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 دهش حافظه توزیع سریع 1مجموعه مستقل ماکسیمال 

 

 

 دهند.های خاکستری یک مجموعه مستقل ماکسیمال از این گراف را نشان می ( گره 1شکل

 

 چکیده 

اختصار  مسئله گراف مجموعه   به  )که  ماکسیمال  می   MISمستقل  برنامه نامیده  از  بسیاری  کاربردی  شود( در  های 

. مقیاس در حال رشد  ظاهر شده استو زمانبندی    4شناسی مولکولی ، زیست3، نظریه اطالعات2نظیر بینایی کامپیوتر 

سخت   MISمسائل   از  استفاده  توزیع پیشنهاد  حافظه  ارائه  افزار  برای  صرفه  به  مقرون  روشی  عنوان  به  را  شده 

می   محاسبات را  حافظه  منابع  و  لوبی الزم  مسئله    5دهد.  برای حل  تصادفی  الگوریتم  است.   MISچهار  کرده  ارائه 

الگوریتم  این  بر  تمامی  تمرکز  با  از مدل  های حافظه مشترک طراحی شدهدستگاه ها  استفاده  با  و  مورد  PRAMاند 

شده نیستند. در این های کارآمد مستقیم حافظه توزیع سازیها دارای پیاده اند. این الگوریتم تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

الگوریتم از  برای اجرای حافظه توسعه MIS های  مقاله، ما دو مورد  لوبی را  نام  بدوی  یافته گسترش خواهیم داد که 

 
1Maximal شود،عضو بیشین نیز نامیده می 

2computer vision 
3information theory 
4molecular biology 
5Luby 
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عملکردLuby(B)و  Luby (A)ها  آن و  می آن   است  ارزیابی  را  پیاده ها  با  را  خود  نتایج  ما  سازی  کنیم. 

«MIS کتابخانه  6شدهفیلتر در   »Combinatorial BLAS  نوع دو  مقایسه  گراف از  ورودی  برای  مصنوعی  های 

 کردیم.  

 

 مقدمه . 1

G = (V, E)    را به عنوان گرافی در نظر بگیرید که در آنV   ها و  ای از راس دهنده مجموعه نشانE  دهنده  نشان

راسی در  ای از رئوسی در یک گراف است که هیچ دو  مجموعهGها است. یک مجموعه مستقل در ای از یال مجموعه 

های  باشد( ماکسیمم مجموعه   های مستقل )که ممکن است بیش از یک مجموعه، مجاور نیستند. بزرگترین مجموعه 

های کاربردی برای  است، اکثر برنامه   7سخت-پیشود. بنابراین یافتن ماکسیمم مجموعه مستقل ان مستقل نامیده می 

شده  تنظیم  ماکسیمال  مستقل  مجموعه  یک  )یافتن  ماکسیمال  مستقل  مجموعه  یک  یک  MISاند.  گراف  یک  از   )

یک    MISرا ببینید(. یافتن یک    1ای از مجموعه مستقل دیگر نیست )شکل  مجموعه مستقل است که زیرمجموعه 

برنامه مسئله   از  بسیاری  در  زیرا  است  گراف  جمله  مهم  از  کاربردی  اطالعات،  های  نظریه  کامپیوتر،  بینایی 

است.زیست شده  ظاهر  فرآیند  زمانبندی  و  مولکولی  الگوریتم   شناسی  موثر  اگرجه  شدهMISهای  ،  [1]اند شناخته 

برنامه  افزایش  حال  در  سختمقیاس  از  استفاده  پیشنهاد  داده  به  حساس  کاربردی  توزیع های  حافظه  شده  افزار 

 های توزیع حافظه دارند.دهد، که به نوبه خود نیاز به الگوریتم ( را می 8ها )خوشه 

 هایشود. الگوریتم به شکل موازی استفاده می   MISسازی  برای پیاده   [2]9لو  ، لوبی مونت کارMISهای  از الگوریتم 

MIS    با بر  لوبی  شده دستگاهتمرکز  طراحی  مشترک  حافظه  مدل  های  از  استفاده  با  و  دسترسی  دستگاهاند  با  ی 

موازی   گرفته PRAMتصادفی  قرار  تحلیل  و  تجزیه  الگوریتممورد  الگوریتم اند.  به  را  خود  بالفاصله  لوبی  های  های 

شده  سازی و محاسبات زیرگراف توزیع دهند زیرا ممکن است سربار در اثر هماهنگ موازی توزیع شده موثر قرض نمی

 
6FilteredMIS 
7 NP-hard 
8clusters 
9Luby’s Monte Carlo 
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نسخه  مقاله،  این  در  توزیع رخ دهد.  الگوریتم های  )الگوریتم  شده  کارلو  مونت  لوبی  است که  Bو    Aهای  ارائه شده   )

ایم که از تکرار  را مشتق کرده Luby (A)شود. عالوه بر این، ما یک متغیر از  رسانی این سربارها می قل سبب به حدا

می  تکرار جلوگیری  هر  در  تصادفی  اعداد  الگوریتم محاسبه  تمامی  اجرای  کند.  زمان  در  سازی  پیاده   AM++[3]ها 

های پیشنهادی به خوبی در تنظیمات  که الگوریتم دهد  می   ها ارزیابی شده است. نتایج ما نشان اند و عملکرد آن شده

می توزیع  قرار  پیاده شده  با  را  نتایج خود  ما همچنین  در  MISسازی  گیرد.   Combinatorialکتابخانه  فیلترشده 

BLAS تر از الگوریتم  های ما چندین برابر سریع سازیایم که پیاده و نشان داده   [4]ایم  مقایسه کردهMIS  فیلترشده

 است. 

