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Resumo 

Neste trabalho é abordado o problema de designação de tarefas a uma arquitetura de 
multiprocessadores PDS de propósito geral, com vistas à minimização do atraso total.  Este problema 
é de difícil resolução, uma vez que a arquitetura de multiprocessadores afeta os tempos de 
comunicação inter-processadores e a designação de tarefas aos processadores afeta os tempos de 
comunicação inter-tarefas.  Com este objetivo, é proposta uma heurística de ordenação dinâmica de 
lista que utiliza conhecimentos das características de comunicação inter-processadores da arquitetura 
selecionada.   Resultados computacionais são reportados para um conjunto de exemplos gerados 
aleatoriamente e retirados de contextos reais. 

 
Palavras-chave: Multiprocessadores de Sinal Digital, Designação de Tarefas, Caminho Crítico. 
 
 
Abstract 

We consider the problem of assigning tasks to processors in order to minimize total delay in a 
multiprocessor digital signal processing general purpose architecture.  This is a difficult problem 
since the multiprocesor architecture affects the inter-processor communication times and the specific 
assignment of tasks to processors affects the inter-task communication times.  We propose an adaptive 
list-ordering heuristic which takes advantage of the knowledge of the inter-processor communication 
characteristics of the chosen architecture. Results are reported for a set of randomly generated 
instances as well as examples extracted from real contexts. 

 
Key-words: Digital Signal Multiprocessors, Task Assignment, Critical Path Analysis. 
 

 

1.Introdução 
 
Algoritmos de processamento digital de sinal (PDS) complexos são geralmente 

implementados em uma arquitetura de multiprocessadores que incorpora processadores programáveis.  
Uma aplicação PDS é representada por um diagrama de tarefas com requerimentos específicos de 
memória e tempo de processamento.  As tarefas no diagrama precisam ser mapeadas no
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1.Introdução 
 
Algoritmos de processamento digital de sinal (PDS) complexos são geralmente 

implementados em uma arquitetura de multiprocessadores que incorpora processadores programáveis.  
Uma aplicação PDS é representada por um diagrama de tarefas com requerimentos específicos de 
memória e tempo de processamento.  As tarefas no diagrama precisam ser mapeadas nos 
processadores da arquitetura e a “melhor” designação destas tarefas aos processadores depende da 
aplicação.  

Este trabalho é voltado a aplicações PDS para as quais o atraso total mínimo é desejado.  O 
atraso total é definido como o tempo transcorrido entre o surgimento inicial do sinal na porta de 
entrada (input) e a produção de um sinal processado na saída (output).  O atraso total mínimo é 
importante em sistemas PDS que precisam responder rapidamente aos sinais de entrada. 

O atraso total depende do tempo requerido para cada tarefa, das relações de precedência das 
tarefas, do relógio do sistema, e dos tempos de comunicação interprocessadores.  Enquanto os dois 
primeiros fatores são especificados no diagrama de tarefas e a taxa do relógio é geralmente relacionada 
aos sinais de entrada esperados, tempos de comunicação interprocessadores são mais difíceis de serem 
antecipados.  Eles dependem da arquitetura, do método de comunicação interprocessadores, e de uma 
designação tarefa-processador factível. 

Uma designação factível tarefa-processador satisfaz um conjunto de restrições impostas por 
cada um dos processadores (idênticos) na arquitetura.  O tempo total de processamento não pode 
exceder a duração do ciclo de sincronização do relógio o qual é determinado pelo projetista. O tempo 
de processamento de cada bloco individual é estimado usando o tempo de execução do bloco na 
arquitetura alvo. A estimativa inclui qualquer tempo de transferência de dados. Existe um limite na 
memória total do programa para todas as tarefas designadas a um processador particular (em bytes) e 
um outro limite na memória total de dados (em bytes). A soma da memória de todas as tarefas 
designadas a um processador particular não pode exceder a memória total de programa disponível para 
o processador. Uma condição similar se aplica à memória de dados (em arquiteturas onde isso é 
aplicável).   

Se atrasos de comunicação ou relógio fossem desconsiderados, encontrar o atraso total 
mínimo consiste em encontrar o comprimento do caminho crítico no diagrama de tarefas.  Com o 
relógio, atrasos surgem quando processadores precisam estar sincronizados ao fim do ciclo de relógio 
antes da comunicação interprocessadores ocorrer. Como a necessidade por comunicação 
interprocessadores depende da designação tarefa-processador, a única forma de garantir o atraso 
mínimo é calcular o atraso associado com cada designação factível tarefa-processador.  Isso não é 
praticável em problemas de tamanho razoável devido à explosão combinatória no número de possíveis 
designações tarefa-processador.   

