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Abstrakt. Skupinové komunikace se používají v mnoha paralelních algoritmech, ale 
v případě, že režie komunikace je příliš velká, celkový výkon se rapidně sníží. Táto práce 
se zabývá optimálním plánováním skupinové komunikace All-to-All Broadcast (AAB) v 
multiprocesorových sítích za použití přepínací techniky Store-and-Forward (SF). Byl 
vyvinut nový aplikačně specifický algoritmus Hybridní paralelní Genetické Simulované 
Žíhání (HGSA) k návrhu komunikačního plánu s minimálním počtem komunikačních 
kroků pro libovolné propojovací síťové topologie. Byla navržená nová prediktivní 
technika k zjištění počtu komunikačních konfliktů, která zároveň zvyšuje 
pravděpodobnost dosažení optimálního komunikačního plánu. Účinnost a efektivnost této 
metody a tohoto algoritmu byla otestována jednak na nepravidelných topologiích, a také 
na pravidelných topologiích se známými optimálními hodnotami komunikačních kroků. 
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1 Úvod 

V poslední době se velmi rychle začaly rozvíjet multiprocesorové systémy a to nejen ve formě 
výkonných serverů a pracovních stanic, ale i jako malé paralelní systémy pro vysokou výkonnost 
řízení, dolování a analýzu dat, obrazového zpracování, bezdrátovou komunikaci a herní počítače. 
Existuje mnoho výpočetních úloh pro než je výhodnější použít několik malých a jednoduchých 
výpočetních jednotek než jednu velkou a složitou. V dnešní době je výhodnější dát na jeden čip velký 
svazek CPU (multiprocesory SoCs, MSoCs) s velkou lokální pamětí, jenž jsou vzájemně propojené 
vysoce propustnou sběrnicí. 
Jedna z největších výzev je zaměřena na návrh digitálních systémů s optimální komunikací a 
s optimálním propojením mezi systémovými komponentami. Čím více procesorových jader a jiných 
rozsáhle znovupoužitelných komponent se integruje na jeden silikonový čip, tím více stoupá potřeba 
systematického pojetí návrhu komunikační části. Jeden z důvodů je, že se stále nemůže zvyšovat počet 
komunikačních partnerů na sběrnicích, které tvoří hlavní způsob propojení mezi komponentami. 
Nedávno se výzkum zaměřil na oblast sítí na čipu, jenž zahrnuje propojení/komunikaci ve všech 
vrstvách od fyzické vrstvy, až po architekturu operačního systému a aplikační vrstvu [1]. 
V dnešní době je mnoho rozdílných propojovacích síťových topologií pro multiprocesory a nové 
topologie pro specifické paralelní aplikace se stále vyvíjejí. Ačkoli dolní hranice časové složitosti 
různých skupinových komunikací (v pojetí požadovaného počtu komunikačních kroků) mohou být 



odvozeny matematicky pro zvolenou síťovou topologii a pro daný komunikační model, nalezení 
odpovídajícího komunikačního plánu je mnohem více složitější a v mnoha případech není ještě vůbec 
znám. Následující část článku je věnována plánování skupinové komunikace AAB [2, 3] pomocí 
evolučního algoritmu HGSA (hybridní paralelní genetické simulované žíhání) [4] s přepínáním ulož a 
pošlí dál SF (Store-and-Forward) [5]. Dále budeme uvažovat nekombinující všeportový model 
využívající plně duplexní obousměrné linky [2, 6]. 

2 Predikce konfliktů 

Na plánování skupinové komunikace při použití SF přepínací techniky se dá pohlížet jako na dva 
stejně složité a důležité podproblémy. První podproblém se dá definovat jako hledání vhodných cest 
mezi vysílacím a přijímacím uzlem tak, aby při nastavování komunikačních kroků u jednotlivých linek 
na cestě nedocházelo ke konfliktu. Konflikt se objeví na komunikační lince, jestliže dvě různé zprávy 
chtějí využívat jednu komunikační linku v jednom směru a v jednom kroku, viz obr. 1. Myšlenkou 
rozdělení jednoho složitého problému [4] na dva méně složité se ušetří výpočetní čas, jelikož už při 
hledání vhodných cest se dá rozhodnout, zda navržený plán je konfliktní či nikoli. Dá se rozpoznat, že 
konflikt vzniká na zkoumané lince, jelikož je využívána více cestami, než je hodnota optimálního 
plánu komunikace. Nemusíme se tedy zabývat zkoumáním, zda je konflikt způsoben nevhodným 
výběrem cest nebo nevhodným nastavením komunikačních kroků jednotlivým linkám na cestě.  
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Obrázek 1: Konflikt při komunikaci 

Konflikt se nesmí objevit ve dvou případech: 
1. Užití zkoumané linky v jednom kroku v jednom směru se rovná nanejvýš nebo právě jedné, 

viz obr. 1. 
2. Užití každé linky v jednom směru je maximálně rovno počtu komunikačních kroků S celého 

plánu. Tento bod může být popsán rovnicí (2.1), kde počet komunikačních kroků celého plánu 
je roven nebo je větší než počet užití zkoumané linky v celém plánu a může být ilustrován 
obrázkem 2. 