 

 کارهای مرتبط  . 2

الگوریتم  اشتراکی   MISهای  اکثر  بر روی حافظه  و    موازی  تحلیل  برای    PRAMاز مدل  تمرکز داشتند،  و  تجزیه 

در این کار، ما به طور خاص بر    .(  [10]،  [9]،[8] ،[7] ، [6] ،[5]کردند )برای مثال  پیچیدگی موازی استفاده می 

مراجعه کنید(. لوبی یک تحلیل    3ایم )برای جزئیات بیشتر به بخش تمرکز کرده   [2]های تصادفی لوبی  روی الگوریتم 

الگوریتم  الگوریتم لوبی به منظور    PRAMدستگاههای خود را با استفاده از مدل  دقیق از  ارائه کرد. بعدها، مفاهیم 

شده از  در مورد یک نسخه توزیع   [11]و همکاران    10شده مورد استفاده قرار گرفت. لینچ ای توزیع هپیاده سازی نسخه 

شبکه  برای  لوبی  متی الگوریتم  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  همزمان  توزیع  همکاران    11ویر های  نسخه    [12]و  یک 

  [13]و همکاران  12باطی بهبود یافته بود. کوهنبهبودیافته از الگوریتم لینچ را ارائه دادند که در آن پیچیدگی پیام ارت

را در نظر گرفتند و    ها یک مدل ارتباطی همزمانتوزیع شده قطعی را ارائه دادند. با این حال، آن   MISیک الگوریتم

 هیچگونه نتیجه تجربی ارائه نکردند.

توزیع Combinatorial BLAS[4]کتابخانه   نسخه  پیاده یک  را  لوبی  الگوریتم  از  این شده  است.  کرده  سازی 

کرد و همچنین این الگوریتم بر روی  سازی الگوریتم لوبی استفاده می سازی از عناصر اولیه جبر خطی در پیاده پیاده

 
10Lynch 
11Metivier 
12Kuhn 
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ا  [15]و همکاران    13سالیهگلو .  [14]کرد  های فیلترشده نیز کار می گراف  لگوریتم لوبی را  یک نسخه توزیع شده از 

سیستم  آن   Pregelهای  برای  کردند.  اجرا  الگوریتم  مانند  از  رنگ   MISها  مشکل  استفاده  برای حل  گراف  آمیزی 

و   15را با یک الگوریتم موازی که توسط بللوچ  Pregelسازی لوبی در عملکرد پیاده  [16]و همکاران  14کردند. گاریمال 

و همکاران،    [10]همکاران   بللوچ  کردند.  مقایسه  بود  دارای    MISالگوریتم  طراحی شده  که  اول  الفبایی  ترتیب  با 

کردند  های گراف ورودی استفاده می اولیتی بر روی راس DAGترتیبی حریصانه بود را موازی کردند. این الگوریتم از  

تر بر اساس مقادیر تصادفی تخصیص یافته  ت پاییننقاط پایانی اولویت باالتر را به نقاط پایانی اولی  DAFهای  که یال

 کرد. ها متصل می به راس 

موازی در بیشتر تحقیقات نظری تمرکز شده بود. بخشی از کار مرتبطی که در باال مورد بحث   MISبر روی مساله  

پیاده  است.  الگوریتم  کمی  پیچیدگی  یا  موازی  زمانی  پیچیدگی  تحلیل  شامل  شد  موجود  سازیواقع    MISاز  های 

اند. با  لوبی استفاده کرده   MISها از الگوریتمی بر اساس  کنند یا اینکه آنموازی عمدتا از الگوریتم لوبی استفاده می 

کند دالیل این موضوع هم  لوبی به سرعت به الگوریتم موازی توزیع حافظه موثر گسترش پیدا نمی  MISاین حال،  

 مورد بحث قرار خواهد گرفت.   3در بخش  

 لوبی   MIS( طرح تکرارشونده کلی در  1وریتمالگ 

 

 

 
13Salihoglu 
14Garimella 
15Blelloch 
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درکتابخانه    MISشده   توزیع  سازی  پیاده  بااین .  است  دسترس   در  آزادانه  طور   بهCombBLASلوبی 

طراحی بررویگراف   فعالیت   برای CombBLASحال،الگوریتم »فیلترشده«  براین،چندین   عالوه.  است  شده  های 

  در  که   شده  توزیع   لوبی   های  الگوریتم.  دهد می   بار را نیز انجام   سازیخودومتعادل   هایحذفیال  جمله   از  پردازش پیش

توزیع    حافظه  تنظیمات  تحت  بزرگ   مقیاس   در  ایستا  گرافهای  پردازش   برای  خاص  طور  به  شوند می   ارائه  مقاله   این

 .هستند  پردازش   پیش  بدون ساختار بدون  هایگراف   پردازش  به  قادر اندوشده  طراحیه شد 

 

 های لوبی . الگوریتم 3

در حافظه مشترک هستند. لوبی در انتشار   MISها برای یافتن  ترین الگوریتم های لوبی از جمله پر استفاده الگوریتم 

بحث کرد. طرح کلی   آن  اساس  بر  تغییرات خاص  و چهار  کلی  تکرارشونده  مورد یک طرح  در  الگوریتم خود  اولیه 

( و  5کند )خط است، در کل این طرح یک مجموعه مستقل غیرتهی را انتخاب می ذکر شده   1تکرارشونده در الگوریتم  

های آن از گراف  کند. سپس، مجموعه مستقلی که انتخاب شده است و همسایه ( ادغام می misSها )آن را با خروجی 

(.  9الی    7گیرد )خطوط  می شوند و زیرگراف حاصل از آن برای تکرار بعدی طرح مورد استفاده قرار  ورودی حذف می 

می تکرار  زمانی  تا  فرآیند  یک  این  تکرارشونده  کلی  طرح  تکرار،  بار  هر  در  باشد.  خالی  حاصل  زیرگراف  که  شود 

های مستقل یک مجموعه  کند. لوبی ثابت کرد است که اجتماع تمامی آن مجموعهمجموعه مستقل جدید را تولید می 

 مستقل ماکسیمال است.