Como o problema é computacionalmente intratável, a única alternativa prática é utilizar um 
algoritmo heurístico para encontrar uma designação tarefa-processador com um atraso total próximo 
do ótimo.  Uma solução subótima é aceitável na maioria das aplicações PDS uma vez que o atraso 
pode ser reduzido utilizando-se processadores mais rápidos ou implementações mais rápidas dos 
algoritmos.  

Neste trabalho é apresentada uma heurística rápida capaz de obter boas designações tarefa-
processador.  Como os tempos de comunicação interprocessadores são parte integrante dos cálculos de 
atraso, foi escolhida uma arquitetura de multiprocessadores de próposito geral, bastante encontrada em 
aplicações PDS. 

 
 

2.Descrição do Sistema  
 
A arquitetura de multiprocessadores utilizada é apresentada na Figura 1.  As setas indicam a 

direção do fluxo de dados entre processadores.  Ela consiste de um processador mestre (processador 0) 
que pode enviar/receber dados de/para todos os outros processadores, e de um número de 
processadores na pipeline (processadores 1 a N).  A pipeline pode ser estendida se necessário. Esta 
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arquitetura, de propósito geral, tem sido utilizada em várias aplicações PDS (ver,  por exemplo, 
Goubran et. al., 1991).   

Processadores 1 a N na arquitetura são idênticos.  A memória limitada em cada processador é 
configurada em quatro seções: uma para memória local, uma para memória compartilhada com seu 
predecessor, e duas para a memória compartilhada com o processador mestre (uma para enviar dados 
para o mestre e uma para ler dados do mestre). A maioria dos processadores PDS possui programas e 
memórias separadas; como resultado a memória local é geralmente dividida em memória de programa 
e memória de dados. 

A memória compartilhada é o veículo para comunicação interprocessadores.  Os 
processadores da pipeline se comunicam escrevendo na memória do próximo processador na pipeline 
e lendo da memória do processador anterior.  De maneira similar, o mestre utiliza a memória nos 
processadores da pipeline para transferência de informação em ambas as direções. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1: Arquitetura de Multiprocessadores 
 

 
Os relógios internos dos processadores são coordenados por um relógio de sincronização 

tendo uma velocidade pré-definida que geralmente corresponde a mais alta taxa de amostragem de 
sinais de entrada.  A comunicação interprocessadores é também coordenada pelo relógio de 
sincronização;  cada ciclo de relógio é dividido em um subciclo de leitura e um subciclo de escrita.  
Durante o rápido subciclo de leitura, cada processador copia sua memória compartilhada de entrada na 
memória local mas não é permitido escrever em sua memória compartilhada de saída.  Durante o 
longo subciclo de escrita (quando a maioria do processamento ocorre), os processadores podem 
modificar sua memória de de saída compartilhada.  Isso significa que todo o processamento precisa ser 
realizado durante um ciclo de relógio. 

Uma vantagem particular para nossos propósitos consiste no fato de que os tempos de 
comunicação nesta arquitetura são limitados: (a) um ciclo é necessário para comunicação entre uma 
tarefa predecessora em um processador e sua tarefa sucessora no próximo processador na pipeline; (b) 
um ciclo é necessário para comunicação entre uma tarefa predecessora em um processador e seu 
sucessor no processador mestre; (c) dois ciclos são necessários para comunicação entre quaisquer 
outras duas tarefas - um ciclo para transferir até o mestre e um ciclo para transferir a partir do mestre.  
Toda a entrada e saída externa também precisam passar pelo processador mestre. Exceto pelas 
conexões, todos os processadores são idênticos. 

 
 

2.1Diagrama de Tarefas 
 
O diagrama de tarefas representa o algoritmo de processamento PDS como um grafo 

direcionado no qual cada tarefa (ou seja, cada função PDS) é um nó e os arcos denotam o fluxo de 
dados entre tarefas.  Um exemplo é dado na Figura 2.  Diagramas de tarefas precisam ser acíclicos; 
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quaisquer passos iterativos precisam estar completamente contidos em uma única tarefa e precisam ter 
um tempo de execução limitado.   

Três parâmetros estão associados com cada tarefa: tempo de processamento, requerimentos de 
memória de dados e requerimentos de memória do programa.  Estes três parâmetros são apresentados, 
em ordem, dentro dos blocos das tarefas na Figura 2, juntamente com o identificador da tarefa. 

Cada tarefa no diagrama é executada durante cada ciclo de relógio.  Por esta razão, quando 
tarefas compartilham um processador, o total para cada parâmetros não pode exceder o total 
disponível para cada parâmetro.  Para simplificar a apresentação, todos os três parâmetros são 
apresentados nos diagramas de tarefas como uma porcentagem do total disponível. 

