros sotware como: PMETIS 2.0 e
CHACO 2.0 [PEL 96b]. A versão atual suporta as seguintes máquinas e sistemas
operacionais: IBM Power2 - AIX 4, IBM PowerPC - AIX 4, PC 586 - Linux 1.2.8,
Silicon Graphics - IRIX 5.2, Silicon Graphics - IRIX 6.1, Sun - Solaris 2.3, Sun -
SunOS 4.3.

7.4.1 Métodos de particionamento e mapeamento utilizados pelo Scotch

O software SCOTCH possui um método chamado particionamento aleatório que gera
aleatoriamente conjuntos de vértices e arestas. Esse método pode ser utilizado para
gerar dados para comparação estatística com outros métodos de particionamento.
Também possui um método chamado de particionamento exaustivo ou backtracking
que esgota o espaço de busca de soluções, gerando todos os mapeamentos possíveis
para o grafo. Devido ao alto custo computacional, este método pode ser utilizado apenas
em grafos pequenos [PEL 96].

O SCOTCH também é um software de mapeamento de grafos, ou seja, ele permite
mapear um grafo de uma aplicação (grafo de origem) sobre um grafo de processadores
de uma máquina paralela (grafo de destino), utilizando arestas e vértices valorados em
ambos os grafos. É possível até mesmo mapear o grafo fonte para os subgrafos
desconexos do grafo destino [PEL 96].

1

2 3

4

5

6

7
P0

P1

P2



104

Além desses métodos do SCOTCH possui as seguintes características:
•  alta velocidade: o tempo de execução do Scotch é linear no número de arestas do

grafo origem e logarítmico no número de vértices do grafo destino;
•  compatibilidade: a interface do SCOTCH com outros programas é facilitada por

suas capacidades de nomeação dos vértices;
•  ferramentas adicionais: uma série de ferramentas adicionais bastante úteis

acompanham o SCOTCH, com elas é possível construir, verificar e visualizar
grafos.

7.4.2 Como obter e instalar o SCOTCH

Este software está publicamente disponível para propósitos de pesquisa e também poder
ser utilizado comercialmente, nesse caso sob pedido de licença para uso. Pode-se obtê-
lo por intermédio da Internet no endereço www.labri.fr/Perso/~pelegrin/scotch/ via ftp.
O arquivo obtido, normalmente se chama “scocth_3.1A.tar.gz”, é do tipo compactado e
contém os executáveis para várias plataformas, toda sua documentação técnica e alguns
arquivos de exemplo.

Para instalar o SCOTCH, basta descompactar o arquivo citado no parágrafo anterior
com os comandos:
•  gunzip scocth_3.1A.tar.gz;
•  tar scocth_3.1A.tar.

Será criado o diretório principal: “scotch31” e dentro dele mais 4 diretórios: “bin”,
“doc”, “grf” e “tgt”, contendo respectivamente todos os programas que executam as
funções do SCOTCH, a documentação, arquivos exemplo de grafos e arquivos exemplo
de arquiteturas.

7.4.3 Como executar o SCOTCH

Antes de se iniciar o processo de particionamento e mapeamento deve-se preparar dois
arquivos de entrada. O primeiro arquivo será o grafo de origem, que geralmente possui
a extensão “.src” e descreve um grafo valorado (descrito na seção 3.2.9) e, em
particular, o grafo da aplicação a ser mapeado sobre o grafo da arquitetura. Esse tipo de
grafo é representado pela sua matriz de adjacência (descrita na seção 3.5.1) e seu
formato pode ser observado por meio da Fig. 7.8.

Nº de Vértices Nº de Arestas
Nº do Vértice 0 Carga do vértice 0 Grau do vértice 0 Carga e rótulos dos vértices vizinhos de 0
Nº do Vértice 1 Carga do vértice 1 Grau do vértice 1 Carga e rótulos dos vértices vizinhos de 1
Nº do Vértice 2 Carga do vértice 2 Grau do vértice 2 Carga e rótulos dos vértices vizinhos de 2

... ... ... ...
Nº do Vértice N-1 Carga do vértice N-1 Grau do vértice N-1 Carga e rótulos dos vértices vizinhos de N-1

FIGURA 7.8 – Formato do arquivo origem do SCOTCH

A título de ilustração, cita-se como exemplo o grafo apresentado na fig. 7.9 de [WAL
2001],  modificado para aumentar o número de vértices, que é representado pela matriz
de adjacência apresentada na fig. 7.10.
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FIGURA 7.9 – Grafo da aplicação exemplo para particionamentos com SCOTCH

10 17
0 1 2 1 1 1 2
1 1 3 1 0 1 2 1 3
2 1 4 1 0 1 1 1 3 1 5
3 1 4 1 1 1 2 1 5 1 4
4 1 3 1 3 1 5 1 7
5 1 5 1 2 1 3 1 4 1 6 1 7
6 1 4 1 5 1 7 1 8 1 9
7 1 4 1 4 1 5 1 6 1 8
8 1 3 1 6 1 7 1 9
9 1 2 1 6 1 8

FIGURA 7.10 – Descrição do grafo da figura 7.8 (formato SCOTCH)

O segundo arquivo será o grafo destino e é um arquivo que descreve a arquitetura sobre
a qual o grafo origem será mapeado. Esse arquivo pode variar o seu formato, pois
depende completamente da arquitetura que foi modelada.

Nesse caso, pode-se citar como exemplo uma arquitetura em rede completamente
conectada, composta por 4 nós considerados heterogêneos por possuírem processadores
com velocidades diferentes, seriam elas: 100, 200, 300 e 400 Mhz. A fig. 7.11
representa o grafo dessa arquitetura e esse tipo de grafo também é representado pela sua
matriz de adjacência e seu formato é o mesmo do grafo origem descrito na fig. 7.8., cujo
arquivo de entrada é representado pela matriz de adjacência apresentado pela fig. 7.12, a
segunda coluna representa a carga de cada vértice ou seja a capacidade de cada nó da
rede modelada.

FIGURA 7.11 – Grafo da arquitetura do SCOTCH
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4 12
0 1 3 1 1 1 2 1 3
1 1 3 1 0 1 2 1 3
2 1 3 1 0 1 1 1 3
3 1 3 1 0 1 1 1 2

FIGURA 7.12 – Arquivo destino do SCOTCH

O arquivo representado pela fig. 7.12 precisa ser convertido para um arquivo no formato
de grafo da arquitetura destino. Esse arquivo também é chamado de arquivo de
decomposição-definida, que é considerada para o SCOTCH a maneira padrão para se
descrever arquiteturas destino valoradas ou irregulares. Vários formatos existem, mas
somente o tipo mais “humanamente legível” segundo [PEL 96], o tipo “deco 0”, que
significa decomposição-definida tipo 0 é apresentado.

Para se efetuar a conversão é preciso utilizar o aplicativo do amk_src que se encontra no
diretório /scotch-3.1/bin. Como exemplo, considere o arquivo da arquitetura nomeado
de grafoarq.src,  para convertê-lo para um arquivo destino no formato do Scotch
chamado grafoarq.tgt, digita-se o comando:

•  amk_src grafoarq.src grafoarq.tgt

O resultado é mostrado na fig. 7.13 e sua descrição é composta por um cabeçalho na
primeira linha, seguido pelo número de processadores e o maior número de terminal
utilizado na decomposição definida na segunda linha. Em seguida existem duas
matrizes, na primeira cada linha possui 3 números que são: o número do processador,
seu peso e o número de seu terminal. O número de terminal é obtido pelo domínio
inicial mantendo todos os processadores com número 1 e numerando-se os dois
subdomínios de um dado domínio de número i com os números 2i e 2i+1. A segunda
matriz representa a distância entre todos os pares de processadores [PEL 96].

  deco 0
4 15
4 4 2
3 3 6
2 2 15
1 1 14
1 1 1 1 1 1

FIGURA 7.13 – Arquivo destino convertido para “deco 0”

Após a conversão do grafo da arquitetura, executa-se o procedimento para
particionamento do grafo da aplicação e mapeamento das partições a serem geradas
sobre o grafo da arquitetura. Para isso, considerando-se que o grafo da aplicação chama-
se grafoapl.src e o grafo da arquitetura chama-se grafoarq.tgt,  utiliza-se o aplicativo
map, que se encontra no diretório “/scotch-3.1/bin”, da seguinte maneira:

•  map grafoapl.src grafoarq.tgt parâmetros

O resultado é representado pela fig. 7.14, por meio do arquivo gerado pelo
particionamento/mapeamento, onde se tem duas colunas, a primeira representa o vértice
do grafo destino (arquitetura) e a segunda o vértice do grafo origem (aplicação) para
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onde o vértice do grafo da aplicação foi mapeado. A representação gráfica do resultado
é representada pela fig. 7.15.

10
0 2
1 1
2 2
3 3
4 3
5 4
6 4
7 4
8 4
9 4

FIGURA 7.14 – Saída do SCOTCH

FIGURA 7.15 – Representação gráfica do particionamento do SCOTCH

7.5 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados as ferramentas mais utilizadas para particionamento
de grafos. Cada uma delas utiliza um ou mais métodos para particionamento de grafos,
alguns deles permitindo até mesmo que se escolha o método de particionamento global
e o método de particionamento local.

