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Resumo

A principal contribuição deste trabalho é a elaboração de vários algoritinos
originais para multiplicação de matrizes n x ll no hipercubo de p processa-
dores, sendo que dois destes superam, em termos de complexidade de tempo,
os melhores algoritmos conhecidos, devidos a Dekel, Nassimi e Sahni. Eles
apresentaram algoritmos de O(nÀ/p:!?), com 2 $ À < 3 e l $ 7) $ n2, e

O(logo + Ç-), com n2 $ p $ n3. O algoritmo JW,A4.A/l apres'ntado neste

trabalho é O(;j!;-logo + ;in-), com l $ p $ n3. Demonstra-se (lue À4A4JW. é

melhor para l $ p < n3/ logo ll.
Através do estudo de alguns outros trabalhos dos mesmos autores, pede-se

observar que o hipercubo é encarado por eles de uma maneira interessante,
a qual chamamos de visualização matricial. A principal vantagem dessa
visualização é sugerir uma idéia geométrica do hipercubo, e ao nlesnio tempo
aproveitar a presença de vários sub-hipercubos nesta estrutura.

Com a utilização das operações básicas de comunicação, ganhou-se
clareza, simp]icida(]e e concisão nos a]gorit]nos, que são desci'itos segundo unia
nova fonnalização introduzida neste trabalho.

Nós tam[)ém apresentamos outros a]goritmos originais para niu]ti])]icação
de matrizes no hipercubo segundo o paradigma da "divisão-e-comi(luista" que
gastam espaço extra constante, e para multiplicação de matriz poi vetou.



Abstract

The main contribution of this work is tlle elaboiation of severas original
algorithnls for 71 x 7} inatrix inultiplication on the hypercube ofÍ) processors, two
of which outperform, in terlns of time complexity, the best known algorithms by
Deke], Nassimi and Sahni. These authors presented algorithms of O(nX/pÀfi ),
with 2 $ À < 3 and l $ p $ 1z2, and O(logo- + Ç.), with lz.2 $ p $ 7i3

The .A/.A/]WI algorithm presented in this work is O(;2B logo + ;=B), with
1 < p < 1}3. It is shown that À/.A/.A41 is better foi ] $ 7) < 713/logo 7i.

Through the study of some other works by the some authors. we could ob-
serve that the hypercube is viewed by thenl in an intelesting iilanner. which we
narre as matricial visualization. The niain advantage of tllis visualizatioii
is to suggest a geonletric idem of Cite hypelcube aiid at the some time ntake use
of varíous sub-hypercubes in the structuie

By utilizing basic communication operations, we gain clarity, sinlplicit)
and concision in the algorithn)s, that aie described thl'ough a novel formdiza-
tion introduced in tais work.

We algo present some other original algorithins fol matiix multiplicatioii
on the hypercube, according to the })aradigin of ''divã(le-and-con(quer" that use
constant extra space. as well as foi vector-matiix multi])lication.
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Capítulo l

Considerações preliminares

Ao iniciarmos esta dissertação, o objetivo que nos propusemos foi desenvolver algoritmos
para máquinas paralelas com arquitetura do ti])o hipercubo de dimensão d, também
conhecido pelo nome de d-cubo binário.

O principal favor de motivação é o fato de o hipercubo ser uma fede de interconexão
de processadores que se tem utilizado elll muitas alquiteturas paralelas. Do ponto de vis-
ta de construção, a estrutura do hi])ercubo tem a vantagem de sel' facilmente extensível
("escalabilidade"). O primeiro protótipo foi cllamado Cos771ic Cume ISei851, coni])oito por
2C :: 64 piocessadol'es /7zZe/ 8088, fabricado pelo C'a/ícc/}. A empa'esa T/&íl kí7tg .A/ac/}íl es

Corp07'ati07 produziu a C'aiz7}ecli071 JI/ac/li7ze IHi185j, com 2lo = 65536 processadores agru-
pados ein 4096 módulos ligados eln um 12-cubo, enquanto a /7}Ze/ fabl'icou o ÍPS'C2'e, com
27 = 128 processadores 8(7886, e uma série de outl'os hipercubos. Uma discussão sobre'
arquiteturas paralelas e suas perspectivas futuras ])ode ser encontrada enl IBe1921.

Apesar da disponibilidade desses comi)utadoi'es paralelos, a sua efetiva utilização de-
pende do projeto e desenvolvimento de algoritmos paralelos que, em geral, não são fáceis
de conceber. Alguns trabalhos IDNS81, NaS81, NaS821 nos chainaranl a atenção por in
produzirem uni modo intel'essante de visualizar o hipercubo. Esta técnica, (lue chamamos
de visualização mau'icial ao loitgo de todo este texto, permite aproveitar mina série
de propriedades da definição i'eculsiva do Iti])ei'cul)o, constituindo-se ein uni instluniento
muito útil pala coltcebel algoritnios atesta to])ologia.

Estudando esta técnica, cl]egan]os à conclusão de (]]ie ])ode sei' melhor explorada cona
relação aos algoritmos para multiplicação de matrizes, e obtivemos novos algoritmos su])e-
riores aos já pub]icados por Deke], Nassimi e Sahni IDNS811. Eles apl'esentatam algoritmos

de O(7}À/pÀ?L), com 2 $ À < 3 e l $ ;u $ ?12, e O(logo- + Ç-), com ?12 $ 7) $ 7t3. O

algoritmo .A/.A/.A/i apresentado neste trabalho é O( "' logo + ;fi;-), com l $ p $ n3

Demonstra-se que .A/MMI é inelllor algoritmo para l $ p $ T}3/ logo ?}. Por esse motivo,
o problema da multiplicação de matrizes tol'nou-se o tema dominante do nosso traballlo.

Neste capítulo inicial, depois de definirmos a notação das comi)lexidades, descieveie-
nlos de unia maneira sucinta alguns dos modelos de conlplitaç.ã.o paralela mais conltimente
utilizados na literatura. Esses modelos ])iocul'anl, dentro do possível, refletii as ma(ltiinas
reais

l
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Num sistema de computação paralela de ineinória distribuída, os processadores se
comunicam através de troca de mensagens, conforme o algoz'atino que implenlentam para
resolver um determinado problema. Entretanto, comparando-se diversos algoritinos clás-
sicos, pode-se observar que frequentemente se repetem alguns tipos de comunicam;.ão entre
os processadores, e que por isso recebem unl cuidado especial. Esses ti])os de comunicam;ão
serão chamados operações básicas, e suas descrições taml)éin estão neste capítulo.

