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Modelos de Computa�c~ao Paralela e Projeto de AlgoritmosRonaldo Parente de Menezes e Jo~ao Carlos SetubalSum�arioThe pram model [FW78] has been the main vehicle for parallel algorithm design andanalysis for more than 15 years. Its simplicity makes it unrealistic, and this has led manyresearchers to propose extensions and other models. Among the new models are the bspmodel [Val90] and the LogP model [CKP+93]. We present here short descriptions of thesemodels and show that they belong to di�erent abstraction levels. We point out bothpositive aspects and shortcomings of each model, particularly with respect to algorithmdesign and analysis. We discuss the relevance of each model with regard to present-dayparallel processing and argue that the LogP model is in a better position to gain wideacceptance. Sum�arioO modelo pram [FW78] vem sendo j�a h�a mais de 15 anos o modelo principal paraprojeto e an�alise de algoritmos paralelos. A sua simplicidade o torna um modelo pouco�el �a realidade, o que motivou o aparecimento de extens~oes e de outros modelos, dentreos quais bsp [Val90] e LogP [CKP+93]. Apresentamos uma descri�c~ao sucinta desses 3modelos e mostramos os diferentes n��veis de abstra�c~ao em que se situam. S~ao apresentadasas vantagens e desvantagens de cada um, particularmente com rela�c~ao ao projeto e an�alisede algoritmos. A relevância de cada um frente ao panorama atual de m�aquinas paralelas�e discutida, concluindo-se que o modelo LogP, apesar de ser de mais baixo n��vel, �e o quetem mais chance de se disseminar em situa�c~oes pr�aticas.1 Introdu�c~aoExistem ainda hoje arquiteturas bastante diversas para processamento paralelo. Essa diver-sidade �e t~ao grande que sistemas de classi�ca�c~ao foram inventados para categoriz�a-las. Umdos mais populares �e aquele que divide as m�aquinas em SIMD e MIMD [Fly72]. Outra formade separar as m�aquinas leva em conta a forma de comunica�c~ao entre os processadores: pormem�oria compartilhada ou por troca de mensagens. Essa situa�c~ao contrasta com o casoseq�uencial, onde a arquitetura de von Neumann permanece como o denominador comum davasta maioria das m�aquinas seq�uenciais.Essa diversidade de arquiteturas paralelas criou uma grande brecha entre a teoria e apr�atica da computa�c~ao paralela. Por teoria entendemos aqui o projeto e an�alise de algoritmosparalelos. Por pr�atica, entendemos o uso de m�aquinas paralelas reais para a solu�c~ao efetivade problemas.A teoria tem usado nos �ultimos 15 anos primariamente o modelo pram[FW78]. Trata-se de um modelo bastante simples e que permitiu o desenvolvimento de um grande corpo deliteratura em algoritmos paralelos. No entanto, essa mesma simplicidade torna o modelo pram1



muito distante das m�aquinas reais, fazendo com que grande parte dos algoritmos paralelosda literatura n~ao possa ser implementada (constituindo-se esta situa�c~ao a \brecha" citadaacima).Este estado de coisas fez com que esfor�cos de pesquisa fossem dirigidos ao desenvolvimentode novos modelos de computa�c~ao paralela. Inicialmente foram propostas diversas extens~oesdo modelo pram. Mais recentemente foram desenvolvidos dois novos modelos, que n~ao s~aoextens~oes do pram. S~ao eles o modelo bsp [Val90] e LogP [CKP+93]. Estes dois modelos temencontrado signi�cativa receptividade por parte de pesquisadores na �area de algoritmos para-lelos. O objetivo deste artigo �e descrever sucintamente estes novos modelos, comparando-os econtrastando-os, em particular quanto a aspectos relativos ao projeto e an�alise de algoritmosparalelos.O artigo est�a estruturado da seguinte forma: na se�c~ao 2 descrevemos brevemente o modelopram, apontando seus defeitos e mencionando algumas extens~oes. Na se�c~ao 3 descrevemoso modelo bsp e na seguinte o modelo LogP. Na se�c~ao 5 apresentamos a