مجموعه مستقل از یک زیرگراف در یک تکرار، لوبی دو الگوریتم مونت کارلو را ارائه کرده است که    برای انتخاب یک

آن  بیشتر،    Select Bاست.    Select Bو    Select Aها:  نام  متغیر  دو  ایجاد  بهبود  برای  و    Select Cبیشتر 

Select D   برای محاسبه یک مجموعه مستقل    سازیگیرد. تمامی این چهار متغیر از تصادفی مورد استفاده قرار می

قطعی    Select Dغیرقطعی است، در حالیکه    CSelectو    BSelectو    ASelectهای  کنند. الگوریتم استفاده می 

روی   بر  ما  مقاله،  این  در  )زیرا    BSelectو    ASelectاست.  کردیم  از    Dو    Cتمرکز  هستند(.    Bمتغیرهایی 

 اند. خالصه شده 1  در جدول  BSelectو    ASelectهای الگوریتم 
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ASelect   ترین الگوریتم یکی از ساده( ها است. تمامی رئوسsV در زیرگراف را به عنوان مجموعه )  های مستقل در

دهد.  را به هر کدام از رئوس زیرگراف تخصیص می   گیرد. سپس، یک عدد تصادفی به شکل نظر می 

رئوسی در گراف که دارای مقادیر تصادفی بیشتر باشد را   ASelect(،  sEها در  سپس برای هر یال در زیرگراف )یال 

 کند.حذف می 

Select B Select A 

تصادفی  . فرض می 1 رئوسی که در تست متغیر  کند 

Coin  کنند مستقل هستند.  صدق می 

می 1 فرض  زیرگراف  .  یک  در  رئوس  تمامی  که  کند 

 مستقل هستند 

. مجموعه مستقل را بر اساس درجه توزیع زیرگراف  2

 کند.محاسبه می 

در  2 رئوس  به  را  تصادفی  مقادیر   .Vs    تخصیص

 دهد.می 

مستقلی3  مجموعه  تصادفی    .  مقادیر  اساس  بر 

 کند.تخصیص یافته را محاسبه می

 Select Bو  Select A مستقل برای الگوریتم ( معیارهای انتخاب مجموعه 1جدول

خالف   مجموعه ASelect  ،BSelectبر  عنوان  به  را  زیرگراف  در  رئوس  نظر    تمامی  در  تکرار  یک  در  مستقل 

آن  نمی به جای  )  BSelectگیرد.  تصادفی  منغیر  برای تصمیم 16Coinاز یک  در  (  رئوس  آیا  اینکه  مورد  گیری در 

احتماالت با   بر اساس توزیع   Coinمقدار    کند.ای مستقل انتخاب شوند یا خیر استفاده می زیرگراف باید به مجموعه 

 ∋ vیافته به یک راس  درجه تخصیص   d(v)تر، اگر  استفاده از درجه توزیع زیرگراف تعریف شده است. به طور دقیق 

V`  باشد، آنگاه به احتمالd(v)2 /1    :خواهیم داشت کهCoin(V)=1  اگر .d(v) =0    باشد آنگاهCoin(v)    همواره

منتشر شده بود مراجعه     [2]توانید به لوبی اصلی که در  ، میBتم  خواهد بود. برای جزئیات بیشتر در مورد الگوری  1

 کنید.

 

A شده . الگوریتم لوبی در حافظه توزیع 

  لوبی   های  الگوریتم .  گیرند شده موازی قرار نمی  های حافظه توزیع   سازیدر اختیار پیاده   مستقیما  لوبی  هایالگوریتم 

  تمامPRAMدرمدل.  گیرند می   قرار   تحلیل   مورد PRAMازمدل  استفاده   با  و   مشترک   حافظه   های  بردستگاه   باتمرکز

 
 سکه16
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. شوند می   سازی  همگام  مشترک  درحافظه  نوشتن  از  قبل  همچنین  و   مشترک  حافظه  از  خواندن  از  پس  ها  پردازنده 

موازی    رویکرد   از   شده،استفاده  توزیع  حافظه   به  لوبی  حافظه   توزیع  الگوریتم  یک  گسترش   برای   طبیعی   روش   یک

توده همگام استBSP)17ایسازی    مراحل  برای   توانند می   مشترک   حافظه   هایعملیاتBSP [17]در    ،( 

  ایجاد  مانع  سازیهمگام  ازمراحل  دربسیاری  رویکرد  حال،این  بااین.  شوند   تبدیل  سازیهماهنگ  و   محاسبه،ارتباطات

 .کند می 

وابستگی به محاسبات زیرگرافی است. یعنی در هر بار (  1یکی دیگر از مشکالت »طرح تکرار شونده کلی« )الگوریتم  

الگوریتم یک زیرگراف جدید  از گراف بودند، مستقلی    های مجموعه با حذف رئوس و یال  ،تکرار،  که در تکرار فعلی 

کند. ساخت یک زیرگراف در هر بار تکرار در حافظه توزیع شده بسیار ناکارآمد است زیرا شامل ارتباطات و  ایجاد می 

 رئوس حفظ و نگهداری شود.   18ها است حتی اگر زیرگراف به طور ضمنی از طریق پوشاندنسازیمگامه

نیاز به انتخاب جدیدی از اعداد تصادفی در هر تکرار دارد. محدوده اعداد بستگی    Select Aعالوه بر این، الگوریتم  

باقی  رئوس  تعداد  زیرگراف  به  تعداد رئوس در  به کاهش  نیاز  تصادفی،  اعداد  تولید  بنابراین،  زیرگراف دارد.  مانده در 

 ربار محاسباتی قابل توجهی است.  دارد و این یک مانع در هر تکرار است. عالوه بر این، تولید عدد تصادفی دارای س 

شده بحت خواهیم کرد و در عین حال از  در بخش بعدی، ما در مورد چگونگی گسترش الگوریتم لوبی به اجرای توزیع 

سازی که با  نقایصی که در باال مطرح شد نیز اجتناب خواهیم کرد. در الگوریتم پیشنهادی، سربار مانع مراحل همگام

و محاسباتی  زیرگراف    همپوشانی  محاسبه  است.  رسیده  حداقل  به  اینجا  در  است  بوده  همراه  طریق  ارتباطی  از 

با این حال فیلترسازی راس، توانایی تکرار در طی ساختار داده گراف به شکل   فیلترسازی راس بدست خواهد آمد. 