Dentre as ferramentas estudadas, destaca-se o software SCOTCH pela sua capacidade
de permitir o mapeamento do grafo da aplicação sobre o grafo da arquitetura. Quanto as
outras ferramentas, somente o software CHACO permite o mapeamento, porém restrito
a arquiteturas hipercúbicas e malhas pré-definidas, portanto ele não permite que se
informe o grafo da arquitetura como acontece no software SCOTCH.

O próximo capítulo apresenta as características, modelo matemático e esquemas
numéricos utilizados na aplicação que gera o grafo a ser particionado e mapeado no
grafo da arquitetura do cluster Myrinet/SCI como experimento para este trabalho.
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8 A Aplicação

O GMCPAD - Grupo de Matemática da Computação e Processamento de Alto
Desempenho do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFRGS vem
trabalhando em aplicações de alto desempenho, tais como o desenvolvimento de
modelos computacionais paralelos para a simulação do escoamento e do transporte de
substâncias em corpos de água [RIZ 2002]. Têm-se trabalhado no estudo e
desenvolvimento de modelos paralelos para hidrodinâmicos e para transporte de massa
em clusters de máquinas multiprocessadas. Estão sendo desenvolvidos implementações
paralelas de métodos numéricos, de métodos de decomposição de domínio e de
balanceamento de carga [DOR 2002]. Entre os trabalhos que vem sendo desenvolvidos,
destaca-se o modelo computacional paralelo do Lago Guaíba (mais conhecido como Rio
Guaíba) , do qual originou o projeto denominado “HIDRA”, que tem o objetivo de
simular a hidrodinâmica e o transporte de substâncias em corpos de água [RIZ 2002, DOR 2002].
A opção dos autores, por utilizar o Lago Guaíba como estudo de caso se deve ao fato de
que existem dados suficientes da geometria e de parâmetros físicos para definir as
condições iniciais e de contorno do problema de valor inicial e de fronteira.

Este capítulo descreve a aplicação, da qual se gera o grafo a ser particionado e mapeado
no grafo da arquitetura do cluster utilizado do Instituto de Informática da UFRGS. Nas
próximas seções, descreve-se as característica do Lago Guaíba, o modelo matemático
utilizado no HIDRA, a forma como foram construídos os esquemas numéricos e a
malha numérica, descreve-se, também, a implementação do modelo e apresenta-se o
grafo resultante da aplicação.

8.1 O Lago Guaíba

O Lago Guaíba banha toda a região metropolitana de Porto Alegre e tem uma área de
aproximadamente 470 km2. Nele desembocam as águas do delta do Jacuí (formado pela
confluência dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravatai). Com uma extensão de aproximadamente 50
km, o Lago Guaíba deságua na Lagoa dos Patos e apresenta seções de até 15 km de largura.
Situado entre os meridianos 50º e 55º Oeste e paralelos 28º e 35º Sul, ele é importante para o
transporte fluvial, para a irrigação e para o abastecimento de água das cidades da região, mas sofre
constantes despejos de poluentes industriais e domésticos. A fig. 8.1 mostra a representação
simplificada e aproximada para a geometria do Lago Guaíba, considerando-se que cada célula
tem largura  e altura iguais a 1000m [RIZ 2002].

FIGURA 8.1 – Representação aproximada para a geometria do Lago Guaíba [RIZ 2002]
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A modelagem computacional de rios tem diversas aplicações práticas como a verificação da
balneabilidade, da navegabilidade e do fornecimento de água. O desenvolvimento e a
implementação de um modelo computacional com alta resolução permite, portanto, simular em
detalhes os comportamentos hidrodinâmico e de transporte de substâncias, visando a definição de
ações como a escolha de pontos de lançamento dos esgotos, bem como o planejamento e a
avaliação do impacto de aproveitamento hídrico [RIZ 2002].

Conforme observa Rizzi [RIZ 2002], para cálculos mais realísticos dos processos de escoamento e
de transporte de substâncias, deve-se especificar a batimetria, que é o conjunto dos dados das
profundidades a partir de um nível de referência para cada célula do domínio. A batimetria do
Lago Guaíba para o HIDRA foi obtida, utilizando o pacote IDRISE , que é um software para
processamento de imagens desenvolvido pela Graduate School of Geography da Clark
University. Seu representante no Brasil é o Centro de Recursos Idrise, que está vinculado ao
Centro de Ecologia do Instituto de Biociências da UFRGS [EAS 98].

8.2 O modelo matemático

Segundo Dorneles [DOR 2002], problemas de simulação como o da HIDRA são
baseados em modelos matemáticos que descrevem os fenômenos físicos envolvidos, os
quais usualmente resultam em equações diferenciais parciais (EDPs), e o seu
comportamento é descrito pela solução dessas equações. Os modelos matemáticos
utilizados no HIDRA são as equações Shallow Water (ESWs), as quais são obtidas a
partir da integração vertical da velocidade da água, resultando em um modelo 2D com
velocidades horizontais médias. As ESWs formam um conjunto de EDPs hiperbólicas
não lineares para um fluido incompreensível e invíscido com uma superfície livre,
englobando as equações do momento horizontal e da continuidade. As ESWs podem ser
escritas como em [CAS 85] (citado por Dorneles [DOR 2002]):
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onde:

•  ( )t,y,xηη =  é a altura da água acima de um nível de referência;

•  as batimetrias uH  e vH  representam as alturas abaixo daquele nível;

•  η+= uu HH  e η+= vv HH  são as distâncias do fundo até a superfície da água, nas
direções X  e Y , respectivamente;

•  ( )t,y,xUU =  e ( )t,y,xVV =  são as velocidades médias no sistema de coordenadas
( )Y,X ;
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•  g  é a aceleração da gravidade;

•  φωΩ sin 2=  é a força de Coriolis, onde ω  é a velocidade angular da terra e φ  é a
latitude;

•  )3.0ln(83,7 oh ZHC =  é o coeficiente de tensão de Chezy no fundo da água, onde

oZ  é a rugosidade no fundo;

•  ρágua é a densidade da água;

•  2
xarDsx WC ρτ =  e 2

yarDsy WC ρτ =   são os componentes da tensão do vento na
superfície da água, onde xW  e yW são os componentes da velocidade do vento
medidos a 10 m acima do nível da água, 

arρ  é a densidade do ar,  e DC  é o
coeficiente de tensão da superfície da água;

•  ε  é o coeficiente para a viscosidade turbulenta.

Sendo um problema de valor inicial e de contorno, é necessário especificar essas
condições. Nos contornos fechados a condição imposta foi que velocidades e níveis de
água são ambos nulos. Nas fronteiras abertas foram especificados dois tipos de
condições de contorno. O tipo nível e o tipo fluxo (velocidade ou vazão).

8.3 Esquemas numéricos

Rizzi [RIZ 2002], descreve os quatro esquemas numéricos semi-implícitos
desenvolvidos e utilizados  para o HIDRA 2D, até o presente momento, a seguir
apresenta-se em carater ilustrativo, dois destes esquemas:

1. No primeiro esquema numérico, adotou-se a abordagem de [CAS 90]. O gradiente
da elevação da superfície (o nível) na equação da quantidade do movimento (EQM) e o
divergente da velocidade da equação da continuidade (EC) são implícitos. O termo
advectivo da EQM e o coeficiente de Coriolis são explícitos. Por acurácia, ou para
evitar a instabilidade numérica que surge em águas muito rasas, o coeficiente de
fricção é discretizado implicitamente ou obtido por meio de interpolação. O sistema
resultante é linear e, após certa manipulação algébrica, os dois sistemas de equações
lineares algébricas (SELAs), um para cada direção coordenada, são escritos como
[RIZ 2002a].
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Os coeficientes do segundo meio passo de tempo [ ]1
2 , 1n n+ +  em (8.4) são análogos.

As velocidades são recuperadas após o cálculo dos níveis de água. Os operadores
explícitos 
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FV ±

 agregam os termos advectivos do atrito do vento na

superfície e os viscosos.

As matrizes 3-diagonal geradas são simétricas, definidas e positivas (SDP) e a obtida
para uma linha genérica de cálculo é mostrada na fig. 8.2 (a coluna é análoga).