cr��tica comparativados três modelos, incluindo-se a�� algumas especula�c~oes sobre a viabilidade dos modelos tendoem vista o panorama atual do processamento paralelo. Uma conclus~ao sugerindo linhas depesquisa termina o artigo.2 O modelo pramO modelo pram sup~oe que os processadores se comunicam por mem�oria compartilhada. Cadac�elula de mem�oria pode ser acessada em tempo constante por qualquer processador. Sub-modelos estipulam regras para acesso concorrente. Os processadores devem trabalhar de formas��ncrona, isto �e, a cada passo do programa cada processador pode realizar uma computa�c~aolocal, ou ler, ou escrever na mem�oria, e o passo seguinte s�o se inicia depois que todos osprocessadores tiverem terminado seus respectivos passos correntes.Como se pode perceber por esta curta descri�c~ao, este modelo ignora diversos aspectosde m�aquinas paralelas reais. A latência de mem�oria e o assincronismo de muitas dessasm�aquinas s~ao dois dos mais importantes aspectos que n~ao s~ao levados em conta pelo pram; eestes aspectos têm efeitos profundos no desempenho de programas paralelos.Al�em dos problemas do modelo em si, �e preciso tamb�em levar em conta o uso que osprojetistas de algoritmos fazem dele. Algoritmos desenvolvidos para o pram em geral sup~oemque o n�umero de processadores dispon��vel �e proporcional ao tamanho do problema que sequer resolver. Isto �e obviamente falso nas m�aquinas reais, que têm um n�umero �xo de pro-cessadores. A teoria do modelo pram n~ao se preocupa com este fato devido ao teorema deBrent [Bre74], que a�rma essencialmente que uma algoritmo paralelo para n processadores etempo de execu�c~ao T (n) pode em geral ser executado por k < n processadores com acr�escimoem T (n) proporcional a n=k. Este teorema no entanto sup~oe que n~ao h�a problema em esca-lonar os k processadores para fazer a tarefa dos n processadores originais, o que nem sempre�e verdade. Ademais, os custos desse escalonamento n~ao s~ao levados em conta.A despreocupa�c~ao com o escalonamento de processadores foi levada ainda mais adiantecom o esquema Trabalho-Tempo de apresenta�c~ao de algoritmos [J92]. Nesse esquema os algo-ritmos paralelos s~ao formulados apenas apresentando as opera�c~oes que podem ser executadasem paralelo, sem o respectivo escalonamento de processadores. Isto por um lado simpli�ca2



ainda mais o trabalho do projetista de algoritmos, mas por outro lado joga para um passointermedi�ario (que pode ser executado \mecanicamente") o problema do escalonamento e comisso esconde seus custos.A despreocupa�c~ao com diversos problemas pr�aticos das m�aquinas paralelas contrasta coma preocupa�c~ao com otimalidade. Grande parte da pesquisa em algoritmos pram têm pro-curado encontrar algoritmos cujo custo, isto �e, o produto p � T (n) (onde p �e o n�umero deprocessadores) �e o mesmo do mais r�apido algoritmo seq�uencial conhecido. Essa preocupa�c~aofaz com que sejam desenvolvidos algoritmos bastante complexos para realizar tarefas b�asicas,tais como o cômputo da posi�c~ao global de um elemento numa lista ligada (list ranking). Os al-goritmos resultantes escondem constantes altas em seus tempos de execu�c~ao expressos atrav�esda nota�c~ao O. Considerando que esses mesmos algoritmos s~ao depois usados como subrotinasem outros algoritmos para problemas mais complexos, chega-se a um resultado �nal que �e,em muitos casos, absolutamente inimplement�avel.Apesar dessas cr��ticas, h�a trabalhos que mostram que o modelo pram n~ao �e t~ao ruimquanto parece. Hsu, Ramachandran e Dean [HRD93] apresentaram implementa�c~oes parale-las de diversos algoritmos pram para grafos numa m�aquina MasPar com 16K processadores.Seus resultados foram bastante satisfat�orios, mostrando que a performance dos algoritmosprevista pelo modelo foi bem pr�oxima daquela observada. No entanto, nesse trabalho os au-tores se