Dada uma designação de tarefas a processadores tal que os limites dos três parâmetros são 
respeitados, o atraso total pode ser calculado.  Ele corresponde ao comprimento do caminho crítico de 
input para output com os atrasos de comunicação considerados.  Geradores de ondas (grupos de tarefas 
que geram um sinal, mas não tem nenhuma saída) não foram incluídos no diagrama de tarefas da 
Figura 2 e não são considerados no cálculo do caminho crítico.  Estes geradores realizam funções tais 
como a geração de ondas senoidais de referência, e a premissa é de que tais geradores são ligados 
muito antes dos primeiros sinais chegarem na entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Diagrama com 10 tarefas. 
 
Em função do relógio, o tempo de comunicação interprocessadores depende da designação 

adotada.  Especificamente, (1) se duas tarefas que se comunicam são designadas para o mesmo 
processador, não há tempo de comunicação, (2) se duas tarefas que se comunicam são designadas para 
diferentes processadores com comunicação direta, então um ciclo de relógio precisa ser completado 
antes do processador destino receber os dados, e (3) se duas tarefas que se comunicam são designadas 
para diferentes processadores sem comunicação direta, então dois ciclos de relógio ocorrerão antes do 
processador destino receber os dados.  No caso (3), os dados são primeiro enviados ao processador 
mestre em um ciclo e então comunicados ao processador destino no próximo ciclo. 

Considere a seguinte designação factível para o exemplo da Figura 2: 
 

Processador 0 1 2 3 4 
Tarefas A,J B D E,H C,F,G,I 

 
Neste exemplo, as tarefas designadas ao processador 3 requerem um total de 90 unidades de 

tempo, de forma que o atraso de comunicação entre a tarefa H  e a tarefa J é de 10 unidades de tempo.  
Este é o tempo de espera até o fim do ciclo do relógio porque há uma ligação direta entre o 

A 

50, 50, 50 
J 

50, 50, 50 

B 

70, 80, 40 
H 

50, 50, 40 
E 

40, 30, 20 

D 

70, 50, 50 

C 

20, 30, 10 
I 

10, 20, 20 
G 

20, 10, 10 

F 

30, 10, 10 
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processador 3 (onde foi alocada H) e o processador 0 (onde J foi alocada).  O atraso de comunicação 
entre a tarefa B (processador 1) e a tarefa E (processador 3) é maior; primeiro as 30 unidades de tempo 
para o ciclo de relógio terminar no processador 1, então 100 unidades de tempo (um ciclo de relógio) 
para a transmissão dos dados para o processsador 3 através do processador mestre. Realizando os 
cálculos ao longo de todo o grafo, tem-se que atraso total para esta designação é de 5 ciclos (por 
definição, o ciclo da tarefa input é 1) . 

Kwok e Ahmad (1999) apresentam uma compilação excelente de trabalhos em programação 
de tarefas a processadores.  O  algoritmo a ser aqui apresentado pode ser considerado um exemplo da 
classe de algoritmos UNC por eles descrita: tratamento de estrutura de grafos arbitrária, custos 
computacionais arbitrários, custos computacionais, sem duplicação, e número ilimitado de 
processadores.  A diferença principal, entretanto, é que o roteamento da comunicação (extremamente 
importante neste problema), não é considerado nessa classificação.  Outros trabalhos em programação 
de tarefas a processadores (ver, por exemplo, Billionnet (1994), Choudhary et. al. (1994) e Hu (1961)) 
estão voltados ao tratamento de grafos com topologias específicas, ou ignoram relações de precedência 
e/ou tempos de comunicação interprocessadores.  

 
 

3.Uma Heurística Rápida para Designação Tarefa-Processador 
 
A heurística proposta é do tipo lista dinâmica de programação (Kwok e Ahmad, 1999).  A 

idéia geral é a de ordenar a lista de tarefas não designadas de forma que as tarefas no caminho crítico 
sejam designadas primeiro, e em ordem, o que tanto explora as vantagens da seção pipeline da 
arquitetura como das conexões do processador mestre.  Três princípios são adotados: 

1. Como as designações afetam os atrasos de comunicação entre tarefas, o caminho crítico não 
pode ser previsto com exatidão.  Portanto, quando o grafo de tarefas é examinado, o conjunto de 
caminhos quase críticos (Sncp) precisa ser considerado juntamente com o caminho crítico corrente 
estimado (CP) pois um caminho quase-crítico pode se tornar crítico conforme as designações são 
feitas.   Um caminho quase crítico tem um comprimento menor que CP por um valor igual ou menor 
que um parâmetro de tolerância (CPtol). Por definição, o conjunto de caminhos críticos (Scp) é a união 
do conjunto dos caminhos quase críticos e CP.  Ou seja, Scp={CP} ∪ Sncp.   

2. Como o caminho crítico real não é conhecido ao longo da efetuação das designações, a 
escolha do caminho do conjunto Scp precisa ser continuamente atualizada de forma que as tarefas do 
caminho crítico mais provável sejam designadas primeiro. 