S >= PC                                   (2.1) 

kde S je požadovaný počet komunikačních kroků celého plánu, který se nastavuje na začátku 
programu uživatelem jako vstupní parametr a Pc počet všech cest využívající zkoumanou linku. 
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Obrázek 2: Využití linky 0_1 musí být maximálně rovno počtu komunikačních kroků (S = 3).  



Tedy konflikt se objeví v případě, jestliže nerovnice (2.2) platí: 

S < PC                                  (2.2) 
Další případ detekce konfliktů v navržením plánu se dá vyjádřit situací, kdy není možné přiřadit 
nějaký komunikační krok zkoumané lince tak, aby plán byl bezkonfliktní, i když rovnice (2.1) je 
splněna. Tento případ může být popsán rovnicí (2.3) a intervalem (2.4), který obsahuje všechny možné 
komunikační kroky pro zkoumanou linku na zkoumané cestě. 

bound = (S – (L – O))                            (2.3) 
kde bound je nejvyšší možná hodnota komunikačních kroků zkoumané linky na cestě, L je délka 
zkoumané cesty a O je pozice linky na cestě. Nyní lze přiřadit zkoumané lince komunikační krok, 
který se náhodně vybere z intervalu (2.4), kde spodní hranice je pozice linky na cestě O a horní 
hranice se vypočítá z rovnice (2.3): 

step ∈ <O,bound>, O ≠ 1                                   
        step = 1                , O = 1                  (2.4)      

 
V případě, že je nemožné vybrat dvě rozdílné hodnoty z intervalu (2.4) pro jednu zkoumanou linku na 
dvou různých cestách, objeví se konflikt ve vygenerovaném komunikačním plánu. Činnost celé 
predikce může být znázorněná obrázkem 2, kdy se najdou cesty využívající zkoumanou linku, a 
obrázkem 3, kdy se nastavují komunikační kroky linkám na zkoumaných cestách. 
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Obrázek 3: I když pro linku 0_1 platí rovnice (2.1 – linku využívají pouze 3 cesty) nelze sestrojit bezkonfliktní 
plán pro 3 kroky (nelze vybrat pro linku 0_1 dvě různé hodnoty pro dvě různé cesty, viz. 2. krok) 

Nerovnice (2.2), rovnice (2.3) a interval (2.4) slouží pouze k detekci konfliktu a zároveň se využívají 
při vyhodnocování fitness funkce. 

3 Struktura směrovacího algoritmu 

Cíl navrženého algoritmu je nalézt plán komunikace AAB, jenž je optimální nebo počet 
komunikačních kroků je velmi blízký optimální hodnotě, která se dá odvodit analyticky (3.1) [7]. 

(P – 1)/d                                      (3.1) 
kde P je počet uzlů v propojovací síti a d je stupeň uzlu. 
Směrovací algoritmus se skládá ze dvou hlavních fází. V první fázi se hledají všechny nejkratší cesty 
mezi vysílacím a přijímacím uzlem a v druhé fázi je použit evoluční algoritmus HGSA k vytvoření 
komunikačního plánu z cest, které byly nalezeny v první fázi [4]. 

3.1 Zakódování problému 

Gen obsahuje dvě komponenty. První komponenta je index nejkratší cesty mezi vysílacím a 
přijímacím uzlem. Druhá komponenta je seznam komunikačních kroků všech linek na cestě. Obrázek 
4 ilustruje příklad zakódování. Pozice genu reprezentuje vysílací a přijímací uzel zprávy. Zdrojový 



uzel se dá vypočítat celočíselným dělením (3.1.1) a cílový uzel určuje zbytek po celočíselném dělení 
(3.1.2). 