No capítulo 2, definimos o grato do hipercubo, e relacionamos algumas de suas princi-
pais propriedades, bem como possibilidades de ilnersões de outras topologias conhecidas.
A partir disso, explicamos em que consiste a técnica das visualizações. Procuramos e-
nu!gerar de um modo claro as propriedades que nos serão úteis adiante, e reescrevemos
alguns algoritmos INaS81, NaS821, aproveitando tainl)éln as operações básicas.

O objetivo do terceiro capítulo é estabelecer hipóteses com relação às medidas de
complexidade das operações básicas no hipelcubo, para assim podermos descrever alguns
de seus algoritmos, entre eles os do tipo SIMD que serão utilizados.

O capítulo 4 é o principa] de to(]o o texto. Nele tratamos do pl'oblenta da multi-
plicação de tnatrizes no hipeicubo, descrevendo iniciahnente os algoritmos já conhecidos
e e[n seguida explicando colho é possível a elaboração de vários originais. A ])artir das
cotnplexidades desses algoritinos, estabelecemos um critério de comparação para então
concluirmos (duais são os melhores. Dois dos llovos algoritnios su])el'ani os conhecidos até
agora. Por fim, apresentamos uma série de algoritmos originais, de es])aço exti'a constante,
para multiplicação de matrizes que se l)aseianl no método de "divisão-e-cola(luista"

O problema da multiplicação de matriz poi vetor, ])ela sua semelhança cona o anterior,
pode se] resolvido einplegando-se idéias análogas. A descrição de novos algolitmos ])aia
esse problen)a está no capítulo 5.

No último capítulo, tecemos alguns comentários sobre o tlabdllo realizado, onde plo-
curainos explicar todo o seu desenvolvimento, e relatam alguns pontos (]ue ainda necessitam
de um maior estudo.

O apêndice A contém unia lista de símbolos usados, seus significados e o núnlel'o da
página de sua primeira ocorrência.

1.1 N oração para complexidades
Faremos aqui uma breve descrição das itotaç.ões O(.), ç2(.), O(.) e o(.), (ltie litilizareiiios
comi fre(luencla nos cálculos das complexidades dos algontnios.

Seja unia função / : N --, N. Definimos os seguintes conjuntos de funções:

0(/)
Q(.f)
0(/)

{g : N --, N l ] 110 2 0, ] c > 0, tal que V li ? 110, g(7}) $ c/(n)}
{g : N --, N l ] 110 2 0, ] c > 0, tal que V v} 2 lto, g(?}) 2 c/(?1)}
o(/)n Q(/)

Colho é usual, escoe«ren-os g = O(/), g = (2(/) e g = O(/) ao invés de g C O(/),
g C ç2(/) e g C O(/), «specti«l«e«te
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Além disso, seguindo a de$nição de Wilf IWi1861, dadas duas funções /(n) e g(n),
dizemos que /(n) = o(g(n)) se ]im«-+- /(7})/g(n) existe e é igual a 0. Portanto, se
temos dois algoritmos que gastam tempo /(1}) e g(?1), onde 1} é o tamanho da entrada,
e /(n) = o(g(n)), sabemos que para todos os valores suficientemente grandes de n, o
desempenho do primeiro algoritino será garantidanlente superior ao do segundo.

Um caso particular que aparece com freqüência no nosso trabalho é o seguinte:

log'?} o(n'), para a ? l e b > 0

Isso pode ser provado com a aplicação da negra de L'Hospital, como mostramos abaixo
Fazemos a seguinte troca de variável: nb = in, ou sela, ll = 7ni/b. c é uma constante.

.tv.,.q?
]Ha ml/bc linl :::--=

nl --t+oo I'n,

â ,,.n. u='
e ]i:.. yl::!!e(!Zl@b',,.='F- l

c'(« 1) . . .(«
b'

.lel..!.!) i::., yr:.yy..P
nl--++o0 77Z,

-«' ''' :' ..n. (y'y''''ca(« - 1) l
7RlaJ + l a

1.2 Modelos

A computação paralela caiacteiiza-se pela presença de vários processadores trabalhando
simultaneamente para resolver um mesmo ])ioblema. Quando esses processadores estão
sincronizados e subordinados a um único controle, todos executando simultaneamente
uma ]l)esiila instrução, apesar (le possuli'ent (la(los (llfelentes, (lizenlos (lue neste caso o

controle é centralizado. Na literatura utiliza-se a nomenclatura Slh'ID, blue significa S'Í7zgZe

/zzsíructioiz Stzea77}, À/u/lzpZe /)aZa Strea7?z. Pol outro lado, (ltiando não há esse controle
central, e os processadores traba]hain de modo independente, com sua prós)ria unida(]e de
controle, emprega-se o nome de MIMD, isto é, À4uZlíp/e /nslr?/clíozz 5't ea.rll, .A/u/[ip/e Z)aÍa
Stream.

Esta centralização pode ou não ocorl'er com relação à tllemória. No caso em (lue há
uma única memória, à qual todos os processadores têm acesso, dizemos que a tnemória
é compartilhada (s/larga). Para (lue isso seja possível, é preciso estabelecer critérios para
reso[ver coní]itos de escrita ou feitura entre os ])locessadoies. O oposto ocorre (lua,n(]o cada
processador tei[[ sua ])iop[ia nien[oria, a (dual chamamos então de ]nemo]'ia dista'ibuída.

Os processadores estão ligados entre si segundo alma topologia, a (dual chamalenlos de
"rede de Interconexão". Essa fede pode sei ie])lesentada poi unl grifo, onde os véi'vices
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são os processadores e as arestas são os canais de intercomunicação. Dessa forma, os
processadores comunicam-se entre si através do envio de mensagens através desses canais.