limitaram a resolver problemas cujo tamanho n~ao excedia o n�umero de processadoresdispon��vel, evitando assim a quest~ao do escalonamento. Ademais, os autores implementaramapenas algoritmos pram simples, que em geral n~ao s~ao �otimos.Vishkin [Vis92, Vis94] �e outro defensor do modelo pram, a�rmando, por exemplo, quealgoritmos pram quando executados seq�uencialmente podem em alguns casos serem maisr�apidos do que os melhores algoritmos seq�uenciais conhecidos. A raz~ao disto �e, de um lado,o fato de que algoritmos pram devem necessariamente saber a cada passo quais os endere�cosde mem�oria necess�arios para a execu�c~ao do passo; de outro lado, �e a existência, nas m�aquinasmodernas, de mecanismos de pipeline e prefetch de posi�c~oes de mem�oria. A combina�c~ao destesdois fatores produziria implementa�c~oes seq�uenciais bastante e�cientes a partir de algoritmospram. Vishkin mostra como evidência um estudo experimental [Vis94] onde se comparam osdesempenhos seq�uenciais de duas implementa�c~oes para o problema da constru�c~ao de �arvoresde su�xos. A implementa�c~ao mais r�apida foi aquela baseada no algoritmo pram. Indepen-dente deste aspecto, Vishkin acredita que n~ao se deve ignorar o modelo pram pois novosdesenvolvimentos tecnol�ogicos podem vir a torn�a-lo vi�avel na pr�atica.Conforme mencionado acima, muitas extens~oes do modelo pram foram propostas. Dentreestas destacamos as seguintes: apram [CZ89] que incorpora assincronismo; bpram [ACS89],que utiliza transferência de dados em blocos, objetivando modelar e minimizar a latência; eqrqw pram [GMR94], que modela com mais realismo o acesso concorrente a posi�c~oes demem�oria. O problema dessas extens~oes �e que a principal preocupa�c~ao continua sendo a ob-ten�c~ao de algoritmos e�cientes/�otimos (ou de cotas inferiores) segundo as diretrizes b�asicas domodelo pram, e os algoritmos resultantes em muitos casos continuam sendo pouco relevantespara a pr�atica do processamento paralelo. Esse n~ao �e o caso dos modelos que passamos adescrever. 3



3 O Modelo BSPO modelo bsp foi proposto por Valiant [Val90] e �e um modelo de mem�oria distribu��da. Eleconsiste das seguintes partes:� Um n�umero p de processadores e m�odulos de mem�oria chamados indistintamente decomponentes.� Um roteador que transporta mensagens, tipicamente opera�c~oes de leitura e escrita,ponto-a-ponto entre os componentes.� Mecanismos para sincroniza�c~ao dos componentes a cada passo.Apesar de s��ncrono o modelo sup~oe que a sincroniza�c~ao ocorre em per��odos de L unidadesde tempo. L �e um parâmetro do modelo, e seu valor pode variar de uma m�aquina paraoutra. Sup~oe-se entretanto que L deve ser no m��nimo igual ao tempo requerido para acessosn~ao-locais (isto �e, o tempo de latência do sistema).A execu�c~ao de um programa em um computador bsp consiste de um conjunto de super-passos. Em cada superpasso os componentes podem enviar e receber mensagens e realizarprocessamento local. Ao �nal de cada per��odo de L unidades de tempo �e executada umasincroniza�c~ao global (barreira de sincroniza�c~ao) para veri�car se todos os componentes encer-raram suas tarefas. Se este n~ao for o caso, outras L unidades de tempo s~ao alocadas at�e queo superpasso termine. L portanto �e um limite inferior para a dura�c~ao de um superpasso.Outro parâmetro do modelo �e g, de�nido como sendo a raz~ao entre o n�umero total deopera�c~oes locais realizadas por todos os componentes numa unidade de tempo e o n�umerode mensagens transmitidas pelo roteador numa unidade de tempo. Esta de�ni�c~ao equivaleessencialmente ao inverso de bandwidth. O valor de g deve ser tal que num superpasso sejaposs��vel que um componente envie ou receba um total de h mensagens a um custo em n�umerode opera�c~oes locais (ou tempo) de gh, para h su�cientemente grande. Se dentro de um per��odode L unidades de tempo o