انداخت.   از کار خواهد  از یک ساختار داده م بنابراین، در پیاده موازی را  وازی استفاده کردیم. همچنین سازی ما، ما 

الگوریتم   از  داده   SelectAنوعی  ارائه  می را  جلوگیری  تکرار  هر  در  تصادفی  اعداد  تولید  از  که  اعداد  ایم  از  و  کند 

 کند.تصادفی که در آغاز تولید شده بود استفاده می 

 

 
17Bulk Synchronous Parallel 
18masking 
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 شده موازی لوبی  های حافظه توزیع . الگوریتم 4

توزیع الگوریتم  حافظه  توزیع  های  یک  از  لوبی  موازی  رتبه   1شده  بین  در  گراف  رئوس  توزیع  برای  های  بعدی 

کند. هر رتبه یک زیرمجموعه از رئوس و یک زیرمجموعه یال مرتبط با رئوس را دریافت ها استفاده می کننده شرکت

یافته به آن زیرمجموعه با استفاده از یک نمایه  های تخصیص  کند. در داخل یک رتبه، یک زیرمجموعه راس و یالمی 

می  داده  نمایش  زیر  شکل  به  محلی  و  شود:  گرافی  است  رتبه  یک  به«  »متعلق  راس  یک   .

ها های ارتباطی بین رتبه پردازند. عبور پیامها میهای مختلف ارتباطی هستند که به عبور پیام ها متعلق به رتبه راس 

 اند. شده است، اما با همپوشانی ارتباطی و محاسباتی برای بهبود کارآیی طراحی شده طراحی  BSPبر اساس فرآیند 

 

A طرح تکرارشونده توزیع کلی . 

 شونده توزیع کلی : طرح تکرار 2الگوریتم

 

)الگوریتم  توزیع کلی  تکرار شونده  دارد.  2طرح  زیرگراف  به محاسبه  نیاز   ممکن  صریح  گرافی   زیر   محاسبه  چه   اگر ( 

  وتوزیع   سربار  ایجاد   دلیل   به   شده  توزیع   باشد،امادرحافظه   مفید   حافظه مشترک موازی  ترتیبی و   های   درمحیط   است

  میتوان   را  شده   توزیع   زیرگراف معادل   محاسبه   قابلیت.  ناکارآمداست  توزیع شده  درهرتکرار،درحافظه   جدید   زیرگرافی 

  فعلی   درمحاسبات  راس   یک   آیا  نمایش اینکه   برای   بینی  فیلتر پیش  یک   مثال،اعمال  عنوان  به )  هاریشه   فیلترکردن   با
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ها مجددا باید در هر تکرار عبور کرد، اما افزایش راندمان  اگرچه با اعمال فیلتر از بیشتر یال(.  شودمی   گرفته  درنظر

 . ارزش داردهای ناشی از این عبورهای غیرضرروی موازی نسبت به هزینه 

 : کنیممی  شده،ازدوساختاردادهاستفاده توزیع  هحافظ  در زیرگراف محاسبات کاهش  برای

 برای دسترسی موازی کارآمد و  -(append buffer ( )Buffer)  ضمیمه( یک بافر 1

 ( )حذف مجموعه(. set structure(یک ساختار مجموعه )2

شود.  منتقل می   Select Bیا    Select Aیکی ازالگوریتم   وبه   ایجادشده  کلی  تکراری  طرح  توسط   ساختارداده  دو  این

  تصمیمSelect  الگوریتم  که  هنگامی.کند می  راحذف مجموعه و است ضمیمه فر با پرکردن  مسئول  Select الگوریتم

  مقادیر   بافرحاوی  ازاینکه  بعد   سپس،.  کند می   ضمیمه   بافر  رابه  باشد،رأس MISنامزدحضوردر یک  رأس   یک  گیردکهمی 

احتمالی رئوس    شده  داده   کمتراختصاص   تصادفی   مقدار  بایک   همسایه   یک  که   هایی  رأس   است،تمامMIS  اولیه 

  یک  آیا   کندکه می   بررسی   و   کند می   ضمیمه بافر  طورموازی   به   تکراری   کلی  طرح .  قرارمیگیرند   حذف  دارند،درمجموعه 

  ضمیمه   حاصلMISبه  رأس   ندارد،پس  حضور  حذف  درمجموعه  اگررأس .  خیر  یا  است  شده   حذف  درمجموعه  رأس 

 ازمجموعه  کلسکسیونی  عنوان به  را  حذف حذف،مجموعه   ازمجموعه  استفاده ددرهنگام تردی  کاهش  برای. شودمی 

 .داردنگه می  نخ را به   محلی مجموعه  یک19نخ  هر  درآن  کنیم،کهامی  اجر ها

به یک مجموعه حذف،   انجام کوئری افزودن  زمانی که در حال  نخ است.  برای فراخوانی  از یک    20محلی  یک عنصر 

مجموعه حذف هستیم، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا عنصر در مجموعه نخ محلی قرار دارد یا خیر، و سپس باید به  

مجموعه  در  عنصری  نخ دنبال  سایر  به  متعلق  جستهای  مرحله  طی  در  بپردازیم.  مجموعه ها  خوانده  وجو،  تنها  ها 

ای )بافر و مجموعه حذف(  ها به اشتراک گذاشت. طراحی دو مرحلهبین نخ ها را به شکلی ایمن بتوان  شوند، تا آن می 

 شود.می   ضمیمهها بر روی موضوع ورودی سربار کم بر روی بافر مشاجره نخ سبب محدودیت 

 :(شودمی  ذخیره الکیت هم نقش  که دریک ) حالت زیر باشد  سه از دریکی  تواند می   رأس  محاسبه،یک در طی 

1  )IN-vertex درMIS ت؛اس 

 
19thread 
20querying 
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2  )OUT-vertexدرMISنیست؛و 

3  )NIL-vertex است نشده هنوزپردازش. 