3. O processador mestre é geralmente a melhor escolha para (1) tarefas de Scp que estão 
próximas de input e output e, (2) tarefas que ocorrem no maior número de elementos de Scp, ou seja, as 
tarefas no maior número de caminhos críticos ou quase críticos.  
 A heurística é composta de duas fases: 
 Fase 1: Tarefas são designadas ao processador mestre usando o princípio 3, de forma que as 
tarefas mais próximas a input e output são selecionadas, com prioridade para aquelas que se encontram 
no maior número de caminhos críticos ou quase críticos (input e output são consideradas tarefas do 
grafo com requerimentos iguais a 0, 0, 0 e pertencem a Scp). 
 Fase 2: Começando de input, tarefas ao longo do caminho crítico estimado são designadas aos 
processadores na pipeline.  A ordenação da lista é adaptativa e usa os princípios 1 e 2 para reavaliar a 
ordem da lista depois de cada designação.  Quando input é alcançado, o algoritmo é repetido 
começando de input e considerando os caminhos que se seguem da próxima tarefa que permanece não 
designada.  Desta maneira, as tarefas no “próximo caminho mais crítico” e no “próximo próximo 
caminho mais crítico”, etc, são designadas. 
 
 
3.1 Listas Forward e Backward 

 
Uma lista forward através de um grafo acíclico é obtida por um percorrimento breath-first de 
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da maneira oposta, ou seja, por um percorrimento breath-first de output para input através das ligações 
das tarefas e suas predecessoras. 

 
 
 
 

3.2 Custo Acumulado e ciclo aproximado em pipeline  
 
Em várias etapas do algoritmo, é necessário estimar o custo acumulado (correspondente à 

soma dos requerimentos das tarefas em um dado caminho parcial ou total), e o ciclo de cada tarefa não 
designada.  Uma forma de fazê-lo consiste em simplesmente somar os custos de todos os 
predecessores com o custo da tarefa corrente para obter o custo acumulado em cada categoria, dividir 
o máximo dos custos acumulados por 100 e arredondá-lo para cima para obter o ciclo.  Entretanto, tal 
procedimento ignora o fato de que uma tarefa não pode ser dividida em processadores.  Uma maneira 
mais precisa porém simples para fazer esta estimativa consiste em designar as tarefas a uma pipeline e 
garantir que as tarefas sejam corretamente acomodadas em um único processador: 

 
Cálculo do Custo Acumulado e Ciclo Aproximado em Pipeline 
1. Crie uma lista forward das tarefas não designadas e remova a tarefa input. Faça o custo acumulado e 
o ciclo de cada tarefa igual a 0. 
2. Para cada tarefa Ti na lista e para cada uma de suas predecessoras diretas: 

2.1 Se Ti couber no processador da predecessora em questão compute um custo_acumulado_teste de 
Ti, adicionando o custo da tarefa Ti ao custo acumulado da predecessora sem o surgimento de um 
novo ciclo.  Caso contrário, este custo teste é calculado adicionando o custo da tarefa Ti ao custo da 
predecessora  com o surgimento de um novo ciclo. 
2.2 Faça custo_acumulado(Ti) = Max {custo_acumulado_teste, custo_acumulado(Ti)}, e ciclo(Ti) = 
tempo de processamento de custo_acumulado/100.   

RESULTADO: Todas as tarefas não designadas do grafo têm seu custo acumulado e ciclo aproximado 
em pipeline. 
 

 
3.3 Descrição do Algoritmo 

 
Fase 1: Designação de Tarefas ao Processador Mestre 
1.Marque todas as tarefas no grafo que estão nos caminhos em Scp (este subconjunto de tarefas é 
chamado de Tcp).  A marcação das tarefas é feita realizando-se passos "para frente" e "para trás"  
(forward e backwards): 

1.1 Calcule o ciclo e o custo acumulado aproximado em pipeline de cada tarefa e gere uma lista  
forward, retirando a tarefa input. 
1.2 Inicalize o conjunto Tcp, incluindo input e output. 