n�umero de mensagens enviadas/recebidas (digamos h0) for tal quegh0 < L o custo em tempo do envio/recebimento dessas mensagens permanece L.3.1 Acessos concorrentesTodo modelo de computa�c~ao paralela deve se ocupar com a quest~ao dos acessos concorrentesa posi�c~oes ou m�odulos de mem�oria. No caso do bsp, n~ao h�a nenhum mecanismo expl��citopara o controle dos acessos concorrentes; esses acessos s~ao simplesmente tratados um de cadavez. Por esse motivo a latência de um acesso concorrente ser�a linearmente proporcional aon�umero de processadores que participam deste acesso. Isto provoca um atraso, que pode serinaceit�avel caso o n�umero de processadores seja relativamente grande.Umas das solu�c~oes existentes para implementa�c~ao de acessos concorrentes, em tempo n~aolinearmente proporcional ao n�umero de processadores, �e o uso de redes de combina�c~ao (com-bining networks) [GGK+83, Ran87], que s~ao mecanismos de hardware que podem combinarmensagens concorrentes ou replicar mensagens para diversos processadores-destino.Uma rede de combina�c~ao �e realizada atrav�es de liga�c~oes f��sicas entre os componentes. Oproblema deste tipo de solu�c~ao �e que, em geral, n~ao conhecemos o padr~ao de comunica�c~ao4



entre os componentes, e desta forma n~ao podemos usar uma rede de combina�c~ao �xa compoucas liga�c~oes. Sendo assim, temos que fazer uso de mais liga�c~oes para permitir uma maiorexibilidade de comunica�c~ao. Tal exibilidade, por�em, somente �e alcan�cada a um custo muitoalto devido ao grande n�umero de liga�c~oes necess�arias.O autor do modelo bsp, ciente desse problema, procura explorar as possibilidades de tra-tamento de acessos concorrentes via software [Val92]. Nessa proposta, os acessos concorrentess~ao combinados em duas fases. Na primeira fase, todos os acessos s~ao espalhados, atrav�es deuma fun�c~ao de hashing, para processadores intermedi�arios. Estes devem combinar as men-sagens recebidas e que s~ao para um mesmo m�odulo de mem�oria numa s�o mensagem, que nasegunda fase �e enviada ao m�odulo de mem�oria apropriado. No trabalho citado s~ao apresen-tados resultados que mostram que com grande probabilidade o atraso �nal, ap�os essas duasfases, �e pequeno.3.2 Folga ParalelaOutra quest~ao abordada pelo modelo bsp �e o fato do n�umero p de processadores de qualquerm�aquina ser �xo. Dado um algoritmo pram que exige v processadores (chamados aqui deprocessadores virtuais), seu desempenho no modelo bsp com p < v processadores dever�a ser�otimo, a menos de fatores constantes. Isso somente ser�a conseguido em geral se a diferen�caentre v e p for su�cientemente grande. A essa diferen�ca d�a-se o nome de folga paralela (parallelslackness).A explora�c~ao da folga paralela se d�a da seguinte forma. Suponha a execu�c~ao de umaopera�c~ao de leitura de posi�c~ao de mem�oria n~ao local, que na pr�atica chega a custar at�e 10vezes o tempo de uma opera�c~ao local. Se p = v, o mapeamento dos processadores virtuais paraos efetivos ter�a uma rela�c~ao de 1:1, logo caso um processador necessite executar uma leituraele �car�a esperando at�e que o dado esteja dispon��vel. Se p < v, cada processador efetivoresponder�a pela execu�c~ao de dvp e processadores virtuais. Neste caso, quando um processadorexecuta uma opera�c~ao de longa latência, ele pode usar o tempo da latência para executaropera�c~oes escalonadas para outros processadores virtuais, escondendo desta maneira a latênciada leitura de mem�oria. O modelo bsp supo~oe que a explora�c~ao da folga paralela �e tarefaautom�atica atribu��da a um compilador.A quest~ao que surge agora �e: qual deve ser a diferen�ca m��nima entre v e p para quese consiga otimalidade no desempenho dos algoritmos? A resposta depende do valor doparâmetro L e da forma como s~ao tratados os acessos concorrentes. Valiant [Val90] mostraque se �e sabido de antem~ao que se no m�aximo h acessos concorrentes ir~ao ocorrer, �e poss��velmanter a otimalidade da simula�c~ao de v processadores por p processadores se v = 