Existem modelos com respeito ao modo como é feita a comunicação nesses canais
segundo vários aspectos:

Capacidade de comunicação: Podem ser definidos três tipos:

l-port: Durante uma comunicação, cada processador só pode utilizam um único
canal por vez- Também é chamado de processar-l)ou7zd, to/tísperí7}g, etc.

d-post: Considerando que cada pi'ocessador tenha até d canais, ele pode utiliza-los
todos simultaneamente. Também é chamado de lizzk-bolz7zd, s/ioutíng, etc.

k-post: Cada processador pode utilizar somente k canais simultaneamente, 1 < k <
d. Também é chamado de Z)]W.4-bound.

Canais: Dados dois processadores pi e pj interconectados entre si, e supondo que o canal
de comunicação que os une seja bi-direcional, este mesmo canal pode ser de dois
tipos:

Hall-duplex: Somente unia mensageii} por vez pode atlavessai o canal, de pi para
pj ou de pj para' pí-

Full-duplex: Duas mensagens podem atiavessai siiilultaneainente o canal, uma enl
cada sentido.

Tempo de comunicação: O tempo 7' necessário pala (]ue unia mensagem cllegue de um
processador a outro através de unl canal de comunicação (lue os interliga é modelado
de diferentes modos na literatura. Fraigniaud e Lazard IFrL911 desci'evem-nos da
seguinte forma:

M[odelo linear: Através de experinlentos, verifica-se (]ue o temi)o de comunicação
depende do tamanho da mensagem enviada. Portanto, considera-se T = P+ Lr,
onde /3 é o custo de star't-?z7) ("inicialização") e I'- é o tempo de traiislnissão de
uma mensagem de tamanho unitário. L é o tamanho da mensagem.

M.odeio constante: E feita a suposição de (lue o conipiinlento das mensagens é tão
pequeno a ponto de considel'al o tempo 7' como uma expressão constante. Além
disso, talnbénl se supõe neste modelo que as mensagens podeiii sel quebradas
e associadasi sem qualquer gasto extra de temi)o.

Modelo segundo Bertsekas et al.: Em IBOS911 e IBeT891, um outro modelo é
sugerido, diferindo do modelo constante por não permitir quebra ou associação
de mensagens. Os autores conlentani que esse modelo ])ode sei coinpa]ado cona
o linear assumindo /3 = 0 e r = 1, e considerando as mensagens com tamanho
unitário.

Há ainda outros modelos menos inipoltantes pala tempo de comuiticaçã.o relaciona,
dos de uma maneira não exaustiva enl IFrL911.

:Por associação de mensagens entende-se justaposição, ou seja, se obLéiii unia nova mensagem cujo
tamanho é a soma dos tamanhos iniciais.
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1.3 Operações básicas de comunicação
Supondo que a máquina possua memória distribuída, é necessária a troca de informações
entre os processadores, e surge então o problema de comunicação entre eles. Apesar do
acesso de um processador a outro dependem obviamente da topologia de interconexão,
algumas operações aparecem frequentemente no estudo de algoritmos. Infelizmente não
há uma nomenclatura padronizada pala essas operações, e portanto tecemos que adorar
uma, baseada em IBeT891, ein detrimento das demais.

Difusão Singular (DS): Envio de uma mesma mensagem de uin dado vértice a todos
os demais vértices da rede. Duelos nomes: Z)70adcasling, sátzg/e izode bl'oadcast, Dize
to a//, etc.

Difusão Multa-nó (DM): Cada vértice envia uma mesma mensagem ])ara todos os ou-
tros vértices. Corresponde a fazei simultaneamente unia difusão singular a, partir
de cada vértice. Outl'os nomes: gossippí7zg, iliulfi7 0de b7'0adcast, a/Z lo rl//, lota/
ezc/ta7zge, etc.

Dispersão (Dp): Um determinado vé].tece envia ])aia cada vé].time da i'ede unia mensa-
gem distinta. Outl'os nomes: scatÍer'Í7zg, silzg/e 7}0de scaliel', pe7's07ia/ zcd 07ze to aZ/
distrit)uting, etc.

Troca Completa (TC): Cada vértice envia ntensagens distintas para cada uin dos ou-
tros vértices da rede. Corresponde a fazer simultaneamente uma dispersão ein cada
vértice da rede. Outros nomes: nzu/Zi-scaltering, pers07za/izcd aZ/ to al/, c0771plefc

ea;cllange, data tl'aTtsposition, Tllltttiscatter- gatllel', e.tc

Dentre essas quatro operações básicas de contunicação, as tlés ])romeiras possuem o
perações duais:

Acumulação Singular' (AS): Um deter'minado vértice da fede i'ecebe unia mensagem
de cada llm dos outros vél'tices, mas em cada véi'tece inteimediál-io do pei'curso, as
mensagens recebidas são "combinadas", dando origem a unia única do mesmo tipo
e tamanho. O tempo de "combinação" não é nlaiol' (llle o da transmissão entre dois
vértices. Corresponde ao inverso da, difusão singular. Outros nomes: sá7zgle 7zo(/c

acc?i7nu/atioí}, cozlue7yccasfí7zg, etc.

Acumulação Multa-nó (AM): Cada véi'tece envia uma niensageni ])aia cada uJji dos
outros vértices da fede, e as mensagens destinadas a un] mesmo vértice são "combi-
nadas" durante o percurso. Collesponde a fazer simultaneamente uma acumulação
singular edil cada vértice. Outro nome: iit?zlíí7}c,de accu7?!?1/ati07}.

Recolhimento (Rc): Um detenninadó vértice recebe de cada vértice da rede uma men-
sagem distinta. Pode-se observar (]ue a seqiiência de tiansniissões no recolhimento
é o inverso da seqüência da dispel'são. Outros nomes: gaí/&crí7zg, si7zg/c 7zode gaf/}e7',
etc
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Podemos ter uma melhor visão comparativa das operações básicas através do quadro
abaixo, que descreve os envios iniciais e os recebimentos anais. p é o número total de
vértices, z :> y significa que z vértices distintos enviam cada uln y mensagens distintas, e
z +: Z/ significa que z vértices distintos recebem cada um 3/ mensagens distintas.

OPERAÇOES ENVIOS l RECEBIMENTOS

1.4 Hierarquia das operações básicas
Em IBeT891 as operações básicas estão dispostas segun do uilla hierarquia de complexidade
E importante observar que tal hierarquia inclepende da topologia considerada.