       Zdroj  

   Cíl 

0 0 0 0 

1,4,5,.. 9 1,3,5,.. 6 1,2,4,.. 4 0,0,.. 0 

3 0 1 2  
 

zdrojový_uzel = index_genu  div  P      (3.1.1) 
cílový_uzel = index_genu  mod  P        (3.1.2) 

Index nejkratší 
cesty mezi 
zdrojem a 
cílem

Seznam 
kom. kroků  

 Gen 
 
 
 

                       Obrázek 4: Struktura chromozomu 

3.2 Definice fitness funkce 

Fitness funkce je založena na počítání konfliktů v komunikačním plánu. V první fázi je využita 
predikce k zjištění, kolik konfliktů se nachází v celém plánu. To je založeno na nerovnici (2.2) a na 
rovnici (2.3) s intervalem (2.4). Počítání konfliktů se dá formálně popsat následovně: 
Na interval (2.4) můžeme pohlížet jako na množinu, jelikož je podmnožinou přirozených čísel:  

step ⊆ N                    (3.2.1) 

Z množin step vytvoříme množinu Q, která má tolik prvků, kolik je cest využívajících zkoumanou 
linku. 

Q = {step1,…., stepPc}                 (3.2.2) 
Dále vytvoříme množinu S, pro kterou platí: 

S = {y | y je právě jeden náhodně vybraný prvek z každého step ∈ Q}     (3.2.3) 
Nyní definujme množinu P, jejíž mohutnost je rovna počtu cest využívajících zkoumanou linku: 

P = {1,…, Pc} ⊆ N                (3.2.4) 

Dále definujeme zobrazení Ω: S → P přiřazující každému s ∈ S prvek p ∈ P tak, že s = p. V případě, 
že Ω je pouze surjektivní, pak nastane konflikt; jestliže je ovšem bijektivní, pak konflikt nenastane.  
Konečně vytvoříme množinu K, obsahující prvky z S mapující se na stejný prvek z množiny P. 

K = {x | ∃y∈S, y≠x: Ω(x) = Ω(y)}                                  (3.2.5) 
Potom počet konfliktů vyskytující se na zkoumané lince conflictnew se dá zapsat jako: 

1. conflictnew = (Pc - S) + |K| ,  kde Pc > S             (3.2.6) 
2. conflictnew =  |K| ,               jinak          

Nyní můžeme odvodit vzorec pro celkový počet konfliktů conflict, který se rovná: 

conflict = Σ conflictnew                   (3.2.7) 
V případě, že predikce je bezkonfliktní, tj. počet konfliktů se rovna 0, zkoumané linky tvoří vhodný 
komunikační plán, predikce se ukončí. Nyní je potřeba každé lince na cestě přiřadit komunikační krok. 
Přiřazení komunikačního kroku je založeno na rovnici (3.2.8) a intervalu (3.2.9). 

difference = (S – CSB) – (L – O)               (3.2.8) 
kom_step = rand<O, O+difference>                      (3.2.9) 

kde difference je počet možných komunikačních kroků zkoumané linky, CSB je komunikační krok 
předešlé linky, L je délka (počet linek) zkoumané cesty. Rovníce (3.2.8) a interval (3.2.9) jednak 



přiřazují komunikační krok zkoumané lince a zároveň se využívají při počítání konfliktů vyskytující se 
v plánu. Jelikož se z intervalu (3.2.9) náhodně vybírá, může se přiřadit jedné lince vyskytující se na 
dvou různých cestách stejná hodnota. Což ovšem způsobí konflikt. V tomto případě se zkusí náhodně 
vybrat jiná hodnota komunikačního kroku lince na cestě, na které se konflikt objevil. 
Optimální komunikační plán pro daný počet komunikačních kroků musí být bezkonfliktní. Jestliže se 
konflikt objeví, plán nemůže být využit v reálných aplikacích. 

4 Získané výsledky 

HGSA byl naimplementován v C za pomocí knihovny MPI [8] pro zasílání zpráv, a proto tento 
algoritmus může být zkompilován a spuštěn na jakékoli architektuře (síti pracovních stanic, MPP, 
SMP, atd.), pro kterou je standart MPI k dispozici .  
V první fázi experimentů byl navržený algoritmus ověřen na multiprocesorových topologiích (K-ring, 
Octagon, Midimew,…) s menším počtem uzlů a to osmy. V této fázi experimentů nás zajímala 
schopnost algoritmu nalézt optimální plán pro rozličné topologie, a proto byly zkoumány pravidelné i 
nepravidelné topologie (Ladder, AMP bez SC). Jak ukazuje tabulka 1, bylo dosaženo optimálního 
plánu u všech testovaných topologií. Druhý sloupec v tab. 1 znázorňuje získané hodnoty navrženým 
algoritmem a v třetím sloupci jsou uvedeny teoretické spodní meze optimálních komunikačních plánů 
vypočítané podle rovnice (3.1). 
 

