Semestralní projekt MI-PAR 2011/2012:
Paralelní algoritmus pro °e²ení problému:
KGM - kostra grafu s minimálním stupn¥m
Antonín Dan¥k
Patrik Kompu²
magisterské studijum, FIT VUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6
5. prosince 2011

1 Denice problému, vstup a výstup
1.1

Zadání

Úkolem je nalézt kostru (libovolného) grafu

G s minimálním stupn¥m, kde

stupe¬ kostry grafu je denován jako maximální stupe¬ ze v²ech uzl· kostry.
e²ení existuje vºdy, protoºe lze vºdy sestrojit kostru grafu.

Obrázek 1: ervené hrany zobrazují kostru stupn¥ 3, která je také minimální
kostrou tohoto grafu.
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1.2

Vstup

Vstupem je jednoduchý, souvislý, neorientovaný, neohodnocený graf G(V,E)
o

n uzlech a m hranách

•

n = p°irozené £íslo p°edstavující po£et uzl· grafu G, n >= 5

•

k = p°irozené £íslo °ádu jednotek p°edstavující pr·m¥rný stupe¬ uzlu
grafu

G, n >= k >= 3

Pro generování vstupních graf· byl pouºit generátor s volbou typu grafu

"-t AD", který generuje neorientované, neohodnocené grafy. U t¥chto graf·
byla následn¥ ov¥°ena jejich

souvislost, nebo´ tu generátor nezaji²´uje.

P°íkladem vstupu je:
01000000
10100000
01011100
00100000
00100100
00101010
00000101
00000010
Jedná se o graf zobrazený na obrázku 1. P°ímý výstup z programu

gene-

rátor navíc obsahuje na prvním °ádku hodnotu, která udává po£et vrchol·.
Mý pouºíváme vstup bez této informace.

1.3

Výstup

Výstupem je výpis kostry grafu G

a hodnota stupn¥ této kostry. Pro vstup

uvedený jako p°íklad vstupu vypadá výstup takto:
Input has 8 edges.
Graph has 8 vertexes.

3
[1 - 2][2 - 3][3 - 4][3 - 6][6 - 5][6 - 7][7 - 8]
Best spanning tree degree is:
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2 Popis sekven£ního algoritmu a jeho implementace
1

Sekven£ní algoritmus je typu BB-DFS . P°ípustný koncový stav je vytvo°ená
kostra s minimálním stupn¥m. P°ístupný mezistav je vytvo°ená kostra, o
které nevíme, jestli je minimálního stupn¥.
Algoritmus kon£í po prohledání celého prostoru £i p°i dosaºení dolní meze.
T¥sná dolní mez je rovna 2. Horní mez je rovna nejvy²²ímu stupni v grafu

G. Cena, kterou minimalizujeme, je stupe¬ kostry.

2.0.1

Implementace a pr·b¥h programu

Algoritmus je implementován pomocí zásobníku, p°i£emº jeho základní £ástí
je

generátor kombinací

a metody pro ov¥°ení, zda je daná kombinace

kostrou grafu.
Po na£tení vstupu ze souboru dochází k inicializaci generátoru kombinací, která spo£ívá ve vytvo°ení výchozí kombinace a její vloºení na vrchol
zásobníku. Tato výchozí kombinace se skládá ze v²ech vstupních hran.
Následn¥ jsou procházeny v²echny kombinace generátoru, který v²ak vrací
pouze

kombinace velikosti V-1

(víme, ºe kostra grafu má vºdy takový

po£et hran) a navíc má libovolný uzel této

kombinace stupe¬ men²í,

neº stupe¬ nejlep²í kostry, jakou jsme jiº na²li. Podrobn¥ji o generování
kombinací v 2.0.2.
Z takto získané kombinace je vytvo°en graf a zbývá pouze ov¥°it, zda
daný graf

neobsahuje cyklus a zda je spojitý

(získaná kombinace hran

nemusí tvo°it spojitý podgraf, i kdyº p·vodní graf spojitý je).
V p°ípad¥ úsp¥chu t¥chto test· jsme nalezli novou kostru s men²ím stupn¥m a algoritmus tehdy uloºí hrany a stupe¬ kostry práv¥ zpracovávaného
grafu. Hodnotu stupn¥ kostry také p°edáme (pro ú£ely optimalizace hledání
dal²ích kombinací) generátoru. V této situaci m·ºe dojít k ukon£ení výpo£tu
a to v p°ípad¥, ºe práv¥ nalezené °e²ení má stupe¬ roven

dolní mezi.