Ela baseia-se nos seguintes fatos:

B DS e AS são casos particulares de Dp e Rc, regi)ectivaniente;

e Dp é Ah'l onde uin único vértice envia mensagens;

B Rc é DM considerando apenas o recebimento de mensagens em um vértice;

e DM e AM são casos particulares de TC.

Na figura abaixo, cada quadro conesponde a unia operacão básica. Sendo Á e .Z? dois
quadros, .4 --} .B significa que unl algo1litmo que resolve ,4 também pode iesolvei B, e
o te[npo ótimo para resolver ,4 não é ;;++nf do que o tema)o ótimo ])ai'a iesolve] B. Se
.4 {..-> .EJ, então as operaçoes .4 e /i sao consideradas duais.

DS   (P - l) + l
DM P :$,r l P + (P - l)
Dp l + (P - l) (P - l) + l
TC P :> (P - l) P +: (P - l)
AS (P - l) + l [ ++= ]

AM P + (P - l)  
Rc (P - l) :> l l + (P - l)



(capítulo 2

O hipercubo e suas visualizações

O objetivo deste capítulo é descrever rapidamente algumas características da topologia
do hipercubo, e apresentei' em seguida o (lue chatilanlos de suas "visualizações", qiie nos
parecem ser bons instrumentos para a conce])ção (]e algolitnios nesta fede de interconexão.

2.1 Definição
Um hipercubo de dimensão c! possui p = 2'í vértices. Cada vértice é identifica(]o por
um endeieç.o de d bits. Cada bít do endel'eço col'l'esponde a unia dimensão do llipercubo.
Vamos usar a própria representação binária do endereço e = ed-i . . .bico, onde cada ei é 0
ou 1, para denotar o vértice e. Este vértice é adjacente a todos os vértices cujos endereç.os
diferem de e em exatamente um único Z)it, isto é, o vértice e é adjacente aos vértices em

{e © 2' 1 0 $ J < (Z}
onde © representa o o])erador ou-exclusivo.

Cada vértice de um hipercubo de p vértices é adjacente a d = logo outros vértices
Temos portanto um total de d 2a'i arestas ou ligações.

Chamaremos de #(d) o hipercubo de dimensão d coill p : 2a vértices.

Algumas propriedades topológicas
Saad e Schultz ISaS881 fazem uma apologia do Itipercubo do ])onto de vista to])ológico,
enumerando uma série de vantagens desse gi'afo como re(le de interconexão de processa-
dores. Recolhemos abaixo os principais resultados apresentados, lhas não repetia'enlos as
demonstrações, por fugir do escopo deste trabalho.

B O hipeicubo possui uma estrutura lecul'diva, isto é, #(0) é unl único vértice, e #(d)
é formado ])or dois #(d -- 1), chamados /7i e Z2, dais 2Ü'i ligações: cada pai de

vértices, um de XI e outro de X2, que tenllam o mesmo endereço (de d -- l bíls)
são ligados entre si. Além disso, todos os vértices recebem uni novo endereço: cada
vértice de .171 que tinha endereço c = cd-2 . . .bico passa a ter endereço Oca.2 . . . elmo,

enquanto o mesmo vértice e de .172 recebe como novo endereço lc.1-2 . . .bico.

1'
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B Hád modos diferentes de se üvidir um hipercubo #(d) em dois #(d-- 1). 0 inverso
do que está descrito no item anterior é uin desses d Díodos, referente ao bít mais
significativo dos endereços. O mesmo pode sei feito com qualquer um dos outros
d -- l bits.

B Há d1 2a diferentes modos de numerar os 2a vértices de um #(d)

8 Dados dois vértices uí e u2 adjacentes de uni hipercubo, temos que os vértices adja
centes a ui e os vértices adjacentes a u2 são conectados um a uin.

e Em qualquer hipercubo não há ciclos de compiiniento ímpar

8 Sendo o diâmetro de um glafo a maior distância enfie (luaisquel' dois de seus vértices,
seu valor para o -H(d) é d.

e O seguinte teorema é apresentado: Unl grafo G (}', E) é «- #('Z) se e se«,e«te se

IVI = 2a;

Cada vértice de G tem grau d;
G é conexo;

Para quaisquer dois vértices ui e u2 adjacentes de G', os vértices adjacentes a
ul e os vértices adjacentes a u2 estão ligados um a. uin.

Esse teorema, entre outras coisas, permite o reconllecinlento de um liipelcubo através
da verificação de somente quatro condições.

B A mínima distância entre dois vértices com endel'eços DI e u2 de unl hipei'cubo é
igual ao número de bits enl que diferem, isto é, é igual à distância de Hainnling entre
eles: Wa«.(«-,«2).

. Sejam t;l e u2 dois vértices de #(d) tais que #an}(ul,u2) < (/. Portanto, há

Xam(ul,u2) caldinhos disjuntor (que não posstienl vértice em c.omunl) de compri-
mento Ham(ul,u2) entre ul e u2, e d-- Ha71}(ul,u2) caminhos taiill)éiii disjuntor de
comprimento Ha71}(ul , u2) + 2

Essa propriedade permite uma eficiente ])aralelização da transniissã.o de n)ensagens
entre dois vértices do hipelcubo.

2.3 Imersões
Devido às diversas topologias existentes, unl conceito importante é o de amei'são de um
grifo em outro (e7izbedding). A imersão nada mais é do (late uni inapeanlento unl a um
entre os vértices do grato a ser imenso e os vértices do grato llospe(leito, (lue satisfaz a
propriedade de que dois vértices adjacentes no grato intenso estão ielacioitados a outros
dois vértices do grifo hospedeiro (lue possuam algum calminho enfie si.

Duas razões relatadas eiii ISaS881 nlostranl a impoltància das imeisões:
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B Supondo que haja um algoz'itmo desenvolvido em uma determinada arquitetura, e a
topologia dessa arquitetura possa ser imersa em un)a outra, um algoritmo na segunda
arquitetura pode ser obtido sem grande esforço.

e Um programa pode ter uma estrutura que é própria para ser resolvida sob uma
determinada topologia. Se se conhece a imersão dessa to])ologia em uma outra, fica
mais simples a resolução do mesmo problema na segunda topologia.