1 12 2
11 1 1 1 122 2 2 2 2
1
2

1
2

1 1 1 112 2 2 2

1
2

,, , , , ,

1, 1, 1, 1, 1,

, , , ,

1, 1,
1,

n n n
i ji j i j i j i j i j

n n
i j i j i j i j i j

n
M j M j M j MM j

n
M j M j

M j

C D Fu E

E C D Fu

E C D Fu

E C

η η
η

η

η

+ +
++ + + + +
+

+ + + + +

+
− − − −−

+− − −

  −            × =                 

! " # #

" ! # #

2

1
2

,

1, 1, 1,

n
j

n n
M j M j M jFu D η +

− − −

 
 
 
 
 
 
 
 
 − 

FIGURA 8.2 – Matriz 3-diagonal para uma linha genérica, 1 i M≤ ≤

2. O segundo esquema numérico semi-implícito é construído para resolver, a cada
único passo de tempo, a solução do problema. Essa abordagem gera SELAs penta-
diagonal SPD, garantindo a existência e unicidade da solução [CAS 90]. Essa
abordagem evita os efeitos Alternating Direction Implicit (ADI) por meio de
discretização implícita dos níveis. Esse SELA é escrito como:
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em que os coeficientes de (8.5) são:
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que resultam em matrizes como na fig. 8.3, que  mostra a estrutura de uma matriz gerada
para um domínio hipotético com quatro linhas, no qual cada linha tem três colunas. Cada linha
da matriz representa uma célula do domínio. As diagonais representam as dependências no
esquema numérico. Essa matriz penta-diagonal pode ser representada matricialmente como
A fφ = , tal que φ η=  ou Cφ = , em que η  e C  representam respectivamente, o nível de
água e a concentração de coliformes.
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FIGURA 8.3 – Matriz genérica penta-diagonal para um domínio 4 × 3

8.4 A malha numérica e o modelo implementado

No HIDRA, optou-se por utilizar esquemas numéricos definidos no sistema de
coordenadas cartesinas (X,Y,Z), empregando a malha espaço-alternada de Arakawa tipo
C. O emprego de algoritmos de particionamento na malha numérica com essas
características gera matrizes irregulares e estruturadas [RIZ 2002].

As malhas numéricas são definidas, tendo em vista a posição relativa das variáveis
dependentes em relação a essas malhas. São possíveis muitos arranjos das variáveis,
mas para sistemas de coordenadas cartezianas, dois deles são os mais usuais: o arranjo
localizado e o alternado (ou desencontrado). Cada escolha tem vantagens e
desvantagens quanto ao armazenamento e a eficiência computacional, como descrito em
[BOR 2000] e [MAL 95].

A escolha pelo uso de malhas cartesianas espaço-alternada deve-se a sua simplicidade e
ao fato de que as EDPs tratadas no HIDRA são as equações shallow water (ESW) e a
equação do transporte de massa (ETM).

Vários modelos computacionais foram implementados, em linguagem C, utilizando o
compilador gcc 2.91.60 sobre o sistema operacional Linux 2.2.1 [DOR 2002]. A fig. 8.4
representa um desses modelos que está sendo tomado com a finalidade de testar as
ferramentas de particionamento/mapeamento e verificar o modelo do cluster,
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desenvolvido nesse trabalho, por meio de mapeamento do grafo da aplicação sobre o
grafo da arquitetura. A biblioteca de troca de mensagens utilizada foi o MPICH versão
1.2.1, uma implementação do padrão MPI 1.0 desenvolvida no Argonne National
Laboratory [GRO 96].

FIGURA 8.4 – Um dos modelos computacionais implementados para o HIDRA

O modelo apresentado na figura 8.4 gera um grafo com 469 vértices e 1.692 arestas. Esse
foi o grafo utilizado para a realização dos experimentos com particionamento e
mapeamento deste trabalho e será denominado “grafo da aplicação”.

O arquivo que descreve o formato do grafo da aplicação para o software CHACO e o
software JOSTLE é dado pela figura 8.5, enquanto que o arquivo de descrição para o
software SCOTCH é dado pela figura 8.6. Essas figuras estão de acordo com os
formatos exigidos pelas ferramentas de particionamento e de mapeamento, descritas no
capítulo 7, e contém a descrição dos 10 primeiros vértices.

469 1692
  2    6
  1    3    7
  2    4    8
  3    9
  6   11
  1    5    7   12
  2    6    8   13
  3    7    9   14
  4    8   15
 11   18

FIGURA 8.5 – Descrição parcial do grafo da aplicação -  formato CHACO/JOSTLE

469 1692
0 1 2 1 1 1 5
1 1 3 1 0 1 2 1 6
2 1 3 1 1 1 3 1 7
3 1 2 1 2 1 8
4 1 2 1 5 1 10
5 1 4 1 0 1 4 1 6 1 11
6 1 4 1 1 1 5 1 7 1 12
7 1 4 1 2 1 6 1 8 1 13
8 1 3 1 3 1 7 1 14
9 1 2 1 10 1 17

FIGURA 8.6 – Descrição parcial do grafo da aplicação no formato SCOTCH
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8.5 Considerações finais

O GMCPAD tem pesquisado sobre aplicações de alto desempenho em Clusters de
máquinas multiprocessadas, em especial, modelos hidrodinâmicos e de transporte de
substâncias. A realização de predições ou simulações fluviais, marítimas ou
atmosféricas necessita de grande quantidade de memória e de alto desempenho
computacional. Para alcançar esses objetivos, uma alternativa atual, dentro de uma
relação custo/benefício favorável, é empregar clusters de PCs[RIZ 2002].

Encontrar bons particionamentos de grafos irregulares e não estruturados para se
executar simulações científicas com eficiências não é tarefa fácil, principalmente em um
cluster heterogêneo, pois seus nós apresentam diferentes capacidades computacionais, o
que requer um bom particionamento de forma que as computações fiquem balanceadas,
utilizando o mínimo de comunicação e, evitando ociosidade e/ou sobrecarga dos nós do
cluster.

O próximo capítulo descreve e analisa os experimentos realizados com particionamento
e mapeamento do grafo da aplicação descrito neste capítulo sobre o grafo da arquitetura
descrito no capítulo 4.
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9 Experimentos realizados e resultados obtidos

Os 4 capítulos anteriores introduziram conceitos sobre particionamento e mapeamento
de grafos. Eles descrevem as ferramentas e o grafo da aplicação utilizado para
experimentos deste trabalho. Este capítulo apresenta os experimentos realizados com
esse grafo, descreve e analisa os experimentos realizados com cada software e, com
base nesses dados, apresenta algumas considerações.

Para realizar os experimentos deste trabalho, além do grafo da aplicação já descrito no
capítulo 8, também foi utilizado o grafo da arquitetura, descrito no capítulo 4 deste
trabalho. Em relação a esses grafos,  os arquivos que descrevem os dados de cada grafo
seguem o formato padrão utilizado por cada software de particionamento/mapeamento,
já descritos no capítulo 7. Eles foram anexados no final do trabalho.

9.1 Características dos grafos utilizados

A tabela 9.1 apresenta as características dos grafos utilizados, indicando o número de
vértices e arestas de cada um deles. O grafo da aplicação é tipo não valorado em
vértices ou arestas, ou seja, não possui pesos associados aos vértices ou arestas. O grafo
da arquitetura é do tipo valorado por possuir pesos em seus vértices e suas arestas. Esses
pesos foram definidos no capítulo 4 deste trabalho.

TABELA 9.1 – Grafos utilizados com experimentos deste trabalho

Nome do Grafo Vértices Arestas Valorado

Grafo da Aplicação 469 1692 Não

Grafo da Arquitetura 10 90 Sim

9.2 Observações Preliminares

Para propósitos deste trabalho considerou-se apenas os melhores resultados de vários
experimentos executados com todas as ferramentas para particionamento e mapeamento
sobre o grafo da aplicação. Muitas combinações de parâmetros oferecidas por cada
software foram testadas. Resultados que ofereceram pouca qualidade, como por
exemplo: um corte de arestas muito grande, foram descartados.

Em todos os experimentos realizados com o grafo da aplicação o mesmo foi
particionado de acordo com o número de nós que compõem o grafo da arquitetura, ou
seja, todos os particionamento/mapeamento resultaram em 10 partes.

Em alguns casos, na tentativa para se obter melhores resultados, considerou-se um
desbalanceamento que variou entre 0% e 3%. Observou-se que percentuais de
desbalanceamento maiores não representaram nenhuma melhoria significativa.

Para considerar o particionamento/mapeamento com melhor qualidade, considerou-se
resultados que apresentaram o menor corte de arestas, por ser uma métrica apresentada
por todas as ferramentas e também foi considerado os experimentos que foram
executados no menor tempo. Com base nesses resultados foi possível avaliar qual a
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melhor ferramenta para particionar/mapear o grafo da aplicação escolhido de modo
satisfatório e qual combinação de métodos produziu melhores resultados.

9.3 Experimentos com o software CHACO

O software CHACO foi executado várias vezes com o grafo da aplicação. Em cada
execução foram combinados vários parâmetros. Quando utiliza métodos multiníveis,
este software permite que especifique em quantas partes se quer dividir o grafo a cada
estágio da decomposição recursiva.

A tab. 9.2 apresenta os resultados obtidos com experimentos realizados com o software
CHACO. Essa tabela apresenta 14 colunas, as sete primeiras referem-se a experimentos
realizados com 0% de desbalanceamento e as sete seguintes com 1% de
desbalanceamento. Experimentos com desbalanceamentos maiores não produziram bons
resultados. Nessa tabela, a primeira coluna apresenta o método global utilizado para
particionar o grafo. A segunda coluna indica o método local utilizado para fazer o
refinamento do grafo. A terceira coluna contêm o percentual de desbalanceamento
permitido durante o particionamento. A quarta coluna mostra o autovetor utilizado
durante a execução do método Espectral. A quinta coluna registra o número de reduções
executadas sobre o grafo durante a utilização dos métodos locais. A sexta coluna exibe
o número do corte de arestas. A sétima coluna representa o tempo gasto durante o
particionamento.