Pakliºe nalezené °e²ení dolní mezí není, algoritmus pokra£uje dal²í kombinací, dokud nejsou zkontrolovány

kombinace v²echny.

1 Branch-and-Bound Depth-First Search
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2.0.2

Princip generování kombinací a pro°ezávání

Jak je moºné vid¥t na obrázku 2, generátor pracuje s kombina£ním vektorem

(a,b),

a

který se skládá ze dvou mnoºin £ísel. První mnoºina ( ) p°edstavuje

b
a jako prex).

samotnou kombinaci, p°i£emº mnoºina druhá ( ) se pouºívá ke generování
kombinací dal²ích (p°i pouºití kombinace

Nevýhody:
Hlavní nevýhodou je nemoºnost generování pouze kombinací délky
jako to lze ud¥lat u algoritmu popsaném

k,

Kennethem H. Rosenem. Generu-

jeme proto pom¥rn¥ hodn¥ kombinací hran, které nikdy nemohou být kostrou
grafu, protoºe jejich po£et

není k=V-1 (na obrázku jsou ozna£ny ºlut¥ kom-

binace velikosti k=4). Tato vlastnost se v²ak dá dob°e vyuºít k optimalizaci.

Výhody:
Nejv¥t²í výhodou (pro nás nutný poºadavek) je moºnost snadného

jmutí kombina£ního vektoru

vy-

ze stromu kombinací a tento vektor poté

pouºít ke generování podstromu kombinací, jehoº kombinace se nenacházejí
v ºádném jiném podstromu. Díky tomu je moºné problém paralelizovat (podrobn¥ji viz 3).
Dále je moºné aplikovat n¥které heuristiky, které proces generování optimalizují. Víme, ºe v ºádném podstromu uzlu nem·ºe být kombinace velikosti

k, jestliºe:

a je v¥t²í neº k.

•

Velikost mnoºiny £ísel

•

Sou£et velikostí mnoºiny

a a mnoºiny b je men²í neº k.

Krom¥ toho je generování kombinací optimalizováno tzv. pro°ezáváním,
které m·ºeme aplikovat aº tehdy, známe-li libovolnou hodnotu stupn¥ kostry.
Pro p°íklad se m·ºeme op¥t podívat na obrázek 2, kde je £erven¥ znázorn¥na kombinace 1-3-4. P°edstavme si, ºe máme graf, ve kterém jsme jiº
nalezli kostru stupn¥ 3 a nyní tento stupe¬ pouºíváme k pro°ezávání. Algoritmus v tomto p°ípad¥ rozpozná (pokud to tak je), ºe hrany 1-3-4 tvo°í
uzel stupn¥ 3 (nap°. by mohlo jít o hrany [2-5][2-6][2-7]) a tudíº takový graf
nem·ºe vytvo°it lep²í °e²ení, neº jaké jiº máme. Je moºné pozorovat, ºe kombinace uzlu slouºí jako prex v²ech kombinací v jeho podstromech a tudíº je
moºné na základ¥ tohoto zji²t¥ní uzav°ít celý podstrom tohoto uzlu.
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Je t°eba si uv¥domit, ºe p°íklad na obrázku 2 je velmi malý (a ani zde
nejsou zobrazeny v²echny kombinace) a u v¥t²ích graf· s miliardami kombinací metoda

2.1

pro°ezávání výpo£et velmi zrychluje.

M¥°ení sekven£ního algoritmu

Jak je moºné vid¥t v tabulce 1, doba b¥hu programu je velmi závislá nejen
na po£tu hran a uzl·, ale také na faktu, jestli se v grafu nachází dolní mez.
V obou p°ípadech rychlost závisí na rozmíst¥ní jednotlivých koster v kombina£ním stromu, p°i£emº v p°ípad¥ grafu s dolní mezí m·ºe být rozdíl mnohem patrn¥j²í. To je moºné vid¥t nap°. na grafu s id

_17.4min.sh, jehoº vy-

°e²ení zabralo p°ibliºn¥ 17,5 minuty, ale vy°e²ení grafu

graf14k4_2.sh, který

má je²t¥ o hranu více, ale obsahuje dolní mez, pouze 1,2 minuty.