Uma imersão pode ser considerada boa se cada par cle vértices adjacentes do grifo a ser
imerso é levado a um par de vértices vizinhos no grifo hospedeiro. O hipercubo permite
imersões deste tipo pala anéis e grades, confolnie descrito em ISaS881. Em ISon911 é
apresentado um método recursivo de imersão: de unia grade 77}-diinensiona] de r vértices
em cada direção em uln #(d), onde 2a = r"'

Na figura abaixo, através da aplicação do n]étodo descrito en] ISon911, os vértices de
uin .#(6) estão dispostos de forma a permitir a visualização da grade toroidal 8 x 8 imersa
nesta estrutura:

Monien e Sudboi'ougll IMoS881 relatam unia séi'ie de resultados conhecidos sobre i-
mersões em algumas das topologias dais comuns. Utilizaltdo duas medidas de qualidade
(dá/atíorz e ezparisioz}), mostram como é possível iniergil' no hipei'cubo gratos como árvores
binárias, grades, X-fr'ccs, embaialh adobes-perfeitos ( s/}tl./77e-ca;c/}r17zge), De Brujn , entre ou-
tros



10 CAPÍTULO 2. O HIPERCUBO ESUAS VISUALIZAÇOES

2.4 Comparações
Na tabela abaixo estão alguns parâmetros importantes para uma rede de interconexão
de processadores, e considerando algumas topologias conhecidas: anell , árvore binária
balanceada, grade d-dimensional toroidal simétrica e hipercubo (J7(d)). Conectividade
é o número mínimo de vértices que precisam ser retirados para que o grato se torne
desconexo. Supõe-se que todas as topologias tenham p vértices.

rOPOLOC/ÁSll ANELI ARVORE GRADE HIPERCUBO

2.5 Visualizações do hipercubo e concepção de algoritmos
Ao se estudar os trabalhos descritos eni INaS811, INaS821 e IDNS81], pode-se observar
que o hipercubo é encarado de uma maneira interessante. Diremos (lue os autores "vi-
sualizam" o hipercubo segundo diferentes ângulos, e pelo fato de esta topologia ter uma
estrutura essencialmente recursiva, ,aproveitam a presença de vários sub-hi])elcubos nessas
visualizam;ões para a concepção de diversos algoritmos.

Esses trabalhos entretanto não dão unia persa)ectiva to/)-dolu7z dos algolitmos des
crevenclo-os a partir das propriedades das visualizações, e poi'tanto sua compreensão é
mais árdua. Chama,reinos tais visualizações de linear e nlati'icial para facilitar futuras
referências, e daremos aqui informalmente uma descrição de suas pl'inci])ais cal'acterísticas.
Tatnbéin mostrarelnos alguns exemplos de algoritmos Sll'ç'ID, vários a])I'esentados nesses
mesmos trabalhos, que ficam mais simples de serem entendidos quando se conhecem essas
visualizações. Antes aplesentarentos uma notam.ão para a especificação desses algoiitmos
SIMD. Apesar de concentrarmos nossa atenção em algoritnlos SllvID, as visualizações
também podem auxiliar a elaboração de algoritinos h'l Ih/ID.

2.5.1 Notação para algoritinos SIMD
Seguiremos uma notação baseada enl INaS81j e INaS821

R(i), 0 $ i < p, é um I'egistiador R no vértice { de #(í!). Quando o iegistradoi R
do vértice { estiver vazio, R({) = nula. Se R for uni vedor, XI.jl(í) é a .j-ésima posição
do vetou R do vértice {.

B íÓ é o b-ésinlo báZ da. I'epl'esentação binái'ia de í

B tb2:bi corresponde aos bits b2, . . . , bt da representação binária de i.

B Seja {d.i . ..to a representam;ão binái'ia de á, pal'a { C lO,7) -- 11. i(z') é o núnlel'o
cuja representação binária é áa-i . . zb+libtb-l . . .ío, onde iz, é o complemento de
{b, 0 $ b < d. No hipelcubo, o vértice { é collectado com i(Õ), 0 $ ó < (/

' Anel é grade toroidal l-diinensiond

Diâmetro P/2 21og2p d(P'/' -- 1)/2 log:p
Conectividade 2 l 2d log,7)
Imersões     anel. árvore anel, árvore, grade
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Um comando de atribuição envolvendo dois registradores de vértices de uin hipercubo
atribui o valor contido no registrador do primeiro ao registrador do outro. Consideremos
os seguintes tipos de atribuições em alguns dos algoritmos que serão descritos:

Atribuição que é utilizada somente entre registradores de uin mesmo vértice.
necessita de nenhuma comunicação ente'e vértices.

Não

Atribuição que requer uma comunicação entre dois vértices vizinhos. Por exemplo,
R({) - R(i(b)) é válido no hipercubo. ' '

oca que requer uma comunicação entre dois vértices vizinhos. Por exemplo, R({) -'
R({(b)) no hipercubo. ' ' ' '

Para arquiteturas SIMD, o algoritmo é o ineslno em todos os processadores, e cada
comando pode ou não ser executado por um determinado processador. Em uin comando
a habilitação de uln vértice é feita através de uma condição colocada entre parênteses.

Exemplo:
R(i) '- R(i(Õ)) + l, ({4 = 1): somente é executado pala. véi'vices com endereço cuja

reT)iesentação binária contém l no üáí 4.

2.5.2 Visualização linear

Esta visua]ização é muito sim])]es, e baseia-se na definição reculsiva do hi])ercubo, onde
seus vértices estão dispostos de uma forma linear e se(liiencial. Veremos mais adiante que
é um caso particular da visualização matricial.

Nas figuras abaixo, estão i]ustrados o .H(2) e o ]7(3) sob a visualização linear:

o0 01 ]o ]] 000 00] OIO Oll JOO IO] 1]0 11]

H(1)

H(2)
H(1)

H(2)

H(3)

Sob essa visua]ização, a figura de ]7((Z) é coin])osga peias fíbulas de dois ]7(d -- l),
uma à esquerda e outra à direita. Enl seguida, as giestas eittle os vértices desses dois
sub-hipel'cubos são ligações ente'e o i-ésimo vértice (]o #(d -- 1) da esquerda e o {-ésimo
vértice do .#(d -- 1) da direita, onde 0 $ i< 2'l'i. Isso po(le sei' nlelhoi' observado nos
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diagramas que estão abaixo das figuras dos hipercubos, onde estão indicadas as ligações
que são acrescentadas quando se deseja obter um hipercubo de dimensão maior.