    (Passo forward) 
1.3 Faça uma marcação forward de todas as tarefas Ti e arcos que podem estar em caminhos  
críticos ou quase críticos.  Tarefas e arcos com estas características são aqueles em que a diferença 
entre o ciclo de Ti e o ciclo de uma predecessora direta é menor ou igual ao parâmetro de tolerância 
CPtol.  
1.4 Para cada  tarefa predecessora direta de output, faça marcação backward no arco entre elas, se  
este tiver marcação forward.  
(Passo backwards) 
1.5 Gere uma lista backward e remova a tarefa output da lista. 
1.6 Para cada tarefa Ti e suas sucessoras diretas, verifique se o arco entre Ti e pelo menos uma das            
sucessoras tem marcação backwards.  Neste caso, Ti é incluída em Tcp.  Se Ti ≠ input então para 
cada predecessora direta de Ti, se Ti estiver incluída em Tcp e o arco entre a predecessora em 
questão e Ti tiver marcação forward, então faça marcação backwards.  Caso contrário, o arco é 
desmarcado.   
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RESULTADO: As tarefas  em Tcp e os arcos com marcação backwards estão no subgrafo dos 
caminhos críticos. 
2.Para cada tarefa em Tcp, calcule o número de caminhos críticos nos quais a tarefa aparece.  Este valor 
é denotado ncp.  O valor de ncp é calculado sem de fato enumerar todos os caminhos.  Incialmente 
calcula-se o número de caminhos que podem ser usados para alcançar Ti de input a output, e de output 
a input.  O número total de caminhos que contém Ti  é o produto destes dois valores calculados. 
3.Começando de input ou output, designe tarefas de Tcp ao mestre. As tarefas são designadas de forma 
que as regras de precedência sejam obedecidas a partir de input ou de output, na direção do interior do 
grafo. As tarefas candidatas com o maior valor de ncp são selecionadas primeiro. 
4.Quando o processador mestre não puder aceitar mais tarefas por limitação em sua capacidade, vá 
para a Fase 2. 
 
 
3.3.1 Custo acumulado e ciclo aproximado misto 

 
Na Fase 2, assim como na Fase 1,  é necessário aproximar custos e ciclos das tarefas.  

Entretanto, na Fase 2, algumas das tarefas já estão designadas a um processador.  Para explicitamente 
levar em consideração os atrasos incorridos por estas designações,  é necessário saber onde se espera 
que as tarefas não designadas o sejam, de forma a estimar os atrasos de comunicação esperados de 
forma razoavelmente precisa. Isso é feito “designando” as tarefas não designadas a uma pipeline 
imaginária de processadores que teoricamente começa no processador corrente e continua a partir daí.  
As aproximações são subestimadas.  Superestimá-las provoca a busca por falsos caminhos críticos.  
Subestimá-las garante que os caminhos têm grande probabilidade de serem importantes. 

 
Cálculo do Custo Acumulado e Ciclo Aproximado Misto 
ENTRADA: um diagrama de tarefas, uma designação parcial e um processador corrente Proc. 
1.Crie uma lista forward das tarefas. 
2.Crie o primeiro processador na pipeline imaginária como uma cópia do processador corrente. 
3.Seja T1 a primeira tarefa na lista. Se T1 estiver designada, armazene seu custo e ciclo em 
custo_acumulado_temporário(T1) e ciclo_temporário(T1), respectivamente.  Caso contrário, designe-a 
temporariamente na pipeline imaginária, calcule custo_acumulado_temporário(T1) (no caso, igual aos 
requerimentos de T1) e faça ciclo_temporário(T1)=1. 
4.Para cada tarefa Ti que sucede T1 na lista: 

4.1 Se Ti estiver designada, verifique para cada predecessora de Ti se ambas estão designadas, 
temporariamente ou não, a um mesmo processador. Neste caso, como ambas precisam ter o mesmo 
ciclo, calcule um custo_teste que ajusta o custo acumulado de Ti a partir do valor de ciclo da 
predecessora, sem incorrer em custos de comunicação.  Caso contrário, calcule um custo_teste que 
ajusta o custo acumulado de Ti a partir do valor de ciclo da predecessora, incorrendo em custos de 
comunicação. 
4.2 Se Ti não estiver designada, designe-a a pipeline imaginária no primeiro processador disponível.    
Verifique para cada predecessora de Ti se ambas estão designadas, temporariamente ou não, a um 
mesmo processador. Neste caso, como ambas precisam ter no mesmo ciclo, calcule um custo_teste a 
partir do valor do ciclo da predecessora, sem incorrer em custos de comunicação.  Caso contrário, 
calcule um custo_teste a partir do valor de ciclo da predecessora, considerando os custos de 
comunicação. 
Faça custo_acumulado_temporário(Ti) igual ao maior dos custo_teste calculados. Faça 
ciclo_temporário(Ti) = (tempo de processamento de custo_acumulado_temporário/100).   

RESULTADO: Todas as tarefas do grafo têm seu custo acumulado aproximado misto e seu ciclo 
aproximado misto. 
 
 
Fase 2: Designação de Tarefas para a Pipeline 
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 Tarefas não designadas após a Fase 1 são designadas ao longo da porção da pipeline da 
aquitetura.  A idéia geral é de seguir o caminho crítico, empacotando tarefas na pipeline em ordem, de 
forma a  minimizar os atrasos de comunicação.  Caminhos não-críticos tem folga e podem usá-la para 
absorver atrasos de comunicação que ocorrem pelo empacotamento não sequencial na pipeline.  
Entretanto, o caminho crítico real não é conhecido previamente porque os atrasos de comunicação 
dependem da designação, por sua vez, incompleta.  Portanto, o algoritmo acessa tarefas candidatas 
para determinar a tarefa mais importante a ser designada na sequência.   Esta é normalmente a próxima 
tarefa não designada no caminho crítico corrente estimado, porém é possível que seja uma tarefa 
anterior, escolhida quando o algoritmo percebe que precisa voltar ao longo de um caminho 
parcialmente designado.  O caminho crítico estimado é reavaliado após cada designação.  Após todas 
as tarefas ao longo de algum caminho crítico estimado terem sido designadas, o algoritmo busca as 
tarefas candidatas no próximo caminho mais crítico, etc.  Invariavelmente, todas as tarefas serão 
designadas quando então a busca por tarefas candidatas falhará, finalizando o algoritmo. 
 