kostru stupn¥ 2 v
hned výpo£et ukon£it.
Podobn¥ pokud u grafu bez dolní meze nalezneme na za£átku kostru nízkého stupn¥, m·ºeme rychleji a efektivn¥ji pro°ezávat strom kombinací.
M·ºe se stát, ºe i u velmi velkého grafu nalezneme

po£áte£ních kombinacích stromu a m·ºeme tedy

Také je moºné u graf· bez dolní meze (kde je nutné zkontrolovat celý
prostor kombinací) pozorovat velmi strmý nár·st sloºitosti v závislosti na
po£tu hran a vrchol·. To je zp·sobeno £asovou sloºitostí algoritmu generátoru O(n!). Pokud bychom pouºili generátor, který umí generovat pouze
kombinace velikosti k, pak by sloºitost byla O(n! / (r! (n - r)!)), kde n=po£et
hran a r=po£et vrchol· - 1. Po£ty kombinací je také moºné vid¥t v tabulce
1.

3 Popis paralelního algoritmu a jeho implementace v MPI
2

Paralelní algoritmus je typu G-PBB-DFS-D , p°i£emº základní princip je
stejný, jako u sekven£ního algorimut 2 - tedy dochází ke generování nových
kombinací hran a ty jsou ov¥°ovány. Je zde v²ak d·leºitý rozdíl, ºe prostor
kombinací není zpracováván pouze na jednom procesoru. P°i realizaci tohoto

3

paralelního algoritmu byla pouºita knihovna MPI , pomocí které probíhá
komunikace mezi jednotlivými procesy.

2 Global Parallel Branch-and-Bound Depth-First Search Dynamic Data Exchange
3 Message Passing Interface
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3.1

Inicializace výpo£tu

odli²ný pro proces typu master
(m·ºe být libovolný proces, ale je volen proces s id=0) a pro procesy typu
slave.
Master proces vloºí na zásobník iniciální kombina£ní vektor (stejným
Po£átek algoritmu je (krom¥ na£tení vstupu)

zp·sobem jako je tomu u sekven£ního algoritmu 2.0.1, struktura vektoru je
popsána v 2.0.2) a expanduje jej za ú£elem

s·m.

odeslání práce slave proce-

Problém je, ºe p°i tomto generování práce vznikají kombinace, které

je t°eba také zkontrolovat - ty se proto ukládají na tzv. master zásobník pro
pozd¥j²í kontrolu. Po vygenerování (a odeslání) práce master proces zkontroluje kombinace v master zásobníku a poté pracuje stejným zp·sobem, jako
procesy slave.

Slave proces na za£átku pouze £eká, dokud mu není zaslán kombina£ní vektor. Aº se tak stane (stane se vºdy, i kdyº není nalezeno dostatek
práce pro v²echny - pak je procesu zaslán vektor prázdný), vloºí si tento vektor na vrchol svého doposud prázdného zásobníku a za£ne jej dále expandovat
a zpracovávat.

3.2

Komunikace pomocí MPI

Práce s MPI byla v kódu vyexternalizována do statické t°ídy

MPIUtils.

Krom¥ inicializace výpo£tu pak ve²kerá komunikace s ostatními procesy
probíhá v rámci

centrální komunika£ní smy£ky,

kde je vºdy jednou za

ur£itý po£et lokáln¥ zpracovaných graf· (daný konstantou) zkontrolováno,
zda sou£asnému procesu nep°i²la zpráva a v p°ípad¥ pot°eby je na ni náleºit¥
zareagováno.
V programu existují tyto zprávy:

3.2.1

MSG_WORK_REQUEST

Tuto zprávu proces ode²le v p°ípad¥, ºe zpracoval celý sv·j lokální zásobník.
Podrobn¥ji o výb¥ru p°íjemce zprávy v 3.3.

3.2.2

MSG_WORK_SENT

Zpráva je jednou ze dvou moºností odpov¥di na zprávu 3.2.1, která je zaslána
v p°ípad¥, ºe

proces má dostatek práce a m·ºe se o ni pod¥lit.
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Práce (kombina£ní vektor) je serializována do pole integer·, p°i£emº jednotlivé mnoºiny jsou ukon£eny odd¥lova£em -1. Práce je posílána neblokujícím MPI_Isend, protoºe je pravd¥podobné, ºe data budou v¥t²í neº 1kB a
pro data v¥t²í neº 1kB hrozí u MPI_send deadlock.
Na stran¥ p°íjemce pak probíhá deserializace, k £emuº jsou op¥t vyuºity odd¥lova£e p°idané do zprávy. Problém je, ºe n¥které implementace
MPI nepodporují zasílání velikosti dat ve status kódu MPI zprávy, proto
p°íjemce dat musí alokovat tak velký zásobník, jaká nejv¥t²í data mohou
dorazit. Nejdel²í data mohou být délky po£tu hran + 2 (pro odd¥lova£e).
Podrobn¥ji o výb¥ru práce v 3.2.1.