Portanto, conforme a figura anterior, a partir de dois #(3) pode-se chegar à represen'
ração linear de .F(4):

oooo o001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 10]] 1100 1101 1110 1] 11

H(4)

A nuineraçao dos vértices é dada pelas suas posiçoes na se(luencia, começando com 0
e tenninando em 2a -- l.

Daremos agora alguns exemplos de algoritnios para o /7(d) (lue se toinani mais simples
de serem compreendidos a partir da visualização linear.

Inversão: Pode-se observar que na seqiiência ordenada das le])iesentaç.ões binárias dos
valores de 0 a 2a -- 1, as posições siniétlicas (isto é, a priiiieira e a última, a segunda
e a penúltima, etc.) têil) exatamente os d bits trocados. Comi essa. observação, é fácil a
elaboração de um dgoritino para inversão de unia se(liiência de 2'Z = 7) elementos presentes
nos registradores R dos vértices do hipercubo, que coloca no primeiro vél'vice a informação
que estava no ú]tinio, no segundo a informação que estava no])enúltimo. e assim por diante.
Tal algoritmo gasta tempo O(d) = O(lo97)):

for b := 0 to d - l do

R(im) -» R(i)

Nesta notação, conforme já foi comenta(]o, { con'esconde ao eildet'eço de cada vértice
do hipercubo. Todos os vértices do Iti])ercubo (0 $ i< 7)) executam esse mesmo algolitmo.

E interessante notar que não é necessário seguia' a Ordem crescente dos báls dentro do
"for"( ]
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Intercalação (ou merge) botânica: Esse dgoritmo IBat681 supõe que as duas sequên-
cias a serem intercaladas estejam uma eni cada -#(d -- 1), um valor por processador,
armazenado no registrador R. A primeira está enl ordem crescente e a segunda em ordem
decrescente, com relação à ordem dos processadores. É utilizado também um registradorauxiliar S.

for ó := d -- l downto 0 do
S(i) -- R(im)
R(i) := mi«(S(i), R({)), ({õ = 0)
R(i) := «-ax(S(i), R(i)), ({Ó = 1)

Abaixo temos um exemplo para o 17(3), onde estão indicados os valores do registrador
R

Vértices ooo l ooi l olo l oll l ioo l iol l ilo l ili

A partir dessa intercalação, fica muito sim])les a elaboi'ação de unl algoritmo de arde
nação tipo "divisão-e-conquista" composto de três passos:

. ordenações recursivas ein ])aralelo em cada #(d -- l);

. inversão dos valores no .ü(d -- 1) da dil'eira;

B intercalação bitõnica.

Como a coma)lexi(lide da intercalação e da invelsã.o é (')((Z) = C)(log/y), esta ordenação
c«sta O(log' p).

Rank: Seja Razzk({) o núnlei'o de vértices pi'ecedentes a { que tenham informação no
registrador S, isto é, Raizk({) = 1 {.j l .j < { e .9(j) # nul1} 1, 0 $ í < p.

Exemplo de conto deve ser calculado o Ra k ])ala /7(3):

A partir da visualização liiieai de #(d), a idéia é a seguinte

B O algoritn)o tem d passos} cada passo aglutinando dois Itipei'cubos lnenol'es em um
outro maior;

e Ein cada ])asse, se um determinado vértice í estiver no sub-hi])ercubo da es(luerda,
ele não terá seu Ra?tk modificado. Caso contrário, isto é, se estiver na direita, sonla-
se ao seu Ra7zÊ o total de vértices com informação no i'egistrador .S que estão no
sub-hipercubo da es(lueida.

No início 2 3 3 9 6 4 -} l
b-2 2 3 2 l 6 4 3 9

b- l   l 2 3 3 4 6  
b- o ] 2 9 3 3 4 6 9

Vértices   101 010 0] 1 100 10 1 110 l l l

S       a       d
        0   l 9 3
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Nesse algoritmo INaS81, NaS821, serão utilizados também os registradores R, y e .4,
supostos disponíveis em cada vértice

Para 0 $ k < d, #(k) é uin sub-hipercubo de #(d), e Rt e I''t são os valores tios

registradores R e y no passo k. Seus significados são os seguintes:

. R*(i): R-k(i) e«- #(k);
. }'t(i): número total de vértices com informação no #(h) onde está o vértice i.

Fórmulas para o cálculo:

R'(i)
y'(i)

o, o $ i < P.
0, se S({) = -11, 0 $ { < 7,
1, se S(i) # ««n, 0 $ á < P.
R"-:(i), se {k-i = 0
Rk-'(i) + }'k''({(k-')), se it-i = 1.
}''*-:({) + L'k''(i(*''))

R'(á)

l.'*({)

Algoritino:

R({) :
v''(i) := 1, (s(i) # -n)
}'(á) := 0, (S(í) = n«n)
for b := 0 to d - l do

,4(á) '-- \''(im)
R({) := R(i) + .A(Í), (iõ = 1)
y(á) : }'({) + Á(i)
En) cada passo do "for", são calculados Rb+l({) e I''Ó+:(á)

Con-«t-ção: U«,. «ez calc«l«.lo R««k({) e *r"-"e««'lo e«- R(i), p''le-s' '"""''":
as informações presentes no hipercubo, HàuteudcFse a OI'denl inicial. Ent outras palavras,
pode-se colocar a informação de S({) no vértice de endereço R(i), deixando-se os demais
va,Z10s;

Para o ]nesino exemplo anterior, indicamos os valores iniciais e finais dos iegistradores
S

Algoritmo:

for b := 0 to d - l do

(S(Í(ó)),R(i(Ó))) -(S({),R(í)),(S(i) # nula an(l R(i)z, # áó)

Eln cada passo, as informações são enviadas a vértices cujos endereços possuem unl
bí{ a mais igual ao endereço desejado. A denionstlação de otle não há colisões nos passos
intennediários é sim])les, e está em INaS821.