1.Faça Proc=1, o processador corrente da pipeline. 
2. Faça tarefa_designada = input . 
3. Para cada sucessor direto Si de tarefa_designada, se Si tiver pelo menos uma tarefa sucessora (não 
necessariamente direta) não designada, crie um grafo reduzido consistindo de tarefa_designada mais 
todas as tarefas e arco alcançáveis via percorrimento forward dos arcos de Si para output e calcule o 
custo acumulado aproximado misto de todas as tarefas no grafo reduzido. Seja custo_teste igual ao 
custo acumulado aproximado misto da tarefa ouptut.  O caminho (a partir de cada sucessor de Si) que 
apresentar o maior componente do custo_teste determina o custo_candidato e o ciclo_candidato da 
tarefa_candidata Si (ciclo_candidato(Si) = (tempo de processamento de custo_candidato /100).   
4. Se todas as tarefas que sucedem Si já estão designadas ou se Si não tiver tarefa sucessora (ou seja, 
tarefa_candidata=φ), vá para o passo 9. 
5. Se tarefa_candidata já estiver designada faça tarefa_designada= tarefa_candidata e vá para o passo 
2. 
(Verificação das antecessoras de tarefa_candidata) 
6. Para cada antecessor direto Pi não designado de tarefa_candidata, crie um grafo reduzido 
consistindo de todas as tarefas e arco alcançáveis via percorrimento backwards dos arcos de Pi para 
input e calcule o custo acumulado aproximado misto de todas as tarefas no grafo reduzido, e o ciclo 
aproximado misto de tarefa_candidata a partir do custo acumulado aproximado misto de Pi e do atraso 
de comunicação interprocessadores. Se a diferença entre ciclo_candidato e o ciclo aproximado misto 
de tarefa_candidata for menor que CPtol , então faça tarefa_candidata = primeira tarefa não designada 
no caminho crítico entre input e Pi.  
7. Se tarefa_candidata couber em Proc, designe-a ao mesmo. Caso contrário, aloque-a a um novo 
processador Proc=Proc+1. 
8. Faça tarefa_designada = tarefa_candidata e calcule seu ciclo.  Ajuste os ciclos das sucessoras já 
designadas a partir de tarefa_designada até output. Vá para o passo 2. 
9. Páre se tarefa_designada = input (todas as tarefas foram designadas). Caso contrário vá para o passo 
2. 
 
 
4.Experimentos computacionais 

 
O algoritmo heurístico foi implementado em Borland Turbo C em uma plataforma IBM/PC 

486-66MHz.  O testador de existência foi implementado em C em estações de trabalho Unix.  Uma 
estação de trabalho Sun SPARC 10 foi utilizada para provas de problemas menores. Em problemas 
que exigiram mais de 10 horas de execução por prova, foram utilizadas estações de trabalho HP 
Apollo Series 700 Model 730 PA-RISC, com 32 bits, 76 MIPS, 22 MFlops, 72,2 Spec-Marks e 16 
MBytes RAM, uma vez que têm o dobro da velocidade de processamento que estações Sun SPARC 
10. Em praticamente todos os problemas, os tempos de execução consistiram de poucos segundos. O 
maior dos problemas requereu cerca de 4 segundos. 

Três conjuntos de problemas (Lavoie, 1990) foram abordados: 
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• PEQUENOS: este conjunto de 14 problemas de 5 a 25 tarefas representa estruturas típicas 
de aplicações DSP e permitiu a comparação com a solução ótima.  Alguns dos problemas 
têm estrutura linear. 

• ALEATÓRIOS: 30 problemas foram produzidos usando um gerador de grafos de tarefas 
aleatório. Para este conjunto, o número médio de tarefas é 43 e compreende uma faixa de 
valores de requerimentos das tarefas, alturas e larguras dos grafos, e conectividade das 
tarefas. 

• GRANDES: três exemplos mais realistas, maiores em termos de número de tarefas e/ou 
conectividade (46, 22 e 96 tarefas) foram analisados. Os dois primeiros são aplicações de 
processamento em um sonar e o último é um grande diagrama gerado aleatoriamente. 

