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Rozproszony przegl¹d zupe³ny
z obciêciami w drzewie poszukiwañ
dla problemów NP-trudnych
1. Wstêp
Liczn¹ grupê zadañ optymalizacyjnych zajmuj¹ problemy zaklasyfikowane jako problemy NP-trudne. Istnieje wiele ró¿nych niedeterministycznych metod poszukiwañ na zbiorze rozwi¹zañ dopuszczalnych, które pozwalaj¹ znaleæ element o wartoci funkcji celu
uznawanej za wystarczaj¹co blisk¹” optimum. Niejednokrotnie ze wzglêdu na postawione
wymagania lub uwarunkowanie problemu jestemy zmuszeni do przejrzenia ca³ego zadanego zbioru. Technik¹ pomocn¹ w deterministycznym wykluczaniu podzbiorów, w których
z pewnoci¹ optimum nie istnieje, jest metoda obciêæ w drzewie poszukiwañ (branch-and-bound) [1–3]. Ze wzglêdu na swoj¹ naturê oraz naturalnoci stosowania zasady dziel
i zwyciê¿aj sekwencyjne algorytmy rozwi¹zuj¹ce problemy NP-trudne zazwyczaj w bardzo
prosty i stosunkowo wydajny sposób udaje siê przekszta³ciæ na wersje równoleg³e, dokonuj¹ce obliczeñ na wielu procesorach. Zadaniem trudniejszym jest uzyskanie wysokiej wydajnoci w rozleg³ych rodowiskach rozproszonych [13], w których przesy³anie komunikatów
miêdzy poszczególnymi wêz³ami wymaga stosunkowo du¿ego nak³adu czasowego. W literaturze zaproponowano wiele metod równomiernego rozproszenia obliczeñ (load balancing) wspomnianej klasy problemów [4, 6–9, 11–12]. W niniejszym artykule wyst¹pi szczególne nawi¹zanie do [6, 8], w których przedstawione rozwi¹zania dotycz¹ rozleg³ych
rodowisk rozproszonych; nast¹pi konkatenacja przedstawionych metod z zaproponowanym
przez autora modelem rodowiska rozproszonego [5, 10] oraz charakterystyka usprawnieñ
algorytmu mo¿liwa dziêki zastosowaniu nowego modelu. Ca³oæ zostanie zilustrowana na
przyk³adzie dyskretnego optymalizacyjnego problemu plecakowego.

2. Dyskretny optymalizacyjny problem plecakowy  opis
Rozwa¿ania dotycz¹ce konstrukcji i wydajnoci przedstawionych algorytmów zobrazowane zostan¹ na podstawie poni¿ej przedstawionego problemu (w ang. lit.: 0–1 Knapsack Problem).
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Dany jest wektor:
OBJECTS = {(weighti, valuei)}i = 1..n weighti, valuei ∈ N
oraz CAPACITY ∈ N. Zadaniem jest znaleæ wektor P ze zbioru W rozwi¹zañ dopuszczalnych
P ∈ W = {(b1, … , bn), bi ∈ {0, 1}}
spe³niaj¹cy za³o¿enia:
n

∑ weighti ∗ bi ≤ capacity

(1)

i =1
n

∑ waluei ∗ bi → max

(2)

i =1

Algorytm sekwencyjny rozwi¹zuj¹cy powy¿szy problem mo¿e mieæ postaæ przechodzenia przez binarne drzewo decyzyjne, w którym cie¿ka od korzenia do licia uto¿samiana jest z poszczególnymi elementami zbioru W, a obciêcie nastêpuje w przypadku
sprzecznoci z za³o¿eniem (1) na dowolnym poziomie drzewa. Idea rozproszenia obliczeñ
polega wtedy zazwyczaj na przekazaniu pewnego poddrzewa do innego wêz³a obliczeniowego, a odpowiedni wybór tego poddrzewa jest kluczowym czynnikiem decyduj¹cym
o wydajnoci.