(hp log p).Notamos aqui que o modelo bsp procura ser um bom simulador de algoritmos pram,e como tal deixa de levar em conta certos aspectos pr�aticos. Um deles �e que a explora�c~aoda folga paralela implica em freq�uentes mudan�cas de contexto (context switchings), com umcusto n~ao desprez��vel. Outro aspecto �e que as simula�c~oes, mesmo �otimas, trazem embutidasconstantes multiplicativas que podem ser signi�cativas.5



3.3 Um exemplo de AlgoritmoPara tornar mais concreta a descri�c~ao do modelo apresentamos abaixo um algoritmo sim-ples tal como ele seria projetado no modelo bsp. Nesse algoritmo �e usada a opera�c~aosend(valor,destino), que manda valor para o processador destino.O problema resolvido pelo algoritmo �e o da difus~ao (broadcast) de um dado a partir deum processador-origem para n posi�c~oes de mem�oria espalhadas uniformemente por p proces-sadores. A id�eia �e que seja criada uma �arvore de difus~ao, em que o processador-origem ocupaa raiz. No in��cio do algoritmo o processador-origem envia o dado para d� 1 outros processa-dores. No passo seguinte todos os processadores que j�a reberam o dado realizam, cada um,o envio do dado a d � 1 novos processadores. Ao �nal, cada processador tem uma c�opia dodado a qual deve ser copiada em (n=p) posi�c~oes locais de mem�oria. A descri�c~ao do algoritmoresulta a seguinte:Entrada: Um processador, P1, contendo o dado a ser enviado para os outros processadores,o grau d da �arvore a ser usada e as n posi�c~oes de mem�oria onde deve ser colocado odado. O vetor A �e um vetor local a cada processador.Sa��da: n c�opias do dado nos p vetores locais A.(1) for i := 1 to p do in parallel(2) f primeira fase g(3) k := 1(4) while k <= p/d do(5) if (i <= k) then(6) for j:=1 to d-1 do(7) send(dado,P(i+(d�j)k))(8) k := k * d(9) f segunda fase g(10) for j := 1 to n/p do(11) A[j] := dadoNa primeira fase do algoritmo acima, cada processador realiza a cada passo d � 1 sends,a um custo de (d � 1)g unidades de tempo. A malha da primeira fase �e �e executada logd pvezes, j�a que esta simula uma �arvore d-�aria. A segunda fase gasta n=p unidades de tempo. Otempo total pode ser expresso ent~ao por T (n) = O(dg logd p+ n=p).At�e aqui n~ao h�a nada essencial que diferencie esse algoritmo de um algoritmo pram. Adiferen�ca aparece quando levamos em conta os parâmetros do modelo bsp. Os sends da linha(7) j�a indicam que �e preciso que L = O(dg), para que a sincroniza�c~ao cause atrasos limitadospor fatores constantes. Al�em disso, a quest~ao principal a ser resolvida �e: quais s~ao as condi�c~oesem que �e poss��vel atingir o tempo �otimo To(n) = O(n=p)? Ou seja, qual o valor de d (a menosdos demais fatores constantes) que faz O(dg logd p+ n=p) = O(n=p)? A resposta �ed = O((n=(pg log p)) log(n=(pg log p))):Esse resultado imediatamente mostra que s�o conseguiremos otimalidade se n = 
(pg log p).6



O exemplo dado �e bastante simples, mas ilustra o modo como o modelo bsp deve ser usadopara analisar um algoritmo. No caso de outros problemas mais complexos, o projeto e an�alisede seus respectivos algoritmos s~ao bem mais so�sticados, particularmente quando se insisteem otimalidade. Um exemplo disso no caso do problema da ordena�c~ao pode ser encontradoem [GV93].4 O Modelo LogPO modelo LogP foi proposto por Culler et al. [CKP+93] e pretende ser um aperfei�coamentodo modelo bsp levando em conta diversas m�aquinas paralelas reais desenvolvidas nos �ultimos5 anos. Seus autores acreditam que j�a houve uma convergência nas arquiteturas de m�aquinasparalelas e propuseram um modelo que leva em conta as caracter��sticas consideradas funda-mentais dessa convergência. O resultado �e um modelo semelhante ao bsp mas de mais baixon��vel, como