 رأس   هایحالت   شود،تماممی   متوقف   الگوریتم   که   هنگامی.  قراردارند NILهادرحالتدرابتداتمامرأس 

 .کنند تغییرمی OUTیاINبه

از   باید  راس  حالت  آیا  از    INبه    NILاینکه  کلی    OUTبه    NILیا  تکرارشونده  طرح  داخل  در  کند  پیدا  تغییر 

می تصمیم  )گیری  الگوریتم  LubyIterateشود  طرح 2در  نخست،  کلی،الگوریتممناسب(.  ،  Selectشونده 

fnSelectکند می   راانتخاب   (ASelect    یاBSelect  .)و مجموعه    ضمیمهبافر    آپلود   مسئول  مشخص   انتخابی   الگوریتم

  بررسی   و   کند می   بازنگری  موازی  صورت   به   ضمیمه بافر    ازطریق   تکرارشونده   کلی   طرح (.  5  خط )  است  حذف

حالت    باشد،  نداشته   وجود   حذف  درمجموعه   ی اگررأس (.  11-7  خطوط)  حذفوجوددارد   درمجموعه  یرأس   آیا  کندکه می 

  همسایه  هایحالت کند،تمامتغییرمی INحالت به راس  یک حالت که هنگامی (. 9شود )خط بروزرسانی می  INراس به 

 رأس   براساس   باید   پیام  کدام  که   د نکنمی   تعیین  ارسال  عملیات(.  11  خط )د نکنتغییرمی OUTحالت  به   آن  های

طریق    Sendازطریق  شده  فرستاده   هایپیام .  قرارگیرد  گراف  توزیع   مقصدو   دریافت(  15-14  خط )  Reveiveاز 

  تک  فوقالعاده  مرحله   دریک   رأس   های   حالت   رسانیروزوبه گیردصورت می   ضمیمهدربافر  هارأس  بین  پیمایش.  د نشومی 

 .افتد می  اتفاق( تک کدوره   مثال،دری عنوان به)

 

B .Select A  شده توزیع 

گراف   Select A(Luby(A))الگوریتم   از  نمایه  بافر  یک  یک  می   ضمیمهمحلی،  را  حذف  مجموعه  یک  گیرد.  و 

الگوریتم    SelectAالگوریتم   است.    3در  شده  است،  LocalGبیان  محلی  گراف  بافر  نشان abufferنمایه  دهنده 

نخست تعداد رئوسی که در حالت   Select Aدهنده مجموعه حذف است. الگوریتم  نشانdeletsetاست و    ضمیمه

NIL    از یک استفاده  با  را  دارند  برای هر  (. سپ7الی    4کند )خطوط  محاسبه می   Global Reductionقرار  س، 

که در حالت   به شکل    NILراسی  تصادفی  مقدار  دارد، یک  داده  K  (41< k  < globalcountقرار  تخصیص   )
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ها به منظور تولید نخ   Idها و  رده   Id(. زمانی که مقادیر تصادفی تولید شد، ترکیبی از  13الی    10شود )خطوط  می 

(. مقادیر تصادفی  8در خط  ()Seedگیرد )استفاده قرار می برای هر نخ مورد    21فرد دانه یک مقدار تصادفی منحصربه 

سازی  شوند. یک رده تنها مقادیر تصادفی برای رئوس را در گراف محلی ذخیره سازی می در یک نقشه مالکیت ذخیره 

این رئوس را به    SelectA، الگوریتم  NILکند. درحین تخصیص یک مقدار تصادفی به هر راس محلی در حالت  می 

 (. 13کند )خط وارد می   یمهضمبافر 

 شدهتوزیع   ASelect: 3الگوریتم

 

 
21 seed 



12 
 

  تصادفی   مقادیر   رابا  مجاورهایی و   کند عبورمی   ضمیمه   بافر از  یهایرأس   ازطریق   موازی   صورت  به   بعد،الگوریتم   درمرحله 

  تعلق localGبه   مجاور   اگررأس .  دهد قرارمی   هستند (  24-16خطوط  )  شده   حذف  مجموعه در NILدرحالت   باالترکه 

   شودمی  ارسال( 24  خط ) مناسب موقعیت  به یپیام ،یکندشته باشد 

کند که آیا  است بررسی می   jای که متعلق به راس مقصد  و مقدار تصادفی آن است. رده   id iکه شامل راس منبع  

تصادفی   مقدار  از  کمتر  شده  دریافت  تصادفی  باشد،    jمقادیر  اینگونه  اگر  خیر.  یا  اضافه    jاست  مجموعه حذف  به 

دهنده  را به مجموعه حذف اضافه کند. پیام اول نشان  iشود تا  برگشت داده می   iشود، در غیر این صورت پیامی به می 

پذیرد. هر تماس  صورت می   23REMOVEاست و عمل دوم با استفاده از عمل    22COMPAREاستفاده از عمل  

(. در پایان اجرای هر دوره در خطوط  35الی    27شود )خطوط  متناظر مرتبط می   Receive24ارسالی به یک تابع  

 ، رئوسی که در بافر ضمیمه هستند و نه رئوسی که در بافر حذف هستند، یک مجموعه مستقل هستند. 25الی  15

 

C انتخاب .AV  یک دگرگونی از(Select A .) 