3. Charakterystyka grafowego modelu rodowiska rozproszonego
W pracy [5] autor przedstawi³ model rodowiska rozproszonego. Elastycznoæ zaprezentowanego modelu pozwala w stosunkowo czytelny, a jednoczenie nieskomplikowany
sposób przedstawiæ topologie po³¹czeñ w sieciach ma³ych, jak i rozleg³ych rodowiskach
rozproszonych sk³adaj¹cych siê z bardzo du¿ej liczby maszyn. W rozwa¿aniach autora
szczególnie istotn¹ rolê odgrywa³ drugi przypadek, który zostanie poddany bardziej wnikliwej analizie tak¿e w niniejszym artykule.
Kluczowymi elementami modelu s¹ dwie struktury pozwalaj¹ce z odpowiednio dobran¹ szczegó³owoci¹ oddaæ potencjalne konfiguracje rzeczywistych rodowisk:
graf rodowiska I poziomu  graf zwyk³y S1 = (P, Ep), gdzie P jest zbiorem wêz³ów
rodowiska, natomiast Ep jest zbiorem krawêdzi takim,
¿e { p1 , p2 } ∈ E P ⇔ ∃G ⊂ P ∧ p1, p2 ∈ G, gdzie z definicji G jest zbiorem wêz³ów, w którym dwa dowolne
elementy mog¹ obustronnie i bezporednio przesy³aæ
miêdzy sob¹ komunikaty;
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graf rodowiska II poziomu  multigraf bez pêtli S2 = (Γ, E, f ), gdzie:
 Γ jest podzbiorem grup wêz³ów: Γ ⊂ {Gi }i =1,..., K ,
 Ε ⊂ Γ 2 × P, gdzie Γ 2 ⊂ Ρ 2 (Γ ), natomiast P jest
zbiorem wêz³ów1),
 f : Ε → Ρ 2 (Γ) jest odwzorowaniem takim, ¿e
f −1 (d ) = {({Gi , G j }, p) :{Gi , G j } = d , p ∈ Gi ∧ p ∈ G j }.

Graf rodowiska I poziomu ma na celu szczegó³ow¹ reprezentacjê mo¿liwoci przep³ywu komunikatów miêdzy wêz³ami obliczeniowymi. Struktura ta jest u¿ywana zazwyczaj tylko na poziomie danej grupy G (uto¿samianej z podsieci¹ komputerów), której dotyczy. Graf rodowiska II poziomu zosta³ natomiast wprowadzony w celu zmniejszenia
z³o¿onoci czasowej algorytmów ustalaj¹cych mo¿liwoci przesy³ania komunikatów pomiêdzy poszczególnymi grupami (rys. 1). Dodatkowo wprowadzone zosta³o odwzorowanie
λ: E → P identyfikuj¹ce platformy ³¹cz¹ce wêz³y: λ(γ, p) = p.
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Rys. 1. Przyk³adowa topologia grup wêz³ów (z lewej) oraz odpowiadaj¹cy jej graf rodowiska II poziomu
z etykietami krawêdzi (z prawej) oraz graf rodowiska II poziomu naniesionymi na krawêdzie wartociami odwzorowania λ (u do³u)

We wspomnianej pracy [5] przewidziano tak¿e mo¿liwoæ okrelania parametrów modelu rodowiska. Na potrzeby niniejszych rozwa¿añ zdefiniowane zosta³y:
pow(p ∈ G) ∈ ℜ  moc obliczeniowa danego wêz³a,
powG(G) ∈ ℜ  moc obliczeniowa grupy liczona jako suma mocy poszczególnych
wêz³ów.
1)

P2(Γ) oznacza zbiór wszystkich 2-elementowych podzbiorów zbioru Γ. Formalnie:
P2 (Γ) = {A ⊂ Γ : |A| = 2}, gdzie |A| jest moc¹ zbioru.
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4. Algorytm rozproszonego przegl¹du zupe³nego
z obciêciami w drzewie poszukiwañ
Proponowany algorytm ma charakter przegl¹du ca³ego zbioru rozwi¹zañ dopuszczalnych poprzez jego podzia³ na roz³¹czne podzbiory i uruchomienie procedury poszukiwañ
elementu optymalnego na tych podzbiorach, a nastêpnie na wyborze wród uzyskanych wyników jednego, najlepszego elementu (byæ mo¿e sporód wielu jednakowo dobrych). Podczas przegl¹du procedura obciêæ wyklucza podzbiory nie spe³niaj¹ce warunku (1). Konstruowane binarne drzewo decyzyjne jest wynikiem bijektywnego przekszta³cenia zbioru W
 ka¿dy jego element jest to¿samy z dok³adnie jedn¹ cie¿k¹ od korzenia do licia. Rozproszenie polega na wyselekcjonowaniu poddrzew (w których poszukiwania s¹ zadaniami wzajemnie niezale¿nymi) i przekazaniu obliczeñ do innych wêz³ów rodowiska sytemu.
Algorytm sk³ada siê z nastêpuj¹cych g³ównych procedur:
 inicjalizacji rozproszenia i wyboru liderów grup
 wyboru dawcy obliczeñ,
 detekcji zakoñczenia.