Vértices   001 01 0 011 100     l l l

9 r -     a   b C d

R       0   l 2 3

S   b C d        
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Distribuição: Esse algoritmo é o contrário da concentração, isto é, espalha as infor-
mações segundo os valores que estão armazenados em R. Su])õe que as informações estejam
nos primeiros processadores no registrador S, além de que R possua valores apropriados.

Exemplo para o .a(3):

O algoritino é o mesmo da concentração, invertendo-se os passos

for b := d -- l downto 0

(S({(Ó)),R({(Ó))) --(S({),R(á)),(.S'(i) # nuH and R.({)Õ # áÓ)

2.5.3 Visualização matricial

Esta visualização, como havíamos dito, é unia generalização nlulti-dimensional da visua-
lização linear. Na visua]ização matricial de duas dimensões, os vértices de #(d) são
considerados na forma de uma matriz com Z, = 2": linhas e (..' = 2" colunas. Portanto.

9d :: 9?n+?t -- /./--

Como exemplo, #(6) é ilustrado abaixo, onde 11} = 7}. = :3

Os endereços dos vertices pal'a esse exemplo estão no (lua(lio abaixo

vé;ii;léê   001 010 Dll 100 101 11 0 l l l

S   b C          
n L! 5 6          
S   a       b C  
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Esse endereçamento é feito dentro de cada, linha da es(luerda para a dii'eira, collleçandch
se pela linha superior e terminando-se na inferior. Dessa folha, considerando o hipercubo
como uma matriz P = (p{,j), 0 $ í < L e 0 $ .j < C, o vértice correspondente à posição

po,o da matriz tem endereço 0, po,c.t é o C' -- ], pi,o é o C,', e assim ])o] diante. O endereço
de cada vértice tem uma representação binária com d = v1 + 7n bits.

Com esta disposição, é fácil observar que dentro de cada linlla os 11} bits mais signi-
ficativos permanecem constantes, enquanto (lue os 1} menos significativos crescem de 0 a
C -- 1. Pode-se então considerei cada linlla como um 17(?&) disposto lineainleiite.

Por outro lado, o mesmo ocorre enl cada coluna, onde os ll bits menos significativos
perinanecent constantes e os n} fetais significativos crescem de 0 a L 1. Portanto, cada
coluna também pode ser considerada como um X(7n) disposto linealnlente.

Além disso, quando se visualiza um #(d) na forma matricial com L = 2"' linhas e
C' = 2" colunas, pode-se considerar (lue a matriz P é foi'filada })Ol- sub-n)atl-izes Pi.j de
ordem 2":'"'' X 2"'"'. oitde 0 $ ?1&' $ n}, e 0 $ 11' $ 1}, para. 0 $ { < 2"'' e 0 $ .j < 2"

P
0,2n

Para enunciarinos outras propriedades, será necessário estabelec.el ii)na nomenclatura.
Dadas k matrizes .A4o, À4i, . . . , .A4x;.l de mesma ordem, cllanlaienlos de elementos coi'-

respondentes cada gi'upo de k elementos, unl de cada nlatiiz, (lue possuam os mesmos
índices. Também chamaremos de sub-matrizes de P de unia niesnla linlla as sul)-matrizes

ooo ooo ooo 001 ooo Olo ooo Ol] ooo 100 ooo IU]    
001 000 001 001 001 010 001 011 001 100 oo] lO ]    
Olo ooo 010 00] 010 010 010 01] 010 100 UIU IUI    
Oll ooo Oll 001 Oll Olo OI l Oll O11 100 01 1 10] 01 1 11u  
100 000 100 001 100 010 100 011 100 100 l oo lo ]    
101 000 101 00] 101 010 101 011 101 100 LOI IUI    
110 000 110 001 ll 0 01 0 ll o Ol] 110 100 110 101 LIU llU L l U 1 1 i

lll ooo lll 001 ll l Olo ll l Oll 11 1 100 11 1 101 1 11 1 ii u l ii l iil
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.f\,o, .fl,i) . ' ' ) PI,2«,.1 , e de maneira análoga, Po,j, P],j, . . - , 'f2n.'--l.j serão chamadas sub
matrizes de P de uma mesma coluna.

Dessa forma, podemos descrever mais algumas propriedades importantes da visuali.
zação matricial:

e Cada uma das sub-matrizes Pi,.Í cora'esponde a u]]] #(7} + 7n
visualizado matricialmente.

I'' -- m') também

e Cada grupo de elementos correspondentes das sub-matrizes de .f) de unia nlesnla
linha forma un) X(11'). A figul'a abaixo ])iocura ilustrar esta ])iopriedade, onde os
arcos ligam vértices de um desses grua)os:

B De modo análogo à propriedade andei'ior, cada grupo de elementos correspondentes
das sub-matrizes de P de uma mesma coluna fol'nla unl X(li&').

Essa visualização matricia] do hipercubo ])ode ser estendi(]a a. matrizes com dimensões
maiores. Por exen]plo, podemos considerar un] ai'i'anjo cúbico com 2'" elementos na pri-
meira dimensão, 2" na segunda e 2' na terceira. Com isso, 7) = 2"'2"2', e pi.{.J; é o
processador com endereço í +.72"' + X;2"'2". Do mesmo mo(lo (lue na visualização matrici-
a[ (]e duais dimensões, cada grupo de pl'ocessadoles num mesmo eixo ou direção forma uln
sub-hipercubo, cada sub-matriz cúbica coilespon(le a un) sul)-hipei'cubo, e os elementos
correspondentes das sub-matrizes tambént fol'maná sub-hipelcubos. Além disso, cada face
é un)a visualização matricial de duas dimensões.

Eln seguida descieveiemos alguns dos algoritnlos (]ue])odes ser n)elhor conl])reendidos
considerando a visua]ização nlatricia] de duas dimensões de .#(d). Outros algoritmos que
aproveitam a visualização matricial de tl'ês dimensões estão ti atados de um modo especial
no capítulo 4.