3.2.3

MSG_WORK_NOWORK

Tato zpráva je druhou moºnou odpov¥dí na zprávu 3.2.1 a je procesem odeslána v p°ípad¥, kdy sám ºádnou práci nemá resp. jí nemá dostatek, aby m¥lo
smysl ji rozd¥lit mezi více proces·.

3.2.4

MSG_FOUND_SOLUTION

Zprávu odesílá vºdy ten proces, který na²el

nové lep²í °e²ení

a to v²em

ostatním proces·m. Do zprávy se ukládá pouze jedna hodnota, která vyjad°uje stupe¬ nov¥ nalezené kostry.
P°i p°íjmu je vºdy zkontrolováno, zda-li toto nové °e²ení je opravdu lep²í,
protoºe se m·ºe stát, ºe neº do²lo k p°ijetí zprávy, bylo lokáln¥ nalezeno °e²ení
je²t¥ lep²í - pak bychom za£ali optimalizovat hor²ím °e²ením, neº jakým ve
skute£nosti m·ºeme, a£koliv na funk£nost algoritmu by toto vliv nem¥lo.
Ú£el této zprávy je dvojí. V první °ad¥ je pouºita k rozesílání díl£ích
°e²ení mezi jednotlivými procesy, aby v²echny mohly co nejlépe optimalizovat
proces hledání kombinací (princip pro°ezávání je popsaný v 2.0.2). V druhé
°ad¥ se týká pouze master procesu, který m·ºe vyvolat
a to v p°ípad¥, ºe p°ijaté °e²ení je

ukon£ení výpo£tu

dolní mezí (2). Podorbn¥ji viz následující

zprávy.

3.2.5

MSG_END_CALCULATION

Tato zpráva m·ºe být odeslána

výhradn¥ master procesem

a je v ní

uloºena hodnota nejlep²ího °e²ení, jaké se na síti nachází. Kaºdý slave pak
jednodu²e ov¥°í, jestli on toto °e²ení má. Pokud ano,

svou £innost (jinak pouze ukon£í svou £innost).
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po²le jej zp¥t a ukon£í

3.2.6

MSG_END_BEST_SOLUTION

Tato zpráva je jednou ze dvou moºných odpov¥dí na zprávu 3.2.5 - v p°ípad¥,
ºe proces disponuje poºadovaným nejlep²ím °e²ením.
Nejlep²í °e²ení je odesláno

pouze v podob¥ textu,

protoºe s ním zde

nepot°ebujeme dále pracovat. Pokud bychom cht¥li nalezenou kostru dále
strojov¥ vyuºít, bylo by vhodné doimplementovat serializaci do pole £ísel a
p°edev²ím deserializaci na stran¥ p°íjemce.

3.2.7

MSG_END_DONT_HAVE

Tato zpráva je jednou ze dvou moºných odpov¥dí na zprávu 3.2.5 - v p°ípad¥,
ºe proces poºadované nejlep²í °e²ení nemá.

3.2.8

MSG_END_TOKEN

Tento token ode²le kaºdý proces, který dokon£il zpracování své fronty a
v²echny ostatní procesy mu oznámily, ºe nemají práci navíc. Token se posílá
vºdy

následujícímu procesu - (id+1) mod pocet. P°i odesílání £i p°eposílání

tokenu proces p°echází do pasivního módu, ve kterém uº pouze kontroluje
zprávy na síti a odpovídá na n¥.

D·leºité je, ºe se do zprávy ukládá informace o tom, odkud token pochází (jinak by mohlo dojít k p°edb¥hnutí jiným tokenem, který je²t¥ nenav²tívil v²echny procesy) a také stupe¬ nejlep²ího nelezeného °e²ení.
Kaºdý dal²í proces si tento token bu¤ uloºí na pozd¥ji (v p°ípad¥, ºe má
je²t¥ práci ke zpracování), a nebo (pokud se jiº nachází v pasivním módu) jej
p°epo²le dál. P°i p°eposílání tokenu dochází u kaºdého procesu ke kontrole,
zda sou£asný proces nenalezl °e²ení niº²ího stupn¥, neº jaké je uloºené v
tokenu. Pokud ano, pak hodnotu p°epí²e. Poté co token projde p°es v²echny
procesy a vrátí se ke svému odesílateli, m·ºeme prohlásit dv¥ v¥ci:

•

V tokenu je uloºena hodnota kostry s nejniº²ím stupn¥m.