4.1. Inicjalizacja rozproszenia i wybór liderów grup
Do przeprowadzenia obliczeñ zadane jest rodowisko rozproszone w postaci grafu
rodowiska II poziomu S1 oraz dla ka¿dej grupy Gi grafu rodowiska I poziomu S2,i charakteryzuj¹cego tê grupê i widocznego tylko w jej obrêbie.
Inicjalizacja obliczeñ polega na przekazaniu ca³oci obliczeñ do dowolnego wêz³a dowolnej grupy  oznaczmy odpowiednio pI i GI (oczywicie pI ∈ GI). Wêze³ pI tworzy nastêpnie drzewo T ⊂ S1 o wierzcho³ku GI rozpinaj¹ce graf S1. Drzewo tworzone jest algorytmem przegl¹du grafu wszerz. Ustalane s¹ tak¿e wagi poddrzew bêd¹ce sum¹ mocy grup
wchodz¹cych w sk³ad poddrzewa
powT (Ti ⊂ T ) =

∑

G∈Γ (Ti )

powG (G )

(3)

Wybierani s¹ liderzy grupy wed³ug schematu:
a) dla GI jest to pI,
b) tworzony jest zbiór D = {GI},
c) nastêpnie dla ka¿dej grupy Gj ∈ D wybierany jest wierzcho³ek s¹siedni Gi ∉ D na
podstawie drzewa T.
Wêze³ pi nale¿¹cy do krawêdzi ³¹cz¹cej Gj i Gi (pi = λ({Gj, Gi}, pi)) jest obierany liderem grupy, a Gi dodawany jest do zbioru D (D = D ∪ {Gi}). Punkt c) jest powtarzany, gdy
D ≠ Γ(T). Ze specyfiki algorytmu wynika, ¿e pewne wêz³y mog¹ pe³niæ rolê liderów wiêcej
ni¿ jednej grupy  nie jest to przypadek sprzeczny, gdy¿ obydwie funkcje s¹ pe³nione
wspó³bie¿nie, niezale¿nie od siebie2) .
2)

W tym przypadku modyfikacji ulega wartoæ funkcji powT (3)  moc obliczeniowa wêz³a wliczana jest tylko do jednej grupy (tej, o najwiêkszym potencjale, lub dowolnej w przypadku
równoci).
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Na etapie inicjalizacji z góry definiowane s¹ dodatkowo dwie wielkoci okrelaj¹ce
minimalne wysokoci poddrzew przesy³anych wewn¹trz (hmin), jak i miêdzy grupami
(Hmin) przy rozpraszaniu obliczeñ. Zabieg ten ma na celu wstrzymanie nieop³acalnego,
zbytniego „rozdrobnienia” poddrzew i zwi¹zanego z nim opónienia powodowanego narzutem komunikacyjnym pomiêdzy wêz³ami.
Nastêpnym krokiem jest rozdzielenie obliczeñ na ca³e rodowisko, które odbywa siê
w dwóch fazach:
1. podzia³ danych miêdzy liderów grup  wêze³ pI dzieli drzewo poszukiwañ pomiêdzy
liderów poszczególnych grup w taki sposób, aby ka¿da grupa otrzyma³a kompletne
poddrzewo, którego wielkoæ q = 2h (gdzie h  wysokoæ drzewa) powinna byæ jak
najbli¿sza wspó³czynnikowi powG(Gi) wyra¿aj¹cemu moc obliczeniow¹ grupy3);
2. podzia³ danych wewn¹trz grupy  lider grupy otrzymane od pI drzewo dzieli pomiêdzy
wêz³y swojej grupy wg zasad analogicznych do podzia³u pierwotnego drzewa opisanego powy¿ej.
Przedstawiony algorytm podzia³u rodowiska, wyboru lidera grupy oraz podzia³u danych ma za zadanie umo¿liwienie jak najlepszego zbalansowania obci¹¿enia ca³ego, przewidywalnie rozleg³ego systemu oraz zminimalizowanie liczby przesy³anych komunikatów.
Opisany algorytm ró¿ni siê od spotykanych dotychczas, a g³ównym tego powodem jest dodatkowa wiedza zawarta w modelu opisuj¹cym rodowisko rozproszone. Dla przyk³adu zaproponowane w [6] rozwi¹zanie polega³o na sukcesywnym podziale na pó³ otrzymanego
poddrzewa pomiêdzy siebie, a kolejnego s¹siada. W rezultacie wystêpowa³o s³abe zrównowa¿enie rozk³adu potencjalnych obliczeñ pomiêdzy wêz³y wynikaj¹ce z nik³ej wiedzy
dotycz¹cej rodowiska.