Topologie AAB 
HGSA 

Teoretické spodní 
meze 

Hypercube 3 3 
Hypercube with body diagonal 2 2 
AMP with SC 3 3 
AMP without SC 2 2 
K-ring 2 2 
Midimew 2 2 
Moore 3 3 
Octagon 3 3 
Ladder 4 4 

Tabulka 1. Výsledky optimalizace AAB komunikace pro topologie s 8 uzly 

Řídící parametry HGSA byly nastaveny na stejné hodnoty ve všech 20 bězích a to: 10 počítačů 
v architektuře master-slave, četnost komunikace byla každá 10. iterace Metropolisova algoritmu, 
počáteční teplota byla 100, gradient ochlazováni se rovnal 0.99, bylo provedeno 50 iteraci v každé 
teplotní fázi.  
V druhé fázi experimentů byl navržený algoritmus testován dvěmi topologiemi (AMP a hyper-
kostkou) s vyšším počtem uzlů. Jak ilustrují tabulky 2 a 3, počet uzlů se pohybovalo od 8 do 64. 
Jelikož u hyper-kostky jsou známe optimální komunikační plány, sloužila jako srovnávací benchmark. 
Tabulka 2 ilustruje dobu trvání komunikace (počet komunikačních kroků) pro AAB. Naměření 
hodnoty jsou uvedeny ve třetím a čtvrtém sloupci. Pro srovnání jsou uvedené i teoretické spodní meze 
pro  hyper-kostku. 
Hledání optimálních plánů pro AAB komunikační vzor je velmi složitý problém. HGSA je schopné 
nalézt optimální plány pro topologie do 64 uzlů, ale s vyšším počtem uzlů se pravděpodobnost 
dosažení optima snižuje. Optima nebylo dosaženo pouze v jednom případě a to u hyper-kostky se 64 
uzly, ale i toto suboptimální řešení je velice kvalitní. 
Jestliže srovnáme výsledky plánů získané s predikcí a bez predikce, je evidentní, že predikce umožnila 
velmi velké zlepšení, viz. tab. 3. Tato tabulka nám zároveň ilustruje, že užitím predikce je výsledné 
řešení kvalitnější a zároveň se zvyšuje pravděpodobnost dosažení takového řešení. 



Počet uzlů 
Hyper-kostka  

optimum 
Hyper-kostka  

HGSA 
AMP bez 

SC 
HGSA 

8 3 3 2 
16 4 4 - 
23 - - 6 
32 7 7 8 
42 - - 11 
64 11 12 - 

Hyper-kostka AMP 
Počet 
uzlů s 

predikcí. 
bez 

predikce. 
s 

predikcí. 
bez 

predikce. 
8 100% 100%  100% 100% 

16 100% 80% - - 
23 - - 100% 80% 
32 100% 0% 100% 10% 
42 - - 70% 0% 
64 80% 0% - - 

 Tabulka 3: Úspěšnost dosažení komunikačních 
Tabulka 2: Výsledky optimalizace AAB                   plánů s komunikační složitostí uvedenou v tab. 2  

5 Závěr 

Tento článek se zaměřil na hledání optimálních komunikačních plánů pro rozličné topologie se 
zaměřením na AAB komunikační vzor. K tomu byl vyvinut paralelní algoritmus HGSA, jenž byl 
otestován rozličnými topologiemi. Při testování jsme se hlavně zaměřili na topologii hyper-kostky, kde 
jsou známé optimální plány. Algoritmus byl schopný nalézt velmi kvalitní řešení až do 64 uzlů. Bylo 
ověřeno, že užitím prediktivní metody je výsledné řešení kvalitnější a současně se zvyšuje 
pravděpodobnost získání optimálního plánu. Tento algoritmus a tato metoda může být využita při 
plánování skupinové komunikace AAB pro rozličné topologie, u kterých neznáme přesnou hodnotu 
trvání optimálního plánu, zvláště pro nepravidelné topologie, na které nemůže být aplikováno 
analytické pojetí. 
Další práce se zaměří na komunikační vzor AAS (All-to-All Scatter). Poté bude algoritmus upraven 
tak, aby mohl pracovat i s tlustými uzly. Bude snaha o zobecnění algoritmu (metody) tak, že bude 
možné komunikovat i s podmnožinou uzlů (komunikace Many-to-Many). 
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