•

V²echny procesy dokon£ily práci a p°e²ly do pasivního módu.

Pouºití tohoto tokenu teoreticky provází problém p°ed£asného vy°azení
n¥kterých proces·, zatímco na sítí se je²t¥ stále nachází práce. P°edstavme
si následující p°ípad:
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•

Proces

A dokon£í zpracování svého zásobníku a postupn¥ ºádá v²echny

ostatní procesy o práci.

•

Procesy odpovídají, ºe uº práci nemají, ale minimáln¥ jeden z nich

B)

(

ve skute£nosti je²t¥ práci má, jenom se z d·vodu malého po£tu

kombinací na zásobníku rozhodl, ºe procesu A práci nepo²le.

•

Proces

A

p°ejde do pasivního módu, tedy uº pouze kontroluje MPI

zprávy a neprovádí ºádný výpo£et.

•

Proces
proces

B mezi tím rozexpandoval svou p·vodní malou práci do velké a
A tak zbyte£n¥ neprovádí ºádnou práci, i kdyº by mohl procesu

B pomoci.
Popsaný problém v²ak m·ºe vzniknout jen v p°ípad¥, ºe nem·ºeme odhadnout velikost rozexpandovaného podstromu kombinací. V na²em p°ípad¥
to ale lze a problém tudíº nehrozí - podrobn¥ji viz 3.4.
Pokud bychom si cht¥li být naprosto jistí, mohli bychom pouºít ov¥°ený

4

algoritmus ADUV , který pracuje na principu obarvování tokenu.

3.2.9

MSG_END_TOKEN_IS_BACK

Tuto zprávu odresovanou master procesu ode²le slave, pokud se k n¥mu vrátil
jeho token.
Je v ní uloºena

hodnota nejlep²í kostry na síti

a master proces na

základ¥ této zprávy roze²le ukon£ovací výzvu 3.2.5 - £ímº získá nejlep²í kostru
od toho, kdo ji na²el.

3.3

Algoritmus hledání dárce
5

Pro hledání dárce byl pouºit algoritmus NV-AHD , p°i£emº generátor náhodných £ísel je v kaºdém procesu inicializován jiným semínkem (time(0)

+

myProcessId ).
Vºdy kdyº procesu dojde práce, za£ne ºádat ostatní procesy o práci následujícím zp·sobem:
1. Vytvo°í se seznam id v²ech proces· (krom¥ id ºadatele).

4 Algoritmus pro distribuované ukon£ení paralelního výpo£tu
5 Náhodné Výzvy - Algoritmus pro Hledání Dárce
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2. Je vygenerováno náhodné £íslo v rozsahu index· tohoto seznamu.
3. Takto vybraný proces je odebrán ze seznamu a je mu zaslána ºádost o
práci.
4. Pokud proces práci nemá, pokra£uje se znovu bodem 2.

3.4

Algoritmus d¥lení zásobníku

Protoºe se v na²em p°ípad¥ dá

notlivých podstromech

odhadnout mnoºství kombinací v jed-

stromu kombinací, nevyuºíváme p°ímo ºádný al-

goritmus navrhovaný na webu p°edm¥tu. Nejblíºe je v²ak ná² algortimus
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algoritmu D-ADZ .
P°i pohledu na gracké znázorn¥ní stromu kombinací 2 je vid¥t, jak velikost podstromu ur£itého uzlu závisí na velikosti mnoºiny b kombina£ního
vektoru. Konkrétn¥ lze spo£ítat jako (size(b)-1)! + (size(b)-2)! + . . . + 1,
neuvaºujeme-li ºádné optimalizace v podob¥ heuristik £i pro°ezávání.
Na základ¥ tohoto se lze pom¥rn¥ dob°e rozhodnout, zda-li má smysl
je²t¥ dále práci rozd¥lovat. Konkrétn¥ procházíme celý zásobník vektor· a
ukládáme si celkový sou£et velikostí v²ech mnoºin b. Navíc si také ukládáme, který vektor má mnoºinu b nejv¥t²í. Následn¥ v závislosti na t¥chto
hodnotách provedeme rozhodnutí (kontrolujeme, jestli je nejv¥t²í b mnoºina
dostate£n¥ velká a jestli je jejich
Pakliºe se rozhodneme práci

b mnoºinou.
3.5

sou£et dostate£n¥ velký).
zaslat, vrátíme ºadateli vektor s nejv¥t²í

Ukon£ení výpo£tu

V²e podstatné je popsané u jednotlivých zpráv: 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 a
3.2.9, p°i£emº ukon£ení m·ºe nastat za r·zných podmínek a to konkrétn¥:

•

Master proces nalezne dolní mez.