4.2. Wybór dawcy obliczeñ  load-balancing
Czasy zakoñczenia obliczeñ pierwotnie przydzielonych wêz³om przewidywalnie bêd¹
od siebie bardzo odleg³e. Sytuacja taka spowodowana jest to ró¿n¹ iloci¹ danych, które
zostan¹ wys³ane, mo¿liwoci¹ wyst¹pienia obciêæ w drzewie poszukiwañ, jak i równie¿
ró¿n¹ moc¹ obliczeniow¹ poszczególnych jednostek. W tym celu skonstruowany zosta³
mechanizm jak najlepszego zrównowa¿enia obci¹¿enia (load-balancing).
W literaturze spotyka siê dwa ogólne rozwi¹zania powy¿szego problemu  inicjacja
przez:
1) dawcê,
2) biorcê [7].
Pierwsze z nich polega na poszukiwaniach biorcy prowadzonych przez wêze³ z nadmiernym obci¹¿eniem, w celu pozbycia siê czêci pracy. Drugie  wykorzystane przez autora – na poszukiwaniu danych przez jednostkê bezczynn¹.
W prezentowanym algorytmie równowa¿enie obci¹¿enia dokonywane jest na dwóch
poziomach – wewn¹trz grupy oraz pomiêdzy grupami. Jak wspomniano wczeniej wystê3)

Z³o¿onoæ obliczeniowa algorytmu zaproponowanego przez autora wynosi N * log(N), gdzie N
jest liczb¹ grup w rodowisku (algorytm nie zosta³ przedstawiony w niniejszej pracy).
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puj¹ pewne minimalne wartoci przesy³anej pracy do wykonania (oznaczone jako hmin
oraz Hmin), poni¿ej których nieop³acalne staje siê oddanie czêci poddrzewa bezczynnemu
wêz³owi kosztem wys³ania komunikatu.
W momencie braku danych proces bezczynny /B/ wysy³a do lidera grupy /A/ komunikat /1/ z ¿¹daniem danych do prowadzenia dalszych obliczeñ (rys. 2). Lider grupy próbuje
najpierw znaleæ dawcê wewn¹trz grupy wysy³aj¹c komunikat /2/ do kolejnych procesów
z nakazem podzielenia siê danymi zawieraj¹cy proces docelowy; mo¿e uzyskaæ w ten sposób odmowê /3a/ lub brak wiadomoci wiadcz¹cy o przes³aniu czêci danych /3b/.
Nie bez znaczenia jest wewnêtrzny algorytm lidera grupy wybieraj¹cy potencjalnego
dawcê obliczeñ, maj¹cy w jak najlepszy sposób roz³o¿yæ obci¹¿enie oraz zminimalizowaæ
tym samym liczbê potencjalnych póniejszych komunikatów. Posiada on listê L oraz kolejki QT i Q. Na licie L oraz w kolejce QT utrzymywane s¹ wêz³y, do których nie nale¿y
kierowaæ nakazów dzielenia siê danymi, natomiast kolejka Q jest zbiorem potencjalnych
dawców, w której pocz¹tkowo znajduj¹ siê wszystkie wêz³y grupy. Nale¿y dodaæ, ze ka¿dy
wêze³ mo¿e znajdowaæ w maksymalnie jednej z wymienionych struktur na raz – wszystkie
opisane dalej operacje wstawiania usuwaj¹ go automatycznie z pozosta³ych.
A
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C
C
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Rys. 2. Schemat komunikacji w obrêbie grupy
(A  lider grupy, B  proces bezczynny, C  potencjalny dawca danych)

