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Introdução
A evolução rápida na área da informática criou a necessidade do desenvolvimento de algoritmos paralelos que tiram proveito de toda a capacidade

de processamento dos novos computadores. Por sua vez, a ordenação é um processo amplamente utilizado no campo de computação de alta
performance e no campo comercial, sendo uma das áreas mais otimizadas na ciência da computação, porém, a ordenação de maneira paralela ainda
não está tão bem estabelecida.

O objetivo principal desse trabalho foi o desenvolvimento de um algoritmo de ordenação concorrente (que executa várias tarefas computacionais
de maneira simultânea) capaz de aproveitar efetivamente os processadores de múltiplos cores disponíveis atualmente, ocasionando um
aprofundamento por parte do bolsista nas técnicas de desenvolvimento de softwares concorrentes.

Metodologia
Para atingir o objetivo proposto nosso foco foi a implementação de uma adaptação concorrente

para um algoritmo já bem estabelecido de ordenação interna, o mergesort. O mergesort é um

algoritmo de ordenação baseado no princípio de “dividir e conquistar”, ou seja, ele consiste em

dividir recursivamente um problema maior em problemas menores até que estes possam ser

resolvidos diretamente. Pela natureza do algoritmo tratar sua parte inicial utilizando-se da

concorrência é relativamente simples, a dificuldade está porém em sua parte final: realizar a união

das soluções de todos os problemas menores em uma solução para o problema original utilizando-

se efetivamente de toda a capacidade de processamento disponível. Para isso implementamos um

algoritmo do tipo splitter-based

Resultados e Conclusão

Tab. 2 – Resultados experimentais do tempo de execução de vários algoritmos em função do 

número de threads utilizadas para um vetor de 28 inteiros

Rodamos uma série de testes no servidor do laboratório, com processador core i7 2.3GHz e 16Gb

de memória RAM. Os resultados que obtivemos foram bastante positivos. Comparamos o tempo de

execução dos nossos algoritmos para p = 2k (dsort) e para qualquer p (dosrtg) com o de outros dois

que fazem parte da biblioteca padrão C, o qsort (implementação não concorrente do quicksort) e o

psort (algoritmo de ordenação concorrente), testamos também uma versão do dsort que se utiliza do

qsort para fazer a ordenação interna (dsortq) ao invés do mergeSort, segue a tabela de tempos para

cada número de processadores utilizados para alguns tamanhos de vetores. Vale ressaltar que o qsort

sempre vai utilizar um único processador e o psort não nos permite configurar quantos processos ele

vai rodar, utilizando-se sempre do máximo disponível.

Figura 1 – Exemplo de Merge Sort

Como podemos notar, nosso algoritmo se prova mais rápido que o qsort até mesmo rodando de

maneira não paralela, isso se deve ao número de otimizações que fizemos sobre o mergesort

tradicional que, apesar de ter a mesma ordem de tempo que o quicksort em seu caso médio, acabou

se mostrando mais rápido após feitas essas. Isso pode ser observado também notando que o mesmo

algoritmo, quando utilizamos o qsort para fazer a ordenação interna, se provou mais lento (dsortq).

Notamos também que o algoritmo para p = 2k é mais rápido que o genérico, acredito que essa

diferença de tempo se dê devido ao merge p-way e que possa ser diminuída quando implementarmos

uma série de otimizações sobre este, como já fizemos no primeiro.

Portanto, concluiu-se que o algoritmo é suficientemente eficiente, valendo ressaltar que nossa

solução se provou significativamente mais rápida que o psort, que é a solução padrão..

Tab. 1 – Resultados experimentais do tempo de execução de vários algoritmos em função do 

número de threads utilizadas para um vetor de 27 inteiros

Inicialmente trabalhamos em uma solução para um número de processadores que equivalesse à

uma potência de 2, que foi a continuação do trabalho de um projeto de outro aluno (Fernando

Casanova). Segue uma breve descrição desse algoritmo:

• Inicialmente temos um vetor desordenado de n elementos, o qual desejamos ordenar.

• Dividimos este em p vetores menores, onde p equivale ao número de processadores disponíveis.

• Seguimos a ordenar os p vetores, cada um com sua thread.

• Fundimos então, dois a dois, os vetores ordenados em um novo vetor também ordenado.

• Repetimos o último passo iterativamente até que obtenhamos um só vetor. Fazemos estas fusões

utilizando a soma do número de processos disponíveis para cada vetor a ser fundido, m. (ou

seja, na i-ésima iteração cada fusão será feita por m = 2i processos).

O principal diferencial da solução proposta está no último passo e para conseguir executá-lo

precisamos encontrar m/2 - 1 splitters (elementos que dividiriam o vetor resultante em blocos de

tamanho aproximadamente igual) onde m é o número de processos a serem utilizados para a

fusão. O problema desse passo resume-se a determinar o k-ésimo elemento da fusão de dois

vetores ordenados antes de se executar essa união, o que pode ser feito com custo de O(log n).

Após terminada essa etapa partimos para a generalização da solução para qualquer número

de processadores, que novamente apresentou problema no mesmo passo, encontrar os splitters,

que dessa vez caiu no problema de encontrar o k-ésimo elemento da união de p vetores, o que

pode ser feito com custo O((p-1)*log n), na qual n é o número de elementos no menor dos p

vetores.

O algoritmo pouco se alterou, a diferença sendo principalmente na união dos vetores

ordenados que pode ser implementada de diversas maneiras, mas por enquanto, só trabalhamos

com o merge p-way tradicional (ou seja comparamos o menor elemento de cada um dos p

vetores e ao encontrarmos o menor deles colocamos este em sua devida posição repetindo o

processo iterativamente). Rodamos p desses merges, cada um partindo de um splitter diferente.