•

Slave proces nalezne dolní mez a informuje o tom master proces zprávou
3.2.4.

•

Master procesu se vrátil jeho ukon£ovací token.

6 p·lení u Dna-Algoritmy pro D¥lení Zásobníku
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•

Master proces dostal zprávu o tom, ºe n¥komu jinému se vrátil jeho
ukon£ovací token.

master proces
disponuje informací o hodnot¥ nejlep²ího °e²ení na síti a pomocí
V²echny zmín¥né p°ípady vyus´ují ve stejný záv¥r, kdy

zprávy 3.2.5 postupn¥ od v²ech slave proces· toto °e²ení vyºaduje a zárove¬
jim tím signalizuje konec (ne pouze výpo£tu ale i programu samotného).
Zajímavostí je, ºe se m·ºe na síti v n¥kterých p°ípadech vyskytovat t¥chto
nejlep²ích °e²ení i více (£asto existuje více koster nap°. stupn¥ 3 apod.). To
nep°edstavuje problém a je pak pouºito °e²ení poslední p°ijaté.

3.6

Nam¥°ené výsledky a vyhodnocení

Pro m¥°ení byly pouºity

stejné instance problému,

jaké byly pouºity u

m¥°ení sekven£ního algoritmu (jehoº výsledky je moºné vid¥t v tabulce 1).
P°i m¥°ení byly zru²eny v²echny pomocné a informa£ní výpisy do konzole.
V²echna m¥°ení byla provedena pouze p°i pouºití komunika£ní sít¥ InniBand. M¥°ení na Ethernetu nebylo provedeno z d·vodu u²et°ení kapacit
výpo£etního klastru Star (a s v¥domím, ºe rozdíly jsou zanedbatelné).

3.6.1

Parametry pro ²kálování algoritmu

M¥°ení ²kálování algoritmu bylo m¥°eno pouze na grafu s id

_14.5min.sh -

k obdobným výsledk·m bychom do²li i u jiných graf·.
Algoritmus je moºné ²kálovat pomocí dvou konstants. První nese název

CHECK_MSG_AMOUNT a ovliv¬uje, jak £asto algoritmus kontroluje
nov¥ p°íchozí MPI zprávy. Výsledky m¥°ení je moºné vid¥t na obrázku 3.
Jak je vid¥t, hodnota tohoto parametru

výrazn¥ neovliv¬uje rychlost

algoritmu. Projevovat se za£íná aº u v¥t²ích po£t· proces· (v závislosti na
velikosti vstupního grafu), kde je vhodn¥j²í volit

niº²í hodnoty. Pokud pus-

tíme relativn¥ malý graf na velkém po£tu procesor·, bude algoritmus nucen
více komunikovat, protoºe jednotlivé procesy nebudou mít dostate£n¥ velké
podstromy kombinací a budou nuceni £ast¥ji ºádat o práci.
Druhou konstantou pro ²kálování je

WORK_SPLIT_CONSTANT,

která ovliv¬uje d¥lbu práce mezi procesy. ím v¥t²í hodnota konstanty, tím
více práce musí proces mít, aby byl ochotný se o ni pod¥lit s jiným procesem.
Jak je vid¥t na grafu 4, op¥t je vhodné nastavit

nízkou hodnotu,

p°i

které se procesy budou d¥lit o práci i pro pom¥rn¥ malé po£ty kombinací.
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Je zde také vid¥t, ºe pokud nastavíme dostate£n¥ velkou hodnotu, nedochází
od ur£itého po£tu proces· uº k ºádnému zrychlení, protoºe procesy zpracují
pouze práci p°id¥lenou od master procesu na za£átku - dále uº pouze £ekají
na konec, protoºe jim dal²í práce není p°id¥lena.