se ver�a adiante.A convergência de arquiteturas mencionada se baseia nas seguintes observa�c~oes. Diversosfatores tecnol�ogicos est~ao fazendo com que as m�aquinas paralelas de grande porte atuais sejamconstitu��das de centenas ou, no m�aximo, de milhares de n�os, cada n�o contendo um processadorpoderoso (centenas de megaops), n~ao customizado, e com bastante mem�oria local (centenasde megabytes). A tecnologia de interconex~ao dos n�os, apesar de ter evolu��do bastante, n~aoconsegue acompanhar as crescentes velocidades dos processadores e de mem�oria, o que fazprever que a taxa de transferência de dados (bandwidth) continuar�a baixa em rela�c~ao �a veloci-dade dos processadores, assim como a latência continuar�a sendo relativamente alta. Por outrolado, modernas t�ecnicas de roteamento indicam que a particular topologia de interconex~aon~ao ser�a um fator importante. Exemplos de m�aquinas que se enquadram nas caracter��sticasacima s~ao Connection Machine 5, Cray T3D, Intel Paragon e IBM SP-2.Levando em conta essas observa�c~oes, Culler et al. propuseram o modelo LogP, que �e ummodelo de mem�oria distribu��da, com um n�umero P de m�odulos, cada um composto de umprocessador e sua mem�oria local. Al�em de P , os demais parâmetros que de�nem o modelos~ao os seguintes:� L, um limite superior para latência.� o, custo adicional de comunica�c~ao (overhead) incorrido por um processador para trans-mitir ou receber uma mensagem.� g (gap), que de�ne o intervalo m��nimo entre transmiss~oes consecutivas ou recep�c~oesconsecutivas de mensagens.Aqui cabe observar que o nome do modelo n~ao �e uma referência �a fun�c~ao logaritmo, massimplesmemente uma aglutina�c~ao dos nomes dos parâmetros.Como podemos veri�car pelos parâmetros do modelo, ele n~ao sup~oe a existência de ne-nhuma topologia particular para a rede de interconex~ao (tal como no modelo bsp). Poroutro lado, o modelo sup~oe que a rede de interconex~ao tem uma capacidade �nita, isto �e, nom�aximo um certo n�umero de mensagens podem estar circulando na rede num dado instante.Esse n�umero �e dLg e para garantir que todas mensagens poder~ao ser processadas mesmo que7
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L+2o+(k-1)gFigura 1: �Arvore para difus~ao de um �unico dadodestinadas a um �unico processador. As previs~oes de desempenho no modelo LogP s�o s~aov�alidas se este limite imposto �a rede de interconex~ao for respeitado.Os proponentes do modelo LogP acreditam que este conjunto de parâmetros di�cilmentepoderia ser menor caso realmente desejemos uma boa express~ao da realidade. O uso detodos os parâmetros est�a sujeito a cada aplica�c~ao e a cada m�aquina. Em alguns casos algunsparâmetros podem ser desprezados pois n~ao inuenciam no comportamento total do algoritmo.A diferen�ca principal em rela�c~ao ao modelo bsp �e a ausência de um mecanismo de sin-croniza�c~ao. Culler et al. justi�cam essa ausência por constatarem que em muitas m�aquinasparalelas atuais tais mecanismos n~ao existem e a sincroniza�c~ao, quando necess�aria, deve serfeita atrav�es de troca de mensagens, tal como no modelo LogP.4.1 Um AlgoritmoApesar da semelhan�ca com o modelo bsp, o modelo LogP �e usado de maneira muito diferenteno projeto e an�alise de algoritmos paralelos. O objetivo �e que ele seja usado como um guiae n~ao como um modelo formal ao qual poder��amos, por exemplo, associar uma linguagemde programa�c~ao. O uso do modelo LogP para resolver um determinado problema vai indicarcomo os dados do problema devem ser particionados entre os processadores e em que momentosmensagens devem ser trocadas. Por�em esse particionamento e o tempo de envio de mensagensestar~ao parametrizados por L; o e g. Somente a atribui�c~ao de valores concretos para essesparâmetros permitir�a a express~ao de um algoritmo propriamente dito. O exemplo desta se�c~aotornar�a