TABELA 9.2 – Particionamentos realizados com o software CHACO

Desb Nº Te Método Desb Nº Te
Global Local Max Av Red Ca (s) Global Local Max Av Red Ca (s)

Multinível KL 0% 5 88 0,09 Multinível KL 1% 5 79 0,05
KL 0% 10 100 0,05 KL 1% 10 91 0,04
KL 0% 15 82 0,06 KL 1% 15 88 0,05
KL 0% 20 82 0,05 KL 1% 20 84 0,05
KL 0% 25 85 0,06 KL 1% 25 87 0,03
KL 0% 30 84 0,05 KL 1% 30 85 0,06

Spectral KL 0% ML 5 91 0,10 Spectral KL 1% ML 5 83 0,10
KL 0% ML 10 89 0,12 KL 1% ML 10 92 0,11
KL 0% ML 15 92 0,11 KL 1% ML 15 83 0,10
KL 0% ML 20 92 0,10 KL 1% ML 20 84 0,10
KL 0% ML 25 93 0,06 KL 1% ML 25 93 0,11
KL 0% ML 30 94 0,11 KL 1% ML 30 94 0,16

0% ML 5 102 0,10 1% ML 5 102 0,09
0% ML 10 100 0,09 1% ML 10 100 0,09
0% ML 15 98 0,09 1% ML 15 98 0,09
0% ML 20 97 0,10 1% ML 20 97 0,10
0% ML 25 100 0,10 1% ML 25 100 0,10
0% ML 30 100 0,10 1% ML 30 100 0,10

Dos resultados obtidos e mostrados nas figuras  9.1 e 9.2. 7 observa-se:
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•  experimentos com o método Spectral mostram claramente que a utilização de um
método local para refinamento do grafo pode diminuir significativamente o número
de corte de arestas;

•  o aumento do número de reduções durante a execução do refinamento do grafo pode
contribuir para a diminuição do corte de arestas melhorando a qualidade do
particionamento. No entanto, há um certo limite, aonde não há mais melhorias no
corte de aresta. Isso significa que o processo de refinamento do grafo chegou ao seu
limite;

•  o método Multinível-KL executado com 1% de desbalanceamento e apenas cinco
reduções realizadas durante o refinamento do grafo, obteve o melhor desempenho
gerando 79 cortes de aresta. Esse foi o menor valor alcançado com todas as
combinações experimentadas;
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FIGURA 9.1 – Particionamento com CHACO e 0% de desbalanceamento
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FIGURA 9.2 – Particionamento com CHACO e 1% de desbalanceamento

•  Com relação ao tempo o método Multinível-KL também se destacou como o
melhor, executando os particionamentos com 0% e 1% no menor tempo. Observou-
se também que esse o desbalanceamento de 1% reduziu o tempo de execução para o
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método Multinível-KL, mas não resultou em alterações muito significativas para os
outros métodos.
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FIGURA 9.4 – Tempo de execução com CHACO e 1% de desbalanceamento

9.4 Experimentos com o software JOSTLE

O software JOSTLE utiliza o método multinível como método global, porém como
método local permite a utilização de dois algoritmos: KL ou Greedy. Foram realizados
vários experimentos com o grafo da aplicação e os melhores resultados alcançados são
apresentados na tab. 9.3. Esta tabela se divide em duas partes, do lado esquerdo
descreve resultados com experimentos utilizando o método local KL e do lado direito o
método Greedy. Experimentos com 1% e 2% foram suprimidos da tabela por
apresentarem resultados idênticos aos experimentos com 0%.
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Nesta tabela a primeira coluna apresenta o método global utilizado para efetuar o
particionamento do grafo da aplicação. A segunda coluna indica o método local
utilizado para refinar as partições geradas. A terceira coluna mostra o percentual de
desbalanceamento informado. A quarta coluna exibe o percentual de desbalanceamento
que o software conseguiu manter. A quinta coluna descreve o número de reduções
executadas durante o refinamento. A sexta coluna exibe o número do corte de arestas. A
sétima coluna finalmente apresenta o tempo de execução para cada particionamento
realizado.

TABELA 9.3 – Particionamentos realizados com o software JOSTLE

Método Desbal. Nº Te Método Desbal. Nº Te
Global Local Max Exec Red Ca (s) Global Local Max Exec Red Ca (s)

Multinível KL 0% 0,0% 1 88 0,02 Multinível Greedy 0% 0,0% 1 84 0,02
5 87 0,02 5 92 0,02
10 84 0,02 10 88 0,02
15 95 0,02 15 101 0,02
20 95 0,02 20 101 0,02
25 95 0,02 25 101 0,02
30 83 0,02 30 84 0,02

3% 2,1% 1 91 0,02 3% 2,1% 1 81 0,02
5 82 0,02 5 83 0,02
10 83 0,02 10 84 0,02
15 82 0,02 15 90 0,02
20 82 0,02 20 90 0,02
25 82 0,02 25 90 0,02
30 83 0,02 30 83 0,02

Os resultados apresentados na tab. 9.3 e exibidos na fig. 9.5 e 9.6 evidenciam que:

•  aumento do número de reduções durante o particionamento com método local KL
contribuiu para a diminuição do corte de arestas;

•  o método Greedy conseguiu atingir um corte de arestas menor com menos reduções;
•  um desbalanceamento maior conseguiu diminuir ainda mais o corte de arestas;
•  o método Global Multinível em conjunto com o método Greedy executado com 3%

de desbalanceamento e apenas uma redução realizada durante o refinamento do
grafo, obteve o melhor resultado durante o particionamento, gerando 81 cortes de
aresta;

•  Considerando-se o tempo de execução, observado na fig. 9.7, este software
conseguiu manter sempre o mesmo valor durante todos os experimentos.
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FIGURA 9.5 – Particionamento com JOSTLE e 0% de desbalanceamento
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9.5 Experimentos com o software SCOTCH

O software SCOTCH  funciona um pouco diferente das outras ferramentas pesquisadas
neste trabalho, ele utiliza o algoritmo Bissecção Recursiva Dual para fazer o
mapeamento e em seguida aplica um dos seus vários métodos de particionamento sobre
a partição gerada.

Os experimentos com o SCOTH estão descritos na tab. 9.4. Essa tabela apresenta na
primeira coluna o método de mapeamento utilizado por este software, o único método
de mapeamento que é utilizado é a Bissecção Recursiva Dual. A segunda coluna indica
o modo como o grafo é percorrido durante o processo de mapeamento  e ou
particionamento. A terceira coluna mostra o método de particionamento utilizado para
particionar um os subdomínios gerados pelo mapeamento. A quarta coluna descreve o
número de corte de arestas. A sexta coluna é apresenta o tempo gasto para efetuar o
mapeamento/particionamento.

TABELA 9.4– Mapeamento/particionamento realizado com o software SCOTCH

Método Esq. Te
Mapeamento Exec Particionamento Ca (s)

Bissecção Rec. Dual Adap Fiduccia-Mattheyses 89 0,000006
Gibbs-Poole-Stockmeyer 128 0,000000
Greedy-Graph-Growing 79 0,000003
Multilevel 598 0,000001
Random 709 0,000001
Exactifying 728 0,000001

Bread Fiduccia-Mattheyses 89 0,000006
First Gibbs-Poole-Stockmeyer 128 0,000000

Greedy-Graph-Growing 78 0,000003
Multilevel 598 0,000001
Random 709 0,000001
Exactifying 728 0,000001

Depth Fiduccia-Mattheyses 90 0,000006
First Gibbs-Poole-Stockmeyer 128 0,000000

Greedy-Graph-Growing 77 0,000003
Multilevel 598 0,000001
Random 709 0,000001
Exactifying 728 0,000001

Nesse sentido, este software apresentou o melhor resultado utilizando o esquema de
execução Depth-First e o método de particionamento Greedy apresentando 77 cortes de
aresta. Esses resultados podem ser observados na fig. 9.7.

Este software apresentou tempos de execução muito menores que o software CHACO e
o software JOSTLE. Esses tempos são apresentados na figura 9.8. O tempo de execução
do melhor particionamento apresentou o valor de 0,000003 segundos.
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9.6 Comparação de resultados finais

Para demonstrar a qualidade dos experimentos comparou-se os resultados obtidos com
as três ferramentas. Para isso, o melhor resultado de cada experimento realizado e
observado nas tabelas 9.2, 9.3 e 9.4, foram sintetizados na tab. 9.5. Nessa tabela, a
primeira coluna apresenta o nome da ferramenta utilizada. A segunda e terceira colunas
indicam o percentual de desbalanceamento máximo permitido e o percentual alcançado
durante a execução do processamento, respectivamente. A quarta coluna mostra o
número de corte de arestas e a quinta coluna apresenta o tempo de execução do método.