کند. تولید عدد تصادفی از نظر محاسباتی گران است، ی مقادیری تصادفی در هر تکرار تولید مSelect Aالگوریتم  

های توزیع  همچنین برای تولید اعداد تصادفی نیاز به محاسبه حجم کلی مجموعه زیرگراف داریم )در طی تمامی رده 

 ها است.سازی ردههایی در همگامارتباطات اضافی آن به علت کاهش توزیع و مانع شده( که سربار 

Select AV (lubbu (AV)  تقریبا همانند )Select A    است با این تفاوت که ما اعداد تصادفی برای محاسبه یک

دهنده گراف به منظور شکستن تقارن و  های رئوس نمایشIDکنیم. به جال آن، ما از  مجموعه مستقل را تولید نمی

دهنده  نشانSVکه در آن    محاسبه یک مجموعه مستقل استفاده خواهیم کرد. به عبارت دیگر،  

کننده راس در ساختار داده گراف دارد اما به  مجموعه رئوس یک زیرگراف است. این روش بستگی به توزیع شناسایی 

 پرداخت.  کند که به شکل تصادفی به جایگشت رئوس پیش از شروع الگوریتم می خوبی با نمایش ما نیز کار می

 
 مقایسه 22
 حذف 23
 دریافت 24
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D .SelectB  شده توزیع 

 شدهتوزیع BSelect: 4الگوریتم  

 

کند و  هستند را به بافر ضمیمه، اضافه نمی   NIL( تمامی رئوسی که در حالت  Luby (B))یا    Select Bالگوریتم  

کند. زیرمجموعه بر اساس مقدار  هستند را اضافه می   NILای از رئوسی که در حالت  به جای آن تنها یک زیرمجموعه 

ها است که بر اساس درجه توزیع راس   0و    1دارای دو مقدار    Coinشود. مقدار تصادفی  محاسبه می   Coinتصادفی  
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الگوریتم  تخصیص داده می  کند. نخست درجه هر راس مرتبط با زیرگراف را محاسبه می   Select Bشود. بنابراین، 

زیرمجموعه  الگوریتم  را در حالت  سپس  رئوس  از  اساس مقدار انتخاب می   NILای  بر  تا یک مجموعه مستقل  کند 

Coin   کند تا ببیند که آیا رئوسی مجاور انتخاب شده  داشته باشد. پس از آن، الگوریتم به حالت موازی بررسی می

الگوریتم از درجه رئوس برای حل مغایرت استفاده می کند و تمامی رئوسی که غیر  است یا خیر. اگر اینگونه باشد، 

 ارائه شده است.  4در الگوریتم    Select B کند. شبه کد الگوریتم برایالگوریتم مستقل هستند را حف می 

. دهد محاسباتدرجهرانشانم  11-4  خطوط.  هایدورراداردمحاسبهدرجهرأسدرزیرگرافجارینیازبهبرقراریارتباطبارده 

)خط  اگریکرأسمجاوردرمحلفعلینیست،الگوریتمیکپیامرابهمکاندورافتادهارسالمی مجاوربررسیشود  راس  و  11کندتا   )

ها روند گیرد. این پیام برای انجام کوئری در مورد وضعیت راس مجاور صورت می   ISNILاین کار با استفاده از عمل  

Receive 1   (. اگر راس مجاور در حالت 36الی    30کنند )خطوط را در مکان دور افتاده احضار میNIL    باشد، رتبه

 گرداند.را بر می  NILTRUEدورافتاده دستوری با پاسخ  

می   Coinیک    ، Select Bالگوریتم   چگونه   که   دهند می   نشان   16-14  خطوط  احضار    متغیرتصادفی  یک کندکه  را 

  در   و   رأس   یکCoinتابع .  کند   انتخاب  مستقل   مجموعه  یک  برای   نامزد   عنوان  رابه  هارأس   از  ای   زیرمجموعه   تا  است

  Coin1اگرتابع.  کند می   است،دریافت  0  یا  1  آیامقدارمتغیرتصادفی  درمورداینکه   گیری  تصمیم   رابرای  جهآن

 . شودمی  اضافه  بافر ضمیمه به رابرگرداند،رأس 

از طریق محتوای موجود در    Select Bها در زیرگراف بافر ضمیمه، الگوریتم  ای از راس پس از افزودن زیرمجموعه 

شود. اگر راسی در بافرض میمه دارای راسی مجاور باشد که در بافر ضمیمه نیز  بافر ضمیمه به شکل موازی تکرار می 

خواهد شد. راسی که دارای درجه باالتر باشد به مجموعه  ظاهر شده باشد، در آن هنگام راسی با درجه کوچکتر حذف  

( اضافه خواهد شد. اگر راس مجاور در یک مکان دور افتاده باشد یک پیام به آن ارسال  27الی    18حذف )خطوط  

 Selectدر    Receive( مشابه با روند  27های ارسال شده )خط  کد دریافتی برای پردازش پیام   .(27شود )خط  می 

A  خط( در الگوریتم   35الی   27وط  استA).    مانندSelect A  زمانی که ،Select B    اجرای خودش را در هر دوره
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خطوط   می  28الی    17از  پایان  راس به  نیستند، رساند،  حذف  مجموعه  در  اما  هستند  ضمیمه  بافر  در  که  هایی 

 دهنده یک مجموعه مستقل هستند. نشان

 

 ها و نتایج . آزمایش5

A . سازی پیاده 

بر روی یک چهارچوب پیام الگوریتم  نام  های پیشنهادی  با  از    AM++[3]نگاری فعال  برای    pthreadsبا استفاده 

 سازی در داخل گره اجرا شده است.نخ

اند. گراف محلی با استفاده  بعدی بالک( توزیع شده  1کننده )توزیع  های شرکت رئوس گراف به طور مساوی بین گره 

رد قالب  اسپارس از  )  25یف  یال  CSRفشرده  هر  است.  داده شده  نمایش  یال   جهتبی (  از  استفاده  دو طرفه  با  های 

 نشان داده است.

پیاده به حلقه   و   موازی   هایبایال  میتواند   و   نیست  ها  ورودی   پردازش پیش   به  نیازی  الگوریتم  سازی   در    خود   هایی 

 راس   یک   هایمجاورت   ازطریق  وجودداشته باشدکه کدی   هرگاه.  کند   مقابله (  مصنوعی  های  درورودی   عمومی   مفاهیم )

  شودکه می  اجرا درصورتی فقط  حلقه  بدنه. کند می  اضافه محلی  مجموعه  یک به را مجاور هایراس  شود،الگوریتم تکرار

 (.ببینید  را زیر  کد ) باشد  وجودنداشته درمجموعه   مجاور رأس 

 

 
 

25sparse 
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. مناطق  FilteredMIS، از جمله RMATهای برای گراف  MISهای بندی ضعیف الگوریتم ( نتایج مقایس 2شکل

 دهنده اجرای حافظه مشترک است.دار نشان سایه

 

Bتنظیمات آزمایش . 