estas id�eias mais claras.Usaremos nesta se�c~ao tamb�em o problema da difus~ao de dados. Tal como no caso domodelo bsp teremos aqui uma �arvore de difus~ao. Vamos supor que o dado a ser difundido j�ase encontra no processador P0 no tempo 0. A partir deste instante o processador P0 j�a est�aapto a enviar o dado para outro processador e pode reenviar o dado a outros processadores acada intervalo de g unidades de tempo. Conseq�uentemente P0 enviar�a um dado nos tempos0, g, 2g, 3g, e assim por diante. Quando o dado sai de P0 no tempo 0 ele estar�a dispon��velno seu destino no tempo L + 2o, correspondendo a um custo extra de comunica�c~ao, o, parao envio; uma latência, L, correspondendo ao tempo que o dado leva do n�o fonte para o8



n�o destino; e �nalmente outro custo extra de comunica�c~ao para o recebimento do dado.Podemos generalizar estes tempos exempli�cados para o processador P0 para qualquer outroprocessador. Suponha que um processador recebeu o dado a ser difundido no tempo a, ent~aoeste mesmo processador poder�a enviar este dado para outros processadores nos tempos a,a + g, a + 2g e assim sucessivamente. Similarmente, se um processador envia um dado notempo b ele estar�a dispon��vel em seu destino no tempo b+L+2o. A �gura 1 ilustra o m�etodo.Note que a abordagem descrita no par�agrafo anterior n~ao pode ser escrita como um pseudo-c�odigo tal como no modelo bsp. Por exemplo, s�o poderemos saber se P0 deve ou n~ao enviaruma mensagem a (digamos) P4, se os valores dos parâmetros L; o, e g forem tais que essamensagem chega antes do que uma mensagem enviada por um outro processador mais abaixona �arvore.Outro problema que ilustra a utiliza�c~ao do modelo LogP �e o problema da soma de nn�umeros. Culler et al. mostram que a soma de n n�umeros �e essencialmente o inverso doproblema da difus~ao. Novamente aqui temos uma �arvore, mas o uxo de mensagens vai dasfolhas para a raiz. Todos os processadores realizam somas locais, cujos resultados (menosno caso da raiz) s~ao enviados a processadores mais acima na �arvore. N�os intermedi�arios da�arvore recebem mensagens com somas parciais, somam esses resultados �as suas pr�oprias somasparciais e passam o novo resultado adiante. A raiz da �arvore se encarrega de fazer a soma�nal. Tal como no caso da difus~ao, somente com valores para os parâmetros L; o e g �e quese pode obter uma �arvore concreta para a soma de n n�umeros. Na verdade, o processo �emais complexo. Ele envolve a determina�c~ao da �arvore �otima de soma (ou de difus~ao) para osparâmetros P; L; o e g, e somente a partir desta �e que se pode chegar na distribui�c~ao dos dadospelos processadores e no escalonamento de mensagens que permite realizar a soma em tempom��nimo. Detalhes podem ser encontrados em [CKP+93]. Para os prop�ositos deste artigo bastanotar que um problema simples como \soma de n n�umeros" exige solu�c~ao aparentementecomplexa, particularmente quando comparada com a solu�c~ao via pram.O baixo n��vel do modelo LogP torna desnecess�aria a preocupa�c~ao com folga paralela,existente no caso do bsp. O modelo LogP �e ummodelo que se preocupa com fatores constantes,pois seus autores consideram que em muitas situa�c~oes os fatores multiplicativos das simula�c~oesdo modelo pram, seja atrav�es do modelo bsp seja por outros mecanismos, s~ao inaceit�aveispara o desempenho na pr�atica.No artigo que introduziu o modelo LogP [CKP+93] h�a descri�c~oes da abordagem de outrosproblemas tais como transformada r�apida de Fourier, e decomposi�c~ao LU. Recentemente umtrabalho sobre ordena�c~ao no modelo LogP foi publicado [Dus94]. Nesses trabalhos reportam-sebons resultados de implementa�c~oes obtidas a partir do modelo.5 Uma an�alise cr��tica dos modelosPela exposi�c~ao acima deve ter �cado claro que os três modelos descritos se situam em n��veisdiferentes de abstra�c~ao, sendo o modelo pram mais abstrato, o modelo bsp intermedi�ario, e omodelo LogP o mais concreto. Obviamente, quanto mais abstrato o modelo mais f�acil ser�a oprojeto de algoritmos. Por outro lado, maiores ser~ao os fatores que di�cultar~ao a obten�c~ao deuma implementa�c~ao com bom desempenho. A quest~ao que queremos responder nesta se�c~ao�e se os detalhes a mais introduzidos pelos modelos bsp e LogP os tornar~ao modelos de uso9