 
O algoritmo heurístico foi validado comparando seus resultados com: (1) um algoritmo 

branch&bound em problemas pequenos (Lavoie, 1990); (2) resolução da versão de decisão do 
problema, ou seja,  um testador da existência de uma designação factível com atraso menor que algum 
limitante especificado (problemas maiores).  Para os ALEATÓRIOS e GRANDES, incluiu-se os 
resultados da heurística para CPtol=1,2,3 de forma que a sensibilidade à tolerância do caminho crítico 
seja estabelecida. 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos em problemas PEQUENOS.  Nesta e demais 
tabelas, cada coluna apresenta um par de valores correspondente à solução de um algoritmo 
(branch&bound, heurística e testador de existência). O primeiro valor corresponde ao o atraso total e o 
segundo ao número de processadores.  Para o primeiro problema de 25 tarefas, o algoritmo 
branch&bound foi prematuramente finalizado em função do tempo de execução transcorrido.  Para a 
heurística, apenas os resultados com CPtol=1 são apresentados, uma vez que para os demais valores de 
tolerância, os resultados foram idênticos.O algoritmo heurístico encontrou soluções ótimas para 13 dos 
14 problemas.  Em todos os casos, a resolução do problema de decisão identificou o limitante inferior 
definido por uma designação ótima. 

 
Tabela 1. Resultados computacionais para problemas PEQUENOS. 

 
#Tarefas Branch&Bound Heurística Existência 

5 4/3 4/3 4/3 
6 6/5 6/5 6/5 
9 4/3 4/3 4/3 
9 4/3 4/3 4/3 
9 3/6 3/6 3/6 
11 3/4 3/4 3/4 
12 4/4 4/4 4/4 
13 4/5 4/5 4/5 
15 4/5 4/5 4/5 
15 5/5 6/5 5/5 
16 4/5 4/5 4/5 
19 4/6 4/6 4/6 
25 ?/? 6/8 6/8 
25 5/8 5/8 5/8 

 
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos em  problemas ALEATÓRIOS, onde se incluem os 

experimentos heurísticos com CPtol igual a 1, 2 e 3.  A última coluna (DIF) resume a diferença entre o 
menor atraso nestes 3 ambientes de resolução e o obtido pelo problema de decisão.  A aplicação do 
problema de decisão não foi capaz de identificar o limitante inferior definido por uma designação 
ótima para nenhum dos exemplos.  Em outras palavras, apesar de existir uma solução factível com o 
atraso retornado pelo teste, não se sabe se uma solução com atraso ainda menor existe. Entretanto, 
quanto mais tempo o testador é executado na tentativa de provar a existência de uma solução com um 
atraso menor, maiores são as chances de que o menor atraso já provado seja o verdadeiro mínimo.  O 
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testador, neste caso, provê um limitante superior do menor atraso possível para um dado problema.  
Soluções onde o atraso retornado pelo testador foi igual ou maior que o atraso da heurística foram 
exploradas por longos períodos de tempo (até 688 horas ou 28 dias de tempo de CPU).  Para os 
problemas onde o testador encontrou uma solução melhor ou igual que a da heurística, foram 
necessárias de 1 a 7 horas de execução para obtenção do limitante factível.  As médias destes 
resultados são apresentadas na última linha da tabela. 
 

Tabela 2. Resultados computacionais para problemas ALEATÓRIOS. 
 

#Tarefas Existência Cptol=1 Cptol=2 Cptol=3 DIF 
32 17/21 17/23 18/22 18/22 0 
37 18/22 19/21 19/21 20/21 1 
38 19/25 22/26 20/26 21/26 1 
38 21/25 24/25 22/25 22/25 1 
39 21/31 23/32 24/32 23/31 2 
40 18/26 21/28 18/27 18/27 0 
40 23/31 26/32 25/31 26/32 2 
40 23/27 25/29 24/28 23/27 0 
40 20/28 23/28 23/28 23/28 3 
40 25/30 29/30 24/30 24/30 -1 
41 24/31 29/31 26/31 25/31 1 
41 25/33 25/33 26/33 25/34 0 
42 21/28 25/28 23/30 23/30 2 
44 26/31 29/32 27/32 28/32 1 
44 23/27 29/29 22/27 22/27 -1 
45 25/30 30/30 28/30 27/30 2 
45 27/34 29/32 27/32 27/32 0 
45 24/33 28/33 25/33 27/33 1 
45 22/33 26/35 25/35 28/34 3 
45 28/38 30/40 27/40 28/40 -1 
45 22/30 26/31 26/31 26/31 4 
45 24/31 24/30 24/29 24/29 0 
46 26/33 30/33 27/33 27/33 1 
46 25/29 27/32 27/32 27/32 2 
46 26/29 31/33 31/32 29/32 3 
46 26/33 28/32 25/33 25/31 -1 
48 26/33 26/35 28/35 26/35 0 
48 27/32 34/36 33/36 32/36 5 
49 27/35 29/35 28/34 28/35 1 
50 26/36 28/37 26/37 26/37 0 