TABELA 9.5 – Melhores resultados observados

Ferramenta
Desb.
Max. Desb. Ca Te(s)

Chaco 2.0 1% 1,0% 79 0,050000
Jostle 2.2 3% 2,1% 81 0,020000
Scotch 3.1 1% 1,0% 77 0,000006
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9.6.1 Qualidade do Particionamento

Com relação à qualidade do particionamento, considerou-se o melhor software aquele
que gerou o menor número de corte de arestas e executou no menor tempo. Esses
resultados são apresentados nas fig. 9.10 e 9.11.

Entre as três ferramentas experimentadas, o software SCOTCH revelou-se o melhor,
pois conseguiu efetuar o particionamento com menor corte de arestas e em um tempo
muito menor que os outros.
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FIGURA 9.10 – Particionamento para todas as ferramentas

O Jostle apresentou um tempo de particionamento menor que o Chaco, no entanto
perdeu no que se refere a qualidade do particionamento para este segundo software, pois
não conseguiu gerar um corte de arestas menor.
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9.6.2 Qualidade do Mapeamento

Com relação ao mapeamento do grafo da aplicação sobre o grafo da arquitetura,
avaliou-se o comportamento do software SCOTCH, pois esse é o único software
analisado que faz mapeamento. Os resultados são apresentados na tab. 9.6. Essa tabela
apresenta na primeira coluna o número da partição criada, a segunda, terceira, quarta,
quinta, sexta e sétima colunas indicam o número de vértices que a partição contém
seguido do percentual que a mesma representa sobre o número total de vértices e a
última representa o poder computacional de cada nó do cluster modelado e apresentado
na última coluna da tab. 4.10 apresentada no capítulo 4 dese trabalho.

TABELA 9.6 - Comparação de partições geradas

Chaco 2.0 Jostle 2.2 Scotch 3.1
Partição Chaco Jostle Scotch Pc

1 47 10,02% 47 10,02% 15 3,20% 3%
2 47 10,02% 47 10,02% 19 4,05% 4%
3 47 10,02% 47 10,02% 19 4,05% 4%
4 47 10,02% 47 10,02% 19 4,05% 3%
5 47 10,02% 47 10,02% 13 2,77% 2%
6 46 9,81% 47 10,02% 10 2,13% 2%
7 47 10,02% 47 10,02% 94 20,04% 21%
8 47 10,02% 47 10,02% 94 20,04% 21%
9 47 10,02% 46 9,81% 94 20,04% 20%

10 47 10,02% 47 10,02% 92 19,62% 20%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A fig. 9.12 ilustra os resultados obtidos  e mostra a correspondência do grafo da
aplicação para o grafo da arquitetura quando se trata do SCOTCH. Esse fator confirma a
capacidade desse software para efetuar o mapeamento de um grafo sobre outro. Com
relação ao software CHACO e software JOSTLE, ambos não apresentaram capacidade
de mapeamento, por outro lado demonstraram uma boa capacidade para particionar o
grafo em um ambiente homogêneo, pois eles conseguiram criar partições com
praticamente o mesmo número de vértices
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9.7 Considerações finais

 Neste capítulo  foram realizados experimentos por intermédio de várias combinações
dos métodos e parâmetros oferecidos por cada ferramenta pesquisada. Tais
experimentos não foram significativos para se dizer se a metodologia sempre leva a
bons resultados. Por isso, torna-se necessário conhecer as características da aplicação e
investigar as opções que as ferramentas oferecem, para combiná-las até que se alcance o
melhor resultado.

Com relação a qualidade do particionamento, o software CHACO e software JOSTLE
mostraram-se eficientes no balanceamento de carga por gerarem partições com
praticamente o mesmo tamanho, sendo esses resultados adequados para arquiteturas
homogêneas.

Em se tratando do mapeamento do grafo da aplicação sobre o grafo da arquitetura, o
software SCOTCH foi o único que cumpriu essa tarefa com fidelidade, destacando-se
também por executar particionamento com melhor qualidade e pela execução dos
experimentos em um tempo significativamente menor que os outros.
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10 Conclusões

O principal objetivo deste trabalho é a criação de uma metodologia para modelar
arquiteturas de computadores. Essa metodologia baseia-se na utilização de programas
de benchmak que podem avaliar o desempenho de parâmetros específicos de uma
máquina. Além disso, esses programas são facilmente encontrados na Internet e a custo
zero.

Esta metodologia foi utilizada com sucesso ao se modelar o cluster do Instituto de
Informática da UFRGS, que é do tipo heterogêneo e exige cuidados especiais quando se
executa aplicações paralelas, pois nesse caso é preciso distribuir a carga de
processamento de forma que os nós recebam cargas proporcionais ao sua capacidade de
processamento.

Dessa forma criou-se um grafo chamado de grafo da arquitetura, que mais tarde foi
utilizado para mapear as partições resultantes do particionamento de outro grafo,
chamado de grafo da aplicação. Para isso, foram executados vários experimentos e os
resultados foram analisados e comparados, observando-se o tempo de execução e a
qualidade de particionamento.

O ponto forte desta metodologia é a sua flexibilidade, pois ela pode ser utilizada de
acordo com a necessidade do usuário, de modo que ele possa incluir ou excluir os
parâmetros do modelo e ainda atribuir pesos maiores para parâmetros mais importantes
e pesos menores para parâmetros menos importantes.

10.1  Resumo do trabalho

Para conclusão deste trabalho várias etapas foram cumpridas e muitos experimentos
foram realizados. Portanto, o trabalho foi constituído das seguintes etapas:

No capítulo 2, foram explorados conceitos sobre cluster de computadores, protocolos de
comunicação, tecnologias de redes, componentes de um cluster, vantagens dessa
arquitetura, clusters homogêneos e heterogêneos e métodos de análise de desempenho.

Para se criar o grafo da arquitetura do cluster, foram pesquisados e apresentados no
capítulo 3 vários conceitos sobre grafos, representação de grafos, caminhanento entre
grafos e foram apresentados alguns exemplos de grafos de arquiteturas e grafos de
aplicações.

No capítulo 4, apresentou-se o cluster heterogêneo do Instituto de Informática da
UFRGS e descreveu-se quais experimentos foram realizados e quais critérios foram
adotados para a elaboração do grafo da arquitetura.

Em seguida, foram pesquisados e descritos no capítulo 5 conceitos sobre
particionamento de grafos, corte de arestas, desbalanceamento de carga, métodos de
globais e locais e o que se deve considerar para escolher o melhor método de
particionamento.
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No capítulo 6, foram apresentados conceitos sobre mapeamento, funções objetivo e
foram descritos alguns algoritmos de mapeamento.

O capítulo 7, descreveu-se os três as selecionadas para a realização dos experimentos
com particionamento e mapeamento, foram elas: o software CHACO 2.0, o software
JOSTLE 2.2 e o software SCOTCH 3.1. Nesse capítulo apresentou-se os métodos
utilizados por cada uma delas, como obtê-las, instalá-las e como executá-las na sua
forma mais básica, juntamente com os arquivos de entrada e resultados produzidos.

Escolheu-se, então, um problema, uma aplicação, a qual foi modelada através de um
grafo para ser utilizado nos experimentos. Portanto, o capítulo 8 descreveu todas as
características dessa aplicação, apresentou o grafo gerado e exemplificou a forma como
ele é representado.

Finalmente, no capítulo 9 foram apresentados os experimentos realizados com cada uma
das três ferramentas pesquisadas. Esses experimentos foram detalhados através de
comentários, tabelas e gráficos e os resultados foram analisados. Por intermédio dessa
análise identificou-se o software SCOTCH como a melhor ferramenta, tanto na
qualidade de particionamento como no tempo de execução.

10.2  Contribuições da pesquisa

Como contribuição dessa pesquisa, pode-se citar:

•  uma metodologia flexível para se modelar arquiteturas, inclusive de clusters de
computadores;

•  modelagem do cluster do Instituto de Informática da UFRGS;
•  manuais simplificados para cada uma das ferramentas analisadas, com instruções

sobre a obtenção, instalação e utilização das mesmas;
•  identificação da melhor ferramenta para particionamento e para o mapeamento entre

as que foram analisadas neste trabalho.

10.3  Resultados Obtidos

Ficou claro que a utilização de um método local para efetuar o refinamento da partição
gerada pode melhorar bastante a qualidade do mesmo diminuindo seu corte de arestas.

Em alguns casos aumentar o número de reduções do grafo durante a utilização de um
método multinível e permitir um certo percentual de desbalanceamento pode melhorar a
qualidade do particionamento.

Torna-se necessário então, a realização de vários experimentos, combinando-se os
parâmetros oferecidos por cada ferramenta antes de concluir qual o método/ferramenta
mais adequada.

Após a realização dos experimentos, identificou-se que o software SCOTCH é superior
aos outros dois, considerando-se a qualidade do particionamento e, principalmente, o
tempo de execução que foi significativamente menor que nos outros .
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Finalmente, foi possível efetuar o mapeamento do grafo da aplicação sobre o grafo da
arquitetura, distribuindo-se a carga de acordo com a capacidade de processamento de
cada nó do cluster heterogêneo.

10.4  Publicações

Durante a elaboração deste trabalho, foram submetidos e publicados os seguintes
trabalhos:

•  Trabalho Individual: Programação concorrente implícita: Estado da arte. PPGC
da UFRGS, Novembro de 2000. 141 p.