corrente.Incialmente �e preciso ressaltar que o modelo bsp tem a grande vantagem de poder serusado em conjunto com o modelo pram e suas extens~oes atrav�es de simula�c~oes e�cientes. Issopermite que projetistas de algoritmos continuem usando o modelo pram e que os algoritmos j�adesenvolvidos para esse modelo possam, em princ��po, ser aproveitados em implementa�c~oes. Noentanto, as exigências de sincroniza�c~ao por hardware do modelo bsp podem torn�a-lo invi�avel.Valiant argumenta que trata-se de um pequeno custo a ser pago para obter boas condi�c~oes deprogramabilidade, mas n~ao est�a claro que os fabricantes de m�aquinas paralelas est~ao dispostosa incluir mais esse custo em seus projetos. O modelo LogP, ao se adaptar a uma realidadeexistente, parece ter mais condi�c~oes de viabilidade.Pela discuss~ao do par�agrafo anterior, �ca claro que na an�alise dos 3 modelos �e preciso levarem conta a situa�c~ao do processamento paralelo na atualidade. O objetivo �ultimo do processa-mento paralelo �e se tornar de \prop�osito geral", possivelmente suplantando o processamentoseq�uencial como forma dominante e preferencial de utiliza�c~ao dos computadores [McC93].Entretanto �e sabido que processamento paralelo ainda sofre percal�cos para se estabelecer deforma s�olida no mercado. A raz~ao predominante parece ser o cont��nuo aperfei�coamento dosprocessadores seq�uenciais, tornando as grandes m�aquinas paralelas desvantajosas em termosde custo-benef��cio. Um reexo disto s~ao as recentes falências ou concordatas de grandes�rmas fabricantes de multiprocessadores. Se persistirem essas condi�c~oes, as redes de works-tations talvez se tornem a �unica arquitetura paralela vi�avel no futuro, conforme sugeriu Pat-terson [Pat93].Levando essa an�alise em conta a conclus~ao b�asica que se pode tirar �e que um modelo decomputa�c~ao paralela s�o ter�a sucesso se modelar adequadamente essas redes de workstations,sem perdas signi�cativas de desempenho em implementa�c~oes. Sob esta �otica, somente o mo-delo LogP preeenche esses requisitos, dentre os aqui apresentados. Mesmo assim, o modelosup~oe processadores relativamente homogêneos. No caso de redes heterogêneas os parâmetrosgen�ericos do modelo tenderiam a penalizar as m�aquinas mais velozes em fun�c~ao das maislentas. De qualquer modo, essas observa�c~oes sugerem que uma linha de pesquisa a ser in-vestigada �e a veri�ca�c~ao do comportamento de implementa�c~oes derivadas a partir do modeloLogP em redes homogêneas de workstations. Isto se deve ao fato de que, tanto quanto sa-bemos, os proponentes do modelo têm procurado at�e aqui validar sua proposta apenas emmultiprocessadores tais como a Connection Machine 5.N~ao estamos querendo dizer com estes coment�arios que multiprocessadores do tipo CM-5 est~ao com os dias contados. Certamente um grande n�umero de aplica�c~oes s�o poder~aoser executadas em m�aquinas desse tipo. Por�em essas aplica�c~oes, num curto prazo, aindaser~ao nichos se comparadas �a vasta gama de utiliza�c~ao dos processadores seq�uenciais. Essasitua�c~ao faz com que o desempenho seja o crit�erio supremo da utilidade de uma particularm�aquina, e assim os fatores constantes, desprezados pelo pram e relegados a um segundo planopelo bsp, continuar~ao tendo por algum tempo mais importância do que programabilidade ouportabilidade. Este aspecto refor�ca a viabilidade do modelo LogP.10
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