3.6.2

Zrychlení

Nam¥°ená data s optimálními konstantami CHECK_MSG_AMOUNT=100
a WORK_SPLIT_CONSTANT=30 je moºné vid¥t v tabulce 2 a grafu 5.
Graf zrychlení (S(n,p)

= SU(n)/T(n,p) ) jsem z d·vodu názornosti rozd¥lil

do dvou, protoºe grafy s dolní mezí (7) vykazují oproti t¥m bez dolní meze
(6) podstatn¥ v¥t²í zrychlení a spadají tak do jiného m¥°ítka.
Na grafech je moºné vid¥t, ºe ve dvou ze £ty° p°ípad· do²lo k

superli-

neárnímu zrychlení u graf· bez dolní meze a na grafech s dolní mezí do²lo
k superlineárnímu zrychlení vºdy.
K tomuto zrychlení dochází v p°ípad¥ graf· s dolní mezí z d·vodu, ºe není
nutné procházet v²echny kombinace hran, ale pouze je t°eba najít toto nejlep²í °e²ení. Hledaná kombinace se m·ºe nacházet kdekoliv ve stromu kombinací, ale £ím

více proces·

k prohledávání pouºijeme, tím

v¥t²í ²anci

máme, ºe tuto kombinaci najdeme d°íve (za p°edpokladu, ºe rovnom¥rn¥
rozd¥líme práci).
Z podobného d·vodu dochází k superlineárnímu zrychlení u n¥kterých
graf· bez dolní meze. Zde se vyuºívá

pro°ezávání stromu kombinací a £ím

d°íve najdeme (co nejniº²í) °e²ení, tím d°íve (a efektivn¥ji) m·ºeme za£ít
metodu aplikovat.

3.6.3

Posouzení paralelního algoritmu

Komunika£ní sloºitost

algoritmu je pom¥rn¥ nízká, program nevyºaduje

díky dobrému rozd¥lování práce p°íli² komunikace. Nejvíce program za£íná
komunikovat blízko konci výpo£tu, kdy za£ínají mít v²echny procesy nedostatek práce a p°edávané vektory uº nep°edstavují tak velké podstromy. Je zde
v²ak stále prostor pro optimalizaci, coº je vid¥t na nam¥°ených výsledcích,
kde ne u v²ech graf· bylo dosaºeno superlineárního zrychlení.
Algoritmus

hledání dárce pracuje s generátorem náhody, coº z n¥j d¥lá

pom¥rn¥ kvalitní nástroj, ale i zde je prostor pro optimalizaci. Teoreticky
lep²ím °e²ením by bylo nejd°íve ov¥°it velikost práce na v²ech procesech a
poté o práci poºádat toho, kdo jí má nejvíce. Prakticky by to v²ak znamenalo
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£ekat na odpov¥¤ od v²ech proces· p°i kaºdé ºádosti o práci, coº by mohlo
zp·sobit zpomalení.
Algoritmus

d¥lení zásobníku

pracuje s velikostí mnoºiny

b

kombina£-

ního vektoru (2.0.2), která vyjad°uje mnoºství kombinací v kombina£ním
podstromu a tím umoº¬uje u£init informované rozhodnutí, zda práci poslat
(a jakou).

Nedostatek paralelní aplikace vidím £áste£n¥ v algoritmu na ukon£ení

práce, kdy se na konci obvykle stane, ºe je na síti velké mnoºství token·.
Nep°edstavuje to v²ak funk£ní problém.
Jako

návrh na zlep²ení

vidím implementaci algoritmu pro nalezení li-

bovolné kostry grafu je²t¥ p°ed za£átkem hledání kostry s nejniº²ím stupn¥m.
To by mohlo algoritmus znateln¥ urychlit, protoºe bychom mohli za£ít pro°ezávat strom kombinací hned od za£átku. Bylo empiricky ov¥°eno, ºe nejvíce
£asu zabere nalezení první kostry (s dostate£n¥ nízkým stupn¥m) a dále uº
algoritmus díky pro°ezávání pracuje mnohem rychleji. Implementací by v²ak
byl do programu vnesen dal²í prvek náhody, kdy by záleºelo na tom, jakou
kostru (s jakým stupn¥m) by se poda°ilo na za£átku nalézt.

3.6.4

Limit paralelismu

Problém nelze paralelizovat do nekone£na a p°i ur£itém po£tu proces· (v závislosti na velikosti grafu) za£nou náklady na komunikaci p°evaºovat urychlení paralelním výpo£tem.