•  Resumo de Artigo: Modelagem de um cluster heterogêneo para ser utilizado em
particionamento e mapeamento de domínios de aplicações. 2o. EPCC – Encontro
de Produção Científica do Centro Universitário de Maringá, em Outubro de 2001.

.
•  Artigo: Modelagem de um Cluster Heterogêneo para  Particionamento e

Mapeamento de Domínios em Aplicações Paralelizáveis. Wperformance - I
Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação, Evento
Integrante do XXII Congresso da SBC - SBC2002. Florianópolis, Julho de 2002.
(Trabalho aceito para ser apresentado e publicado nos anais).

•  Artigo: Estudo Comparativo de Software Para Particionamento e Mapeamento
de Grafos. WSCAD’2002 – Terceiro Workshop em Sistemas Computacionais de
Alto Desempenho. Vitória – ES, Outubro de 2002. (Trabalho submetido)

10.5  Trabalhos Futuros

O problema do mapeamento e de particionamento tem sido objeto de pesquisa há muito
tempo. Portanto existem muitas heurísticas que não geram uma solução ótima, mas
podem produzir bons resultados.

Como trabalhos futuros sugere-se:

•  Pesquisa de novos métodos para particionamento e mapeamento de grafos;
•  Estudo de outros pacotes para particionamento e mapeamento;
•  Realização de experimentos com particionamento de grafos de tamanhos variados e

mapeamentos sobre várias arquiteturas de clusters;
•  Exploração de métodos que executam o particionamento e mapeamento em paralelo;
•  Aplicação real da pesquisa, mapeando e particionando o grafo do Lago Guaíba no

cluster pesquisado;
•  Executar experimentos com a versão 3.4 do software SCOTCH, lançada em

Novembro de 2001,  que permite que todas as suas funções sejam executadas
através de chamadas de funções da linguagem C.
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10.6  Considerações Finais

Este trabalho modelou a arquitetura do cluster heterogêneo e multiprocessado do
Instituto de Informática da UFRGS através de um modelo analítico simples, baseado em
parâmetros que podem ser mensurados através de programas de benchmark específicos.
Esse modelo possui a vantagem de poder ser modificado, aumentando-se ou
diminuindo-se os parâmetros que o compõem e modificando-se o peso de cada
parâmetro, de acordo com as características que a aplicação a ser particionada exigirá da
arquitetura.

Além  disso, mostrou-se através de experimentos, o funcionamento de 3 ferramentas
para particionamento e mapeamento de grafos. Para os experimentos investigados
mostrou-se a capacidade do software SCOTCH para fazer o mapeamento e o
particionamento em especial para arquiteturas heterogêneas utilizando-se o modelo do
cluster criado neste trabalho. Os resultados apresentados por este software foram
satisfatórios, pois mostraram a fidelidade do particionamento com o modelo do cluster
apresentando variações mínimas que, em geral, não influenciarão no resultado do
processamento paralelo da aplicação. O software CHACO e o software JOSTLE não
apresentaram  capacidade de mapeamento, mas por outro lado apresentaram um boa
capacidade de balanceamento de carga conseguindo geras todas as partições com
mesmo tamanho. Esse tipo de resultado é adequado para ambientes com máquinas
homogêneas.

Entretanto, antes da escolha de uma ferramenta e/ou um conjunto de métodos para
particionamento/mapeamento, julga-se conveniente investigar as características da
aplicação a ser particionada e executar diversas combinações de variações de
parâmetros oferecidos por eles.
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Anexo Arquivo de Descrição do Grafo da Aplicação

469 1692
0 1 2 1 1 1 5
1 1 3 1 0 1 2 1 6
2 1 3 1 1 1 3 1 7
3 1 2 1 2 1 8
4 1 2 1 5 1 10
5 1 4 1 0 1 4 1 6 1 11
6 1 4 1 1 1 5 1 7 1 12
7 1 4 1 2 1 6 1 8 1 13
8 1 3 1 3 1 7 1 14
9 1 2 1 10 1 17
10 1 4 1 4 1 9 1 11 1 18
11 1 4 1 5 1 10 1 12 1 19
12 1 4 1 6 1 11 1 13 1 20
13 1 4 1 7 1 12 1 14 1 21
14 1 3 1 8 1 13 1 22
15 1 1 1 25
16 1 2 1 17 1 28
17 1 4 1 9 1 16 1 18 1 29
18 1 4 1 10 1 17 1 19 1 30
19 1 4 1 11 1 18 1 20 1 31
20 1 4 1 12 1 19 1 21 1 32
21 1 4 1 13 1 20 1 22 1 33
22 1 4 1 14 1 21 1 23 1 34
23 1 3 1 22 1 24 1 35
24 1 3 1 23 1 25 1 36
25 1 4 1 15 1 24 1 26 1 37
26 1 3 1 25 1 27 1 38
27 1 2 1 26 1 39
28 1 3 1 16 1 29 1 40
29 1 4 1 17 1 28 1 30 1 41
30 1 4 1 18 1 29 1 31 1 42
31 1 4 1 19 1 30 1 32 1 43
32 1 4 1 20 1 31 1 33 1 44
33 1 4 1 21 1 32 1 34 1 45
34 1 4 1 22 1 33 1 35 1 46
35 1 4 1 23 1 34 1 36 1 47
36 1 4 1 24 1 35 1 37 1 48
37 1 4 1 25 1 36 1 38 1 49
38 1 4 1 26 1 37 1 39 1 50
39 1 2 1 27 1 38
40 1 3 1 28 1 41 1 51
41 1 4 1 29 1 40 1 42 1 52
42 1 4 1 30 1 41 1 43 1 53
43 1 4 1 31 1 42 1 44 1 54
44 1 4 1 32 1 43 1 45 1 55
45 1 4 1 33 1 44 1 46 1 56
46 1 4 1 34 1 45 1 47 1 57
47 1 4 1 35 1 46 1 48 1 58
48 1 4 1 36 1 47 1 49 1 59
49 1 4 1 37 1 48 1 50 1 60
50 1 3 1 38 1 49 1 61

51 1 3 1 40 1 52 1 63
52 1 4 1 41 1 51 1 53 1 64
53 1 4 1 42 1 52 1 54 1 65
54 1 4 1 43 1 53 1 55 1 66
55 1 4 1 44 1 54 1 56 1 67
56 1 4 1 45 1 55 1 57 1 68
57 1 4 1 46 1 56 1 58 1 69
58 1 4 1 47 1 57 1 59 1 70
59 1 4 1 48 1 58 1 60 1 71
60 1 4 1 49 1 59 1 61 1 72
61 1 4 1 50 1 60 1 62 1 73
62 1 2 1 61 1 74
63 1 3 1 51 1 64 1 76
64 1 4 1 52 1 63 1 65 1 77
65 1 4 1 53 1 64 1 66 1 78
66 1 4 1 54 1 65 1 67 1 79
67 1 4 1 55 1 66 1 68 1 80
68 1 4 1 56 1 67 1 69 1 81
69 1 4 1 57 1 68 1 70 1 82
70 1 4 1 58 1 69 1 71 1 83
71 1 4 1 59 1 70 1 72 1 84
72 1 4 1 60 1 71 1 73 1 85
73 1 4 1 61 1 72 1 74 1 86
74 1 4 1 62 1 73 1 75 1 87
75 1 1 1 74
76 1 3 1 63 1 77 1 91
77 1 4 1 64 1 76 1 78 1 92
78 1 4 1 65 1 77 1 79 1 93
79 1 4 1 66 1 78 1 80 1 94
80 1 4 1 67 1 79 1 81 1 95
81 1 4 1 68 1 80 1 82 1 96
82 1 4 1 69 1 81 1 83 1 97
83 1 4 1 70 1 82 1 84 1 98
84 1 4 1 71 1 83 1 85 1 99
85 1 4 1 72 1 84 1 86 1 100
86 1 4 1 73 1 85 1 87 1 101
87 1 2 1 74 1 86
88 1 2 1 89 1 103
89 1 3 1 88 1 90 1 104
90 1 1 1 89
91 1 2 1 76 1 92
92 1 4 1 77 1 91 1 93 1 105
93 1 4 1 78 1 92 1 94 1 106
94 1 4 1 79 1 93 1 95 1 107
95 1 4 1 80 1 94 1 96 1 108
96 1 4 1 81 1 95 1 97 1 109
97 1 4 1 82 1 96 1 98 1 110
98 1 4 1 83 1 97 1 99 1 111
99 1 4 1 84 1 98 1 100 1 112
100 1 4 1 85 1 99 1 101 1 113
101 1 3 1 86 1 100 1 114
102 1 2 1 103 1 119
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103 1 4 1 88 1 102 1 104 1 120
104 1 3 1 89 1 103 1 121
105 1 3 1 92 1 106 1 125
106 1 4 1 93 1 105 1 107 1 126
107 1 4 1 94 1 106 1 108 1 127
108 1 4 1 95 1 107 1 109 1 128
109 1 4 1 96 1 108 1 110 1 129
110 1 4 1 97 1 109 1 111 1 130
111 1 4 1 98 1 110 1 112 1 131
112 1 4 1 99 1 111 1 113 1 132
113 1 4 1 100 1 112 1 114 1 133
114 1 4 1 101 1 113 1 115 1 134
115 1 2 1 114 1 135
116 1 2 1 117 1 137
117 1 2 1 116 1 138
118 1 2 1 119 1 144
119 1 4 1 102 1 118 1 120 1 145
120 1 4 1 103 1 119 1 121 1 146
121 1 4 1 104 1 120 1 122 1 147
122 1 2 1 121 1 148
123 1 2 1 124 1 150
124 1 2 1 123 1 151
125 1 3 1 105 1 126 1 154
126 1 4 1 106 1 125 1 127 1 155
127 1 4 1 107 1 126 1 128 1 156
128 1 4 1 108 1 127 1 129 1 157
129 1 4 1 109 1 128 1 130 1 158
130 1 4 1 110 1 129 1 131 1 159
131 1 4 1 111 1 130 1 132 1 160
132 1 4 1 112 1 131 1 133 1 161
133 1 4 1 113 1 132 1 134 1 162
134 1 4 1 114 1 133 1 135 1 163
135 1 4 1 115 1 134 1 136 1 164
136 1 3 1 135 1 137 1 165
137 1 4 1 116 1 136 1 138 1 166
138 1 4 1 117 1 137 1 139 1 167
139 1 2 1 138 1 168
140 1 2 1 141 1 170
141 1 2 1 140 1 171
142 1 1 1 173
143 1 2 1 144 1 178
144 1 4 1 118 1 143 1 145 1 179
145 1 4 1 119 1 144 1 146 1 180
146 1 4 1 120 1 145 1 147 1 181
147 1 4 1 121 1 146 1 148 1 182
148 1 4 1 122 1 147 1 149 1 183
149 1 3 1 148 1 150 1 184
150 1 4 1 123 1 149 1 151 1 185
151 1 4 1 124 1 150 1 152 1 186
152 1 3 1 151 1 153 1 187
153 1 1 1 152
154 1 3 1 125 1 155 1 188
155 1 4 1 126 1 154 1 156 1 189
156 1 4 1 127 1 155 1 157 1 190
157 1 4 1 128 1 156 1 158 1 191