یک  روی  بر  را  آزمایش    128  وXeonتل   این  ای  هسته  Broadwell22پردازنده  2  باCray XCسیستم  ما 

  برای   گره   درهر   هسته   32 تا  تنها  نتایج،ما   بندی   مقیاس  برای.  دادیم  انجام   گره   درهر  حافظه   DDR4-2400گیگابایت

  استفاده  GCC  6.  3.  0  و   7.  4.  4نسخه   Cray MPICH MPIمااز.  کردیم  استفاده  یکنواخت  پیمایش  ارائه

ازای هر حوزه  کردیم  استفاده   درهرگره   ازدوپردازش   ما.  کردیم به  از  NUMA)یکی  و   )MPI    در حالت چند نخی

 استفاده کردیم. 

 

C  ورودی گراف 

و  رادرشرایط MISهایماالگوریتم  ضعیف    هایازگراف  ما.  کنیممی   ارزیابی   قوی  پیمایش 

 ها عبارتند از:آن . شده است استفاده RMATمصنوعی گرافی دونوع .  کنیممی   استفادهRMAT[18]مصنوعی

 



17 
 

•  RMAT-1 گراف اساس    ییها:  بر  فعل Graph 500   [19که  مع   ی[  با    یوجوجست  اریهستند  سطح    اول 

 دارند.  D= 0 .05و    B=C= 0 .19و  A= 0 .57به شکل  ییهاپارامتر

•  RMAT-2 ی ارهایبر اساس مع  شدهد یتول   یها: گراف  SSSPGraph [20با پارامترها ]ی  RMAT  ری به شکل ز  

 است. D= 0. 3و  B=C= 0. 1و   A= 0. 50هستند: 

گراف  از  نوع  دو  دارای  هر  بی   16ها  با  یال  قوی  پیمایش  نتایج  هستند.  راس  هر  ازای  به  و    RMAT-1جهت 

RMAT-2    گرافی اجرا شده است ) که بزرگترین مقدار ممکن پیش از خستگی حافظه است(. 25مقیاس 

 

D  نتایج پیمایش ضعیف 

پیاده  ما  ضعیف  پیمایش  پیاده برای  با  را  خودمان  کتابخانه     FilteredMIS[14]سازی  سازی  در 

CombBLAS[4]    مقایسه کردیم. الگوریتمFilteredMIS    بر رویLuby (A)   ها انجام شد. با  با فیلترسازی یال

پیاده  حال  هیچ این  است  شده  ارائه  مقاله  این  در  که  یالسازی  بر  را  فیلتری  نمی هگونه  انجام  نتایج ا  ما  دهد. 

FilteredMIS   ها نادیده گرفته  ها و نصف آن ها را نشان دادیم در حالیکه هیچ کدام از یال% فیلتر یال 50% و   0را با

 عملکردی بهتر دارد. FilteredMISها نادیده گرفته شوند،  شده بود. هر چقدر بیشتر یال 

از  نشان   2شکل   ضعیف  پیمایش  نتایج  برای    FilteredMISو    Luby (C)و    Luby (A)  ،Luby (B)دهنده 

های لوبی در این  شده الگوریتم . برای هر دو ورودی گراف توزیع است  RMAT-2و    RMAT-1های گراف  ورودی 

 FilteredMISمقاله بهتر از 

 % (. 100% و هم برای میزان فیلترسازی 50عمل کردند )هم برای میزان فیلترسازی    CombBLASو 

توزیع  اجرای  الگوی زیگ نشان   FilteredMISشده  نتایج  )زمانی که هسته   26زاگ دهنده یک  از  ها  است    32بیشتر 

کنیم، بنابراین، اجرای آن بر  ما فقط از یک تعداد مربع از وظایف پشتیبانی می    CombBLASهستند(. در نسخه  

( ما باید از دو وظیفه به ازای هر گره استفاده کنیم تا به تعداد مربع  32یا    8یا   2ها )روی تعداد اعداد غیر مربعی گره 

 
26zig-zag 
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کاهش پیدا     FilteredMISمان اجرای  است، ز  2ها دست پیدا کنیم. هنگامی که تعداد وظایف در هر گره  از فرآیند 

گره  می  هر  در  وظایف  تعداد  که  زمانی  و  می   1کند  پیدا  افزایش  اجرا  زمان  چندنخی  است،  قابلیت  ما  در    27کند. 

CombBLAS    های چندگانه استفاده کنند. ما متوجه شدیم که  را فعال کردیم تا وظایف بتوانند از مزایای هسته

CombBLAS  ر عملکرد  نداشته  بدترین  وجود  قابلیتچندنخی  که  )زمانی  دارد  هسته  هر  ازای  به  وظیفه  یک  با  ا 

 باشد(. 

از شکل   در حافظه اشتراکی برای هر دو گراف ورودی بهتر عمل    Luby (B)توان متوجه شد،  می   2همانطور که 

وس را در زیرگراف  تمامی رئ Luby (A)  ،Luby (B)باشد(. بر خالف   32ها کمتر از  کند )زمانی که تعداد هسته می 

  زمانی  که   دارای یک گام انتخابی است،  Luby (B).  گیردای مستقل در نظر نمیای از مجموعه به عنوان تقریب اولیه 

« را Coin، تابع » 3کند )بخش  ع احتماالت محاسبه می که یک زیرمجموعه از رئوس زیرگراف را بر اساس توزی  است

که   آنجایی  از  می  Luby (B)ببینید(.  انتخاب  را  زیرگراف  رئوس  از  زیرمجموعه  به    Luby (B)کند،  یک  قادر 

سریع  مستقل  مجموعه  یک  از   محاسبه  تمامی    Luby(A)تر  و  ندارد  انتخابی  گام  دیگر،  سویی  از  است.  تکرار  در 