Przyjmuj¹c oznaczenia zgodnie z rysunkiem 2 algorytm przedstawia siê nastêpuj¹co:
po wys³aniu komunikatu /2/ do pierwszego procesu z kolejki Q (w tym przypadku /C/),
wêz³y /B/ i /C/ dodawane s¹ na koniec kolejki QT i je¿eli po ustalonym okresie czasu T nie
nadejdzie komunikat /3a/, przesuwane s¹ na koniec kolejki Q. Je¿eli natomiast dotrze komunikat /3a/ wêze³ /C/, wstawiany jest do listy L, a proces poszukiwania dawcy danych dla
/B/ jest powtarzany.
Je¿eli kolejka Q jest pusta rozpoczyna siê proces poszukiwania dawcy poza lokaln¹
grup¹: /B/ wstawiany jest do listy L, a lider /pi/ wysy³a ¿¹danie przekazania danych do
lidera /pj/ grupy s¹siedniej (rys. 3). Lider /pj/ bierze odpowiedzialnoæ za znalezienie dawcy
 w przypadku znalezienia pobiera od niego dane (przesuwaj¹c na koniec w³asnej kolejki Q), przesy³a dane do /pi/, który nastêpnie przekazuje je do /B/ (i wstawia go na koniec
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lokalnej Q). W przypadku gdy /pj/ nie znajdzie dawcy, informuje o tym /pi/, przesy³aj¹c
tak¿e w³asn¹ listê wykluczonych grup  ten rozpoczyna proces poszukiwania kolejnego
lidera wród pozosta³ych grup przeszukuj¹c graf S1 wszerz. Grupy, których liderzy odpowiedzieli brakiem danych do podzia³u (oraz grupy z listy przez nich samych wykluczone)
nie s¹ ju¿ nigdy odwiedzane (tak¿e podczas kolejnych poszukiwañ).
2 . Lo adR e que s t

ppi

ppj
5a . Loa d
5b. No Share

1 . L o adR eque st

3. SendLo a d
6 a. Lo a d

B
*

4 a . Lo a d
4 b. No S ha re

C
+

Rys. 3. Schemat poszukiwania dawcy poza grup¹
(pi, pj  liderzy grup, B  proces bezczynny, C  potencjalny dawca danych)

Do weryfikacji liczby przesy³anych komunikatów  jako wyznacznika sprawnoci
dzia³ania systemu  u¿yty zosta³ zaproponowany przez autora symulator rodowiska rozproszonego. Zasada jego dzia³ania polega na uruchomieniu algorytmów licz¹cych w zadanej topologii sieci i zbadaniu aktywnoci komunikacyjnej.
Zaproponowany przez autora sposób równowa¿enia obliczeñ jest nieco bardziej
skomplikowany, lecz jak wykaza³y dowiadczenia, wnosi poprawê, ograniczaj¹c liczbê
przesy³anych komunikatów. Inne prace opisuj¹ce schemat obliczeñ w rozleg³ych rodowiskach rozproszonych, bazuj¹c na bardziej ubogich modelach, nie mog³y uwzglêdniæ struktury po³¹czeñ, co odbija³o siê na uzyskiwanej wydajnoci.
Dla przyk³adu w [6] opisano algorytm, wed³ug którego wêze³ bezczynny pobiera³ dane
od swojego s¹siada  na skutek eksperymentów na ubogich w liczbê maszyn sieciach nie
zauwa¿ono, ¿e prowadzi³o to do du¿ego niezrównowa¿enia, a tak¿e do zbyt czêstego przesy³ania komunikatów miêdzy odleg³ymi maszynami. Dodatkow¹ niewygod¹ by³ przymus odgórnej numeracji wszystkich maszyn bior¹cych udzia³ w obliczeniach. Dla du¿ych problemów rozwi¹zanie autora zmniejsza³o liczbê przesy³anych komunikatów o oko³o
35%. Wspomnieæ nale¿y, ¿e du¿¹ rolê odgrywa³o odpowiednie dobranie wspó³czynników
hmin oraz Hmin.
W [8] przedstawiono sposób wyboru wêz³a-dawcy polegaj¹cy na wprowadzeniu potencjalnoci opisuj¹cej przewidywaln¹ d³ugoæ czasu obliczeñ. Jej wartoæ estymowana
by³a przez wydzielon¹ jednostkê w niewielkiej grupie wêz³ów, prowadz¹c¹ doæ wzmo¿on¹
komunikacjê z innymi maszynami w celu ustalenia zaawansowania obliczeñ. Na podobnej
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zasadzie dzia³a schemat wyboru wêz³a-dawcy w grupie przedstawiony przez autora, jednak
czynnikiem estymuj¹cym najlepszego kandydata jest nie bezporednia wiedza o jego obliczeniach, lecz moment, w którym dzieli³ siê on posiadan¹ porcj¹ danych. Jak sprawdzono,
jest to rozwi¹zanie minimalizuj¹ce liczbê przesy³anych komunikatów, przy jednoczesnym
zachowaniu nieznacznie gorszej, lecz wystarczaj¹co dobrej trafnoci predykcji.