158 1 4 1 129 1 157 1 159 1 192
159 1 4 1 130 1 158 1 160 1 193
160 1 4 1 131 1 159 1 161 1 194
161 1 4 1 132 1 160 1 162 1 195
162 1 4 1 133 1 161 1 163 1 196
163 1 4 1 134 1 162 1 164 1 197
164 1 4 1 135 1 163 1 165 1 198
165 1 4 1 136 1 164 1 166 1 199
166 1 4 1 137 1 165 1 167 1 200
167 1 4 1 138 1 166 1 168 1 201
168 1 4 1 139 1 167 1 169 1 202
169 1 3 1 168 1 170 1 203
170 1 4 1 140 1 169 1 171 1 204
171 1 4 1 141 1 170 1 172 1 205
172 1 3 1 171 1 173 1 206
173 1 4 1 142 1 172 1 174 1 207
174 1 2 1 173 1 208
175 1 2 1 176 1 211
176 1 3 1 175 1 177 1 212
177 1 2 1 176 1 213
178 1 3 1 143 1 179 1 217
179 1 4 1 144 1 178 1 180 1 218
180 1 4 1 145 1 179 1 181 1 219
181 1 4 1 146 1 180 1 182 1 220
182 1 4 1 147 1 181 1 183 1 221
183 1 4 1 148 1 182 1 184 1 222
184 1 4 1 149 1 183 1 185 1 223
185 1 3 1 150 1 184 1 186
186 1 3 1 151 1 185 1 187
187 1 2 1 152 1 186
188 1 3 1 154 1 189 1 224
189 1 4 1 155 1 188 1 190 1 225
190 1 4 1 156 1 189 1 191 1 226
191 1 4 1 157 1 190 1 192 1 227
192 1 4 1 158 1 191 1 193 1 228
193 1 4 1 159 1 192 1 194 1 229
194 1 4 1 160 1 193 1 195 1 230
195 1 4 1 161 1 194 1 196 1 231
196 1 4 1 162 1 195 1 197 1 232
197 1 4 1 163 1 196 1 198 1 233
198 1 4 1 164 1 197 1 199 1 234
199 1 4 1 165 1 198 1 200 1 235
200 1 4 1 166 1 199 1 201 1 236
201 1 4 1 167 1 200 1 202 1 237
202 1 4 1 168 1 201 1 203 1 238
203 1 4 1 169 1 202 1 204 1 239
204 1 4 1 170 1 203 1 205 1 240
205 1 4 1 171 1 204 1 206 1 241
206 1 4 1 172 1 205 1 207 1 242
207 1 4 1 173 1 206 1 208 1 243
208 1 3 1 174 1 207 1 244
209 1 2 1 210 1 246
210 1 3 1 209 1 211 1 247
211 1 4 1 175 1 210 1 212 1 248
212 1 4 1 176 1 211 1 213 1 249
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213 1 4 1 177 1 212 1 214 1 250
214 1 2 1 213 1 251
215 1 2 1 216 1 253
216 1 3 1 215 1 217 1 254
217 1 4 1 178 1 216 1 218 1 255
218 1 4 1 179 1 217 1 219 1 256
219 1 4 1 180 1 218 1 220 1 257
220 1 4 1 181 1 219 1 221 1 258
221 1 4 1 182 1 220 1 222 1 259
222 1 4 1 183 1 221 1 223 1 260
223 1 2 1 184 1 222
224 1 3 1 188 1 225 1 261
225 1 4 1 189 1 224 1 226 1 262
226 1 4 1 190 1 225 1 227 1 263
227 1 4 1 191 1 226 1 228 1 264
228 1 4 1 192 1 227 1 229 1 265
229 1 4 1 193 1 228 1 230 1 266
230 1 4 1 194 1 229 1 231 1 267
231 1 4 1 195 1 230 1 232 1 268
232 1 4 1 196 1 231 1 233 1 269
233 1 4 1 197 1 232 1 234 1 270
234 1 4 1 198 1 233 1 235 1 271
235 1 4 1 199 1 234 1 236 1 272
236 1 4 1 200 1 235 1 237 1 273
237 1 4 1 201 1 236 1 238 1 274
238 1 4 1 202 1 237 1 239 1 275
239 1 4 1 203 1 238 1 240 1 276
240 1 4 1 204 1 239 1 241 1 277
241 1 4 1 205 1 240 1 242 1 278
242 1 4 1 206 1 241 1 243 1 279
243 1 4 1 207 1 242 1 244 1 280
244 1 4 1 208 1 243 1 245 1 281
245 1 2 1 244 1 282
246 1 3 1 209 1 247 1 284
247 1 4 1 210 1 246 1 248 1 285
248 1 4 1 211 1 247 1 249 1 286
249 1 4 1 212 1 248 1 250 1 287
250 1 4 1 213 1 249 1 251 1 288
251 1 4 1 214 1 250 1 252 1 289
252 1 3 1 251 1 253 1 290
253 1 4 1 215 1 252 1 254 1 291
254 1 4 1 216 1 253 1 255 1 292
255 1 4 1 217 1 254 1 256 1 293
256 1 4 1 218 1 255 1 257 1 294
257 1 4 1 219 1 256 1 258 1 295
258 1 4 1 220 1 257 1 259 1 296
259 1 4 1 221 1 258 1 260 1 297
260 1 2 1 222 1 259
261 1 3 1 224 1 262 1 298
262 1 4 1 225 1 261 1 263 1 299
263 1 4 1 226 1 262 1 264 1 300
264 1 4 1 227 1 263 1 265 1 301
265 1 4 1 228 1 264 1 266 1 302
266 1 4 1 229 1 265 1 267 1 303
267 1 4 1 230 1 266 1 268 1 304