ای که ما جمع کردیم  گیرد. آمارهای داده می   رئوس را در زیرگراف به عنوان نامزدی برای مجموعه مستقل در نظر

می  که  نشان  مجموعه   Luby (A)ده  محاسبه  را صرف  زمان  می تمامی  اول  تکرار  در  مستقل  به خصوص  های  ند، 

در دو هسته    RMAT-1 20برای گراف    2شود. برای مثال، آمار در جدول  زمانی که در حافظه مشترک اجرا می 

 ها نیز رفتاری مشابه دارند. اس آوری شده است. سایر مقیجمع

Luby(B) Luby (A)  

 زمان اجرا )ثانیه(  7. 13 4. 17

 ام )ثانیه(  0زمان برای تکرار  6 0.   01

 ام هستند  0رئوسی که در تکرار   1048576 517394

 اندازه مجموعه حذف شده 917623 2043

  2مقیاسی در    20، گراف RMAT-1بر روی  Luby (B)و   Luby (A)اجرا برای  ( آمارهای مرتبط با زمان2جدول

 هسته

 
27multi-threading 
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Luby (A)   این حال خیلی سریع از  با  می   Luby (B)تر  داده شده    2شود. همانطور که در جدول  همگرا  نشان 

 است، 

Luby (A) 6   تکرار نیاز دارد تا به پایان برسد در حالیکهLuby (A)  تکرار نیاز دارد. زمانی که تعداد تکرارها   20به

همگام سربار  باشد،  می باال  افزایش  نیز  کلی  مقیاس  سازی  در  هسته  24یابد.  که  شاهد 32ها  )زمانی  ما  باشند(  تا 

شود  فرآیند اجرا می  2در    24ن دلیل است که مقایس  خواهیم بود. این بدی  Luby (A)افزایش ناگهانی زمان اجرای 

تحت تاثیر قرار    Luby (A)بیشتر از عملکرد    24در مقایس   Luby (B)و سربار اطالعات قابل توجه است. عملکرد  

بنابراین سربار همگام  Luby (B)گیرد، زیرا تعداد تکرارها در  می  نیز در  بیشتر است  از  مهم   Luby (B)سازی  تر 

Luby (A)  .است 

قادر به دستیابی به بهبودی جزئی نسبت به    Luby (AV)برجسته نیست.    Luby (B)و    Luby (A)تفاوت بین  

Luby (A)   توزیع اجرای  که  در  است  این  هم  آن  اصلی  دلیل  است.  اندازه    Luby (AV)شده  محاسبه  به  نیاز 

 از به تولید اعداد تصادفی نیز ندارد. ندارد و همچنین نی Glibal Reductionمجموعه رئوس را با استفاده از یک  

 

مقایسی،   25های گراف  ، ورودی RMAT-2و   RMAT-1برای   MISهای ( پیمایش قوی ناشی از الگوریتم 3شکل

 دهنده اجرای حافظه اشتراکی است.خورده نشان نواحی سایه 
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در این مقاله عملکردی مناسب برای پیمایش ضعیف در حافظه اشتراکی   Luby (A, AV , B)های تمامی الگوریتم 

ها شده است. با این حال ما برای  دهند زیرا مغایرت ایجاد شده در ساختار داده سبب افزایش تعداد نخنمی  را نشان

الگوریتم  توزیع   Luby (A, AV , B)های  تمامی  حافظه  در  پیمایش ضعیف  مورد  مناسبدر  عملکردی  را   شده 

 شاهد هستیم.

 

E نتایج پیمایش قوی . 

مقیاسی اجرا   25های  گراف   RMAT-2و     RMAT-1رارویمقادیرMISهای پیمایشقوی،ماالگوریتمهایبرایآزمایش 

مقیاس  برایدرکبهترنحوه  الگوریتم کردیم.  نسبی  اندازهبندی  را  نسب  سرعت  افزایش  ما  یکدیگر،  به  نسبت  گیری  ها 

است و  ref_1Tترین دنباله به شکل  است. نسبت زمان اجرای الگوریتمی با سریع   کردیم که برای مثال برابر با  

 است.nTنصر به شکل ع nزمان اجرای موازی در پردازش 

های گرافی که در باال است که در این مقاله برای ورودی   MISهای  دهنده نتایج پیمایش قوی الگوریتم نشان  3شکل

سازی که در باال در مورد پیمایش ضعیف مورد بحث قرار  مورد بحث قرار گرفت ارائه شده است. به دلیل سربار همگام

بهتری    luby(B)گرفت،   توزیع افزایش سرعت  اما در حافظه  دارد،  اشتراکی  آن در  در حافظه  افزایش سرعت  شده 

 یابد.سازی کاهش می های باالتر به دلیل مشکل میزان سربار باال در همگامپیمایش

 

 گیری . نتیجه6

سازی عملی تمرکز داشتند. عالوه بر  بر روی تحلیل تئوری به جای پیاده   MISبسیاری از تحقیقات فعلی در حوزه  

سازی کرده بودند. لوبی را پیاده   MISسازی عملی بودند، اکثرا الگوریتم  این، تنها موارد محدودی که در مورد پیاده 

MIS  سربار همگام دلیل  به  بالفاصله لوبی  و  موثر  به شکل  زیرگرافی،  محاسبات  سربار  و  الگوریتم سازی  در  های  ای 

 یافت. نمی  شده گسترش موازی حافظه توزیع 
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رسانی  ها به منظور به حداقل. الگوریتمهای لوبی موازی را ارائه دادیم یافته الگوریتم های توزیع در این مقاله ما نسخه 

ها با استفاده از  رگراف رسانی سربار محاسباتی زیسازی با همپوشانی ارتباطی و محاسباتی و با به حداقل سربار همگام

داده فیلتر  ساختارهای  حفظ  با  و  رئوس  می سازی  فعالیت  موازی  نشان های  ما  نتایج  که  کنند.  است  این  دهنده 

 هستند.  MISهای فعلی تر از الگوریتم هایی که ما ارائه دادیم، چندین برابر سریع الگوریتم 

 

 

 