MÉDIA 23,5/30,2 26,4/31 24,9/30.8 24,9/30.8 1,07 
 
 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos em problemas GRANDES. O problema de 46 
tarefas é uma aplicação de processamento de sonares (Lavoie, 1999), altamente conectada.  Os 
requerimentos de memória de dados e do programa foram ignorados porque eles são desprezíveis 
frente ao tempo de processamento.  Vários dias de processamento foram utilizados sem que fosse 
estabelecido um limitante abaixo de 9 ciclos de atraso (problema de decisão), enquanto que a 
heurística requereu apenas poucos segundos para encontrar uma designação de apenas 7 ciclos.  Sua 
alta conectividade resulta em baixa performance em qualquer método que utilize busca combinatória 
como branch&bound e testadores de existência.  O atraso de 7 ciclos foi mais tarde verificado como 
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ótimo através de uma prova manual.  O problema de 22 tarefas é uma versão simplificada do primeiro, 
e tanto a heurística como o testador identificaram o atraso ótimo (prova manual). 

O último problema corresponde a um grande diagrama (96 tarefas) gerado aleatoriamente.  
Apesar da heurística ter obtido o mesmo atraso que o testador, ela requereu poucos segundos de 
execução enquanto o testador utilizou muitas horas de CPU sem encontrar um limitante menor que o 
atraso da solução apresentada pela heurística. 
 

Tabela 3. Resultados computacionais para problemas GRANDES. 
 

#Tarefas Existência Cptol=1 Cptol=2 Cptol=3 DIF 
22 5/11 5/8 5/8 5/8 0 
46 9/14 7/11 7/11 7/11 -2 
96 24/18 29/18 24/18 24/18 0 

MÉDIA 12,7/14,3 13,7/12,3 12/1,3 12/12,3 -0,67 
 

No que diz respeito à sensibilidade ao valor do parâmetro de tolerância, observa-se que para o 
conjunto de problemas abordados, a utilização de Cptol =2 é suficiente para garantir ganhos adicionais 
na qualidade de solução. 

 
 

5.Conclusões e Pesquisa em Desenvolvimento 
 
A designação de tarefas a processadores para grafos de tarefas PDS é em geral um problema 

NP-completo.  Este trabalho descreve um algoritmo heurístico para geração da designação em uma 
arquitetura largamente utilizada em aplicações PDS,  com vistas à minimização do atraso total.  Os 
resultados obtidos em 37 problemas pertencentes a três categorias de grafos indicam uma performance 
muito boa tanto em termos de qualidade da solução como de tempos de execução.  A heurística possui 
duas características principais: 1) designa tarefas ao processador mestre inicialmente para reduzir o 
atraso do sistema  Input e Output, e 2) designa tarefas ao longo de um caminho crítico estimado, mas 
continuamente revisita “caminhos quase críticos” que podem se tornar críticos quando tarefas são 
designadas e custos de comunicação afetam o atraso total.  A heurística requer tempo polinomial para 
execução uma vez que todos os seus cálculos são no pior caso uma função do tamanho do diagrama de 
tarefas (nós ou arestas). 

Em problemas pequenos, utilizou-se um algoritmo exato de resolução para verificar que a 
heurística obteve a solução ótima em 13 de 14 exemplos.  Em 30 problemas médios, utilizando-se um 
testador de existência (problema de decisão), constatou-se a existência de soluções com  menor  atraso 
que o apresentado pela heurística em 18 casos (diferença média ≈ 1 ciclo), 8 impates, e 4 casos em que 
o testador foi finalizado por limitações de tempo de execução sem verificar a existência de solução 
com atraso menor que o da heurística. Destes 12 casos, 7 foram explorados pelo testador durante 28 
dias de tempo de CPU sem melhorias no custo da solução. Para os problemas maiores,  a heurística 
encontrou soluções ótimas em poucos segundos. 

Como o testador de existência explora alternativas de menor atraso primeiro, quanto mais 
tempo ele mantém a execução, menor é a probabilidade de encontrar uma solução factível com atraso 
menor.  Com base nesta característica e nos resultados computacionais, é razoável admitir que a 
heurística geralmente encontra a solução ótima, ou uma solução a poucos ciclos de atraso de uma 
solução ótima. 

A heurística aqui proposta é fortemente baseada no conhecimento das características de 
comunicação inter-processadores e não pode, a princípio, ser estendida a outras arquiteturas.  Por esta 
razão, a continuidade deste trabalho envolve a aplicação de meta-heurísticas para o tratamento desta e 
outras arquiteturas de sistemas PDS. Em particular,  estamos desenvolvendo algoritmos genéticos e 
evolutivos que incorporam diferentes níveis de conhecimento do problema.   
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