268 1 4 1 231 1 267 1 269 1 305
269 1 4 1 232 1 268 1 270 1 306
270 1 4 1 233 1 269 1 271 1 307
271 1 4 1 234 1 270 1 272 1 308
272 1 4 1 235 1 271 1 273 1 309
273 1 4 1 236 1 272 1 274 1 310
274 1 4 1 237 1 273 1 275 1 311
275 1 4 1 238 1 274 1 276 1 312
276 1 4 1 239 1 275 1 277 1 313
277 1 4 1 240 1 276 1 278 1 314
278 1 4 1 241 1 277 1 279 1 315
279 1 4 1 242 1 278 1 280 1 316
280 1 4 1 243 1 279 1 281 1 317
281 1 4 1 244 1 280 1 282 1 318
282 1 4 1 245 1 281 1 283 1 319
283 1 3 1 282 1 284 1 320
284 1 4 1 246 1 283 1 285 1 321
285 1 4 1 247 1 284 1 286 1 322
286 1 4 1 248 1 285 1 287 1 323
287 1 4 1 249 1 286 1 288 1 324
288 1 4 1 250 1 287 1 289 1 325
289 1 4 1 251 1 288 1 290 1 326
290 1 4 1 252 1 289 1 291 1 327
291 1 4 1 253 1 290 1 292 1 328
292 1 4 1 254 1 291 1 293 1 329
293 1 4 1 255 1 292 1 294 1 330
294 1 4 1 256 1 293 1 295 1 331
295 1 3 1 257 1 294 1 296
296 1 3 1 258 1 295 1 297
297 1 2 1 259 1 296
298 1 3 1 261 1 299 1 332
299 1 4 1 262 1 298 1 300 1 333
300 1 4 1 263 1 299 1 301 1 334
301 1 4 1 264 1 300 1 302 1 335
302 1 4 1 265 1 301 1 303 1 336
303 1 4 1 266 1 302 1 304 1 337
304 1 4 1 267 1 303 1 305 1 338
305 1 4 1 268 1 304 1 306 1 339
306 1 4 1 269 1 305 1 307 1 340
307 1 3 1 270 1 306 1 308
308 1 4 1 271 1 307 1 309 1 341
309 1 4 1 272 1 308 1 310 1 342
310 1 4 1 273 1 309 1 311 1 343
311 1 4 1 274 1 310 1 312 1 344
312 1 4 1 275 1 311 1 313 1 345
313 1 4 1 276 1 312 1 314 1 346
314 1 4 1 277 1 313 1 315 1 347
315 1 4 1 278 1 314 1 316 1 348
316 1 4 1 279 1 315 1 317 1 349
317 1 4 1 280 1 316 1 318 1 350
318 1 4 1 281 1 317 1 319 1 351
319 1 4 1 282 1 318 1 320 1 352
320 1 4 1 283 1 319 1 321 1 353
321 1 4 1 284 1 320 1 322 1 354
322 1 4 1 285 1 321 1 323 1 355
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323 1 4 1 286 1 322 1 324 1 356
324 1 4 1 287 1 323 1 325 1 357
325 1 4 1 288 1 324 1 326 1 358
326 1 4 1 289 1 325 1 327 1 359
327 1 4 1 290 1 326 1 328 1 360
328 1 4 1 291 1 327 1 329 1 361
329 1 4 1 292 1 328 1 330 1 362
330 1 4 1 293 1 329 1 331 1 363
331 1 2 1 294 1 330
332 1 3 1 298 1 333 1 364
333 1 4 1 299 1 332 1 334 1 365
334 1 4 1 300 1 333 1 335 1 366
335 1 4 1 301 1 334 1 336 1 367
336 1 4 1 302 1 335 1 337 1 368
337 1 4 1 303 1 336 1 338 1 369
338 1 4 1 304 1 337 1 339 1 370
339 1 3 1 305 1 338 1 340
340 1 2 1 306 1 339
341 1 3 1 308 1 342 1 371
342 1 4 1 309 1 341 1 343 1 372
343 1 4 1 310 1 342 1 344 1 373
344 1 4 1 311 1 343 1 345 1 374
345 1 4 1 312 1 344 1 346 1 375
346 1 4 1 313 1 345 1 347 1 376
347 1 4 1 314 1 346 1 348 1 377
348 1 4 1 315 1 347 1 349 1 378
349 1 4 1 316 1 348 1 350 1 379
350 1 4 1 317 1 349 1 351 1 380
351 1 4 1 318 1 350 1 352 1 381
352 1 4 1 319 1 351 1 353 1 382
353 1 4 1 320 1 352 1 354 1 383
354 1 4 1 321 1 353 1 355 1 384
355 1 4 1 322 1 354 1 356 1 385
356 1 4 1 323 1 355 1 357 1 386
357 1 4 1 324 1 356 1 358 1 387
358 1 4 1 325 1 357 1 359 1 388
359 1 4 1 326 1 358 1 360 1 389
360 1 4 1 327 1 359 1 361 1 390
361 1 3 1 328 1 360 1 362
362 1 3 1 329 1 361 1 363
363 1 2 1 330 1 362
364 1 2 1 332 1 365
365 1 3 1 333 1 364 1 366
366 1 3 1 334 1 365 1 367
367 1 3 1 335 1 366 1 368
368 1 3 1 336 1 367 1 369
369 1 3 1 337 1 368 1 370
370 1 2 1 338 1 369
371 1 3 1 341 1 372 1 391
372 1 4 1 342 1 371 1 373 1 392
373 1 4 1 343 1 372 1 374 1 393
374 1 4 1 344 1 373 1 375 1 394
375 1 4 1 345 1 374 1 376 1 395
376 1 4 1 346 1 375 1 377 1 396
377 1 4 1 347 1 376 1 378 1 397

378 1 4 1 348 1 377 1 379 1 398
379 1 4 1 349 1 378 1 380 1 399
380 1 4 1 350 1 379 1 381 1 400
381 1 4 1 351 1 380 1 382 1 401
382 1 4 1 352 1 381 1 383 1 402
383 1 4 1 353 1 382 1 384 1 403
384 1 4 1 354 1 383 1 385 1 404
385 1 4 1 355 1 384 1 386 1 405
386 1 4 1 356 1 385 1 387 1 406
387 1 4 1 357 1 386 1 388 1 407
388 1 4 1 358 1 387 1 389 1 408
389 1 4 1 359 1 388 1 390 1 409
390 1 3 1 360 1 389 1 410
391 1 3 1 371 1 392 1 412
392 1 4 1 372 1 391 1 393 1 413
393 1 4 1 373 1 392 1 394 1 414
394 1 4 1 374 1 393 1 395 1 415
395 1 4 1 375 1 394 1 396 1 416
396 1 4 1 376 1 395 1 397 1 417
397 1 4 1 377 1 396 1 398 1 418
398 1 4 1 378 1 397 1 399 1 419
399 1 4 1 379 1 398 1 400 1 420
400 1 4 1 380 1 399 1 401 1 421
401 1 4 1 381 1 400 1 402 1 422
402 1 4 1 382 1 401 1 403 1 423
403 1 4 1 383 1 402 1 404 1 424
404 1 4 1 384 1 403 1 405 1 425
405 1 4 1 385 1 404 1 406 1 426
406 1 4 1 386 1 405 1 407 1 427
407 1 4 1 387 1 406 1 408 1 428
408 1 4 1 388 1 407 1 409 1 429
409 1 4 1 389 1 408 1 410 1 430
410 1 2 1 390 1 409
411 1 2 1 412 1 431
412 1 4 1 391 1 411 1 413 1 432
413 1 4 1 392 1 412 1 414 1 433
414 1 4 1 393 1 413 1 415 1 434
415 1 4 1 394 1 414 1 416 1 435
416 1 4 1 395 1 415 1 417 1 436
417 1 4 1 396 1 416 1 418 1 437
418 1 4 1 397 1 417 1 419 1 438
419 1 4 1 398 1 418 1 420 1 439
420 1 4 1 399 1 419 1 421 1 440
421 1 4 1 400 1 420 1 422 1 441
422 1 4 1 401 1 421 1 423 1 442
423 1 4 1 402 1 422 1 424 1 443
424 1 4 1 403 1 423 1 425 1 444
425 1 4 1 404 1 424 1 426 1 445
426 1 4 1 405 1 425 1 427 1 446
427 1 3 1 406 1 426 1 428
428 1 3 1 407 1 427 1 429
429 1 3 1 408 1 428 1 430
430 1 2 1 409 1 429
431 1 2 1 411 1 432
432 1 3 1 412 1 431 1 433
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433 1 4 1 413 1 432 1 434 1 447
434 1 4 1 414 1 433 1 435 1 448
435 1 4 1 415 1 434 1 436 1 449
436 1 4 1 416 1 435 1 437 1 450
437 1 4 1 417 1 436 1 438 1 451
438 1 4 1 418 1 437 1 439 1 452
439 1 3 1 419 1 438 1 440
440 1 3 1 420 1 439 1 441
441 1 3 1 421 1 440 1 442
442 1 4 1 422 1 441 1 443 1 453
443 1 4 1 423 1 442 1 444 1 454
444 1 4 1 424 1 443 1 445 1 455
445 1 4 1 425 1 444 1 446 1 456
446 1 2 1 426 1 445
447 1 3 1 433 1 448 1 457
448 1 4 1 434 1 447 1 449 1 458
449 1 4 1 435 1 448 1 450 1 459
450 1 4 1 436 1 449 1 451 1 460
451 1 4 1 437 1 450 1 452 1 461
452 1 3 1 438 1 451 1 462
453 1 3 1 442 1 454 1 463
454 1 4 1 443 1 453 1 455 1 464
455 1 4 1 444 1 454 1 456 1 465
456 1 2 1 445 1 455
457 1 2 1 447 1 458
458 1 4 1 448 1 457 1 459 1 466
459 1 4 1 449 1 458 1 460 1 467
460 1 4 1 450 1 459 1 461 1 468
461 1 3 1 451 1 460 1 462
462 1 2 1 452 1 461
463 1 2 1 453 1 464
464 1 3 1 454 1 463 1 465
465 1 2 1 455 1 464
466 1 2 1 458 1 467
467 1 3 1 459 1 466 1 468
468 1 2 1 460 1 467
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