4.3. Detekcja zakoñczenia obliczeñ
Omawiaj¹c sposób dystrybucji danych, nie wspomniano o sposobie otrzymywania
wyników obliczeñ cz¹stkowych. Otó¿ wynik zwracany jest liderowi grupy razem z komunikatem LoadRequest. Lider przekazuje go nastêpnie do pI w momencie, gdy ca³a grupa
zakoñczy obliczenia  dzieje siê to wtedy, gdy nie wystêpuj¹ ju¿ grupy-dawcy oraz wszystkie wêz³y grupy lokalnej zakoñczy³y przydzielone prace (wszystkie wys³a³y komunikat
LoadRequest nie otrzymuj¹c póniej danych). Je¿eli istnieje wiele optimów, na ka¿dym poziomie wybierane jest jedno dowolne. W momencie gdy pI otrzyma odpowiedzi od wszystkich grup, zwraca wynik globalny.

5. Wnioski koñcowe oraz kierunki przysz³ych badañ
Zaproponowany przez autora algorytm rozpraszania obliczeñ przegl¹du zupe³nego po³¹czonego z technik¹ obciêæ w drzewie poszukiwañ charakteryzuje siê zmniejszon¹ liczb¹
przesy³ania komunikatów. Uzyskanie optymistycznych wyników spowodowane jest u¿yciem zaproponowanego przez autora modelu rodowiska [5], który przy niskim stopniu
skomplikowania pozwala w stosunkowo dok³adny sposób oddaæ rzeczywist¹ sytuacjê wystêpuj¹c¹ w rozleg³ych sieciach komputerowych. Obecnie trwaj¹ prace nad przystosowaniem oraz instalacj¹ rozwijanego przez autora systemu wieloagentowego, przeznaczonego
miêdzy innymi do prowadzenia obliczeñ rozproszonych [10]. W planach istnieje wykorzystanie wielu niezale¿nych, oddalonych od siebie podsieci komputerowych.
Dodatkowym atutem, który nale¿y podkreliæ jest uniwersalnoæ zaproponowanej metody – algorytm rozpraszania obliczeñ z powodzeniem mo¿na zastosowaæ do rozwi¹zywania
innych problemów NP-trudnych w rodowiskach rozproszonych. Deterministyczny algorytm wyznaczania obciêæ drzewa poszukiwañ mo¿na zast¹piæ metod¹ niedeterministyczn¹,
nie zmniejszaj¹c przy tym wydajnoci zaproponowanych przez autora rozwi¹zañ, gdy¿ nie
s¹ one bezporednio zale¿ne od momentu wyst¹pienia obciêcia.
Celem przysz³ych badañ jest g³ównie wzbogacenie algorytmu o mo¿liwoæ wyst¹pienia awarii w rozleg³ym systemie komputerowym. Za³o¿eniem autora jest minimalizacja
strat powodowanych nag³ym od³¹czeniem pojedynczych wêz³ów, jak i ca³ych podsieci dokonuj¹cych obliczeñ.
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