3.6.5

Sémantika p°íkazové °ádky pro spou²t¥ní programu

V programu nebylo implementováno na£ítání konstant pro ²kálování algoritmu z p°íkazové °ádky. Bylo ov¥°eno, ºe ty námi zvolené jsou optimální a
není t°eba je m¥nit. Spu²t¥ní programu vypadá takto:

./program graf.graph
Kde
a

program je zkompilovaný program (m·ºe jít o sekven£ní i paralelní verzi)

graf.graph je soubor s maticí typu 1.2.

4 Záv¥r
Tato sekce navazuje na sekci 3.6.3, kde je moºné nalézt

algoritmu.
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Posouzení paralelního

Semestrální práci hodnotíme jako zda°ilou, a£koliv v p°ípad¥ reálného

provést
dal²í optimalizace nap°. algoritmu na d¥lení práce a ºádosti o práci, kv·li
vyuºití na velkém mnoºství procesor· by pravd¥podobn¥ bylo t°eba
kterým u n¥kterých graf· nedochází k superlineárnímu zrychlení.
Za velmi zda°ilou povaºujeme implementaci
nací a detekci

nalezení dolní meze,

pro°ezávání stromu kombi-

coº jsou v¥ci, které výpo£et velmi

urychlují. Stejn¥ tak povaºujeme za zda°ilou zvolenou

stav·

formu uchování

a jejich p°edávání, kdy lze pomocí jediného vektoru poslat práci o

velikosti celého podstromu.
Osobní p°ínos je v podob¥ pokro£ilej²ího zvládnutí C++ a vyzkou²ení si
knihovny MPI. P°íjemn¥ nás p°ekvapilo, ºe díky MPI není samotná paralelizace výpo£tu aº tak velký problém, a£koliv tato semestrální práce byla velmi
£asov¥ náro£ná.

5 Literatura
1. Sekce

Laborato°e na stránkách p°edm¥tu - https://edux.t.cvut.cz/courses/MI-

PAR/labs/start
2. Programovaní pod MPI - https://users.t.cvut.cz/ soch/mi-par/
3. Výpo£etní klastr Star - http://star.t.cvut.cz/dokuwiki/

14

Obrázek 2: Gracké znázorn¥ní zp·sobu generování kombinací v programu.
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id

po£et

po£et

nejniº²í

stu-

uzl·

hran

pe¬ kostry

délky v-1

_4.9min.sh

14

25

4

5 200 300

267,7s

_7.7min.sh

13

26

4

9 657 700

468,72s

_14.5min.sh

13

27

4

17 383 860

842,13s

_17.4min.sh

14

27

4

20 058 300

1049,89s

graf14k4_2.sh

14

28

37 442 160

73,11s

graf14k4_1.sh

14

28

37 442 160

141,96s

graf15k4_2.sh

15

30

145 422 675

1219,63s

2 (dolní mez)
2 (dolní mez)
2 (dolní mez)

po£et kombinací

£as

Tabulka 1: M¥°ení doby b¥hu sekven£ního algoritmu

Obrázek 3: Rychlost zpracování grafu v závislosti na po£tu procesor· pro
r·zné konstanty CHECK_MSG_AMOUNT.
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Obrázek 4: Rychlost zpracování grafu v závislosti na po£tu procesor· pro
r·zné konstanty WORK_SPLIT_CONSTANT.

po£et proces·

1

2

4

8

16

24

_4.9min.sh

279,99s

140,83s

72,49s

37,23s

20,06s

14,146s

_7.7min.sh

480,242s

247,005s

130,26s

66,825s

30,424s

21,048s

_14.5min.sh

874,58s

444,19s

227,46s

111,917s

52,528s

30,362s

_17.4min.sh

1116,97s

558,849s

278,264s

136,958s

65,253s

38,397s

graf14k4_2.sh

71,927s

4,429s

4,508s

3,814s

1,729s

0,973s

graf14k4_1.sh

148,26s

8,261s

5,227s

3,998s

2,088s

1,398s

graf15k4_2.sh

1277,53s

35,685s

24,084s

17,367s

15,169s

2,416s

/ id

Tabulka 2: M¥°ení doby b¥hu paralelního algoritmu
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Obrázek 5: Rychlosti zpracování graf· v závislosti na po£tu procesor·.
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Obrázek 6: Zrychlení (S(n,p)

= SU(n)/T(n,p) ) výpo£tu v závislosti na po£tu

procesor· pro grafy bez dolní meze.
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Obrázek 7: Zrychlení (S(n,p)

= SU(n)/T(n,p) ) výpo£tu v závislosti na po£tu

procesor· pro grafy s dolní mezí.
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