]l)ermutação: Este algoritino, ])ublicado eni INa.S821, coitsideia o hipeicubo sob a visu-
alização J, = 2'" x (.' = 2", e peilnuta os (:,' números (le 0 a (' -- l ((a(la llm iepiesentado
por 1} bits), inicialmente ai'nlazenados nos vértices coiiespoiidentes à linha 0. No final, o
número { termina enl 7)0,í, 0 < z < C'. Supoe-se (lue 7i > 71}, sem peida de generalidade.

A idéia baseia-se no J14.S'D-z-aduz sol't jl<liu73j: os números vão sendo agrupados con-
forme seus dígitos, começando-se pelos mais significativos.
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A partir da representação binária de cada número, cada grupo de 111 bits, começando
da esquerda para a direita, corresponderá a uin dígito. Portanto, se os números possuem
n dígitos binários, sua nova representa.ção possuirá [7}/m] dígitos, dentro de 2"' dígitos
diferentes (exatamente o número de linhas da matriz).

Como no rabi soft, haverá uma fase para cada dígito dos números, ou seja, fn/ml
fases, começando nos dígitos mais significativos. Inicialmente, os C' elementos são conside-
rados como pertencentes a um único grupo íorntado pelas C' colunas. Durante o andamento
do algoritmo, cada grupo corresponderá aos núine]os que tive]an] os ]llesnlos dígitos nas
fases anteriores. Dessa forma, no final, cada grupo será unitário, e corresponderá a uma
única coluna.

Descrição de cada fase í, l $ i$ [7t/7n]:

B Deslocamento de cada núme].o dentro de sua coluna até atingir a linha correspon
dente ao seu i-ésiino dígito.

Uti[iza-se uin a]gorit]no de DS em cada coluna, ])ois elas coliespondenl a sub
hipercubos, eliminando-se depois o col\teúdo dos véi'vices (lue não sã.o o desejado

8 Dentro de cada linha, de cada grupo ((lue é tanlbénl um hipetcubo (disposto liiieal
mente) é feito um J?azzk e unha concentração, a])licando-se os algolitnios já mostrados.

Entretanto, conto se trata de unia pei'mutação, na fase i todas as linhas de uin
mesmo grupo terão 2"'im e]enlentos, pois cada uma delas corres])onde a um dígito.

Portanto, antes de se fazer a concentração, é somado um favor ao Razlk. Esse fatos é o
número da linha multiplicado por 2"'i"i. O resultado disso é (lue cada coluna terá u]]]
único número. Aqueles números (lue foram concentrados, além de estai'em na mesma
linha (na linha correspondente ao i-ésimo dígito (lue possuem eln c.omuin), ficam
em colunas vizinhas, ao nlesnlo tempo que grupos covil números illenores ficam em
colunas mais à esquerda. Os conjuntos de colunas vizinhas (lue possuem elementos
Ruina, única tinha formam os novos grua)os para a plóxinla fase

Depois da última fase, aplica-se novamente o algoiitmo de DS em cada coluna, para
se ter os números na linha 0.

As figuras abaixo ilustram um exemplo no -#(5) quando 11. = 3 e 71} = 2. Dessa fornta,
o algoritmo tem [3/21 = 2 fases. Para facilitar o entendimento, os grupos correntes en]
cada momento estão separados por colunas duplas.

No início:

Fase l

5 2 l 4 () 7 6 3
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Fase 2

No anal

Será visto no próximo capítulo (]ue existem algoritlnos ])ara DS (e portanto para AS
também) no -#(d) que gastam ten)])o O(d). Dessa forma, cada fase deste algoritnlo gasta
tempo O(]og (;+log L) = O(7}+77t) = O(7}). Portanto, pai'a se pei'matar C' = 2" elementos.
a complexidade de tempo é O(k?}) = O(klogC), onde /: = f71/71}l, e o número de vértices
utilizados é p = 2"+"' = 2"/k2« = C'i+l/k

Ordenação: Este algoritmo de ordenação também apresentado em INaS82] baseia-se no
seguinte algoritmo descrito enl IPle78j:

e Dividir unia se(liiência de 2" elementos al, a2, . . . , a2« em /: sub-sequências denotadas
por sl, s2,...,SA.

e Ordenar as X; sub-se(lüências recuisivamente

B Fazer a intercalação das sub-seqiiências OI'denadas da seguinte forma: pal'a cada ele-
mento aí na sub-sequencia s], calculam ci,ç ])a]a todo q: (ltie e o ]lúnlero de elementos

na sub-seqiiência sq (lue:

não são inaiol'es do (]ue ai, se g < /;

estão à es(luerda de aÍ, se g = /;

são menores do que a{, se q > /.

Em seguida, calcular RÍ = )1:l:l cí,q, que é a posição do elemento af na ordenação
final, e rodear cada elen)eito af segundo R{.

    l   0      
  2           3

5     4        
          7 6  

l 0            
    2 3        
        l 4    
            7 6

  0 2     4   6

l     3     7  
               
               

0   2   4   6  
  l   3   5   7

               
               

0 ] 2   l a      
0 ] 2 3 4 5 6 7

0 i ã H     ''Í  
0 l 2 3 4 5 6 ?
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Em INaS821 o #(d) é novamente considerado sob a visualização matricial caiu L = 2"'
linhas e C' = 2" colunas, e supõe-se que os elementos estejam nos vértices da primeira
linha, um elemento por processador. A seqüência de 2" elementos é dividida em 2"'
sub-seqüências de tamanho 2"'"' cada, que são ordenadas iecuisix-anlente e em paralelo.
Para isto, supõe-se outra vez que 1} > nz, sem peida de generalidade. Descreveremos
sucintamente como é feita a intercalação das sub-seqüências aproveitando as propriedades
da visualização matricial.

n(d) é encarado como uma matriz quadrada de ordem 2"' , onde seus elementos são sub-
matrizes de ordem l x 2"'"'. Dessa forma, segundo a descrição anterior das propriedades
da visualização matricial, P = (Pi,j), 0 $ {,.j < 2"', onde l&' = n&' = lil, conforme suas

deÊnições na página 16. Portanto cada sub-matriz P.,j corresponde a um X(l} -- m). O
esquema abaixo mostra a visualização de P:

e

.1, = 2T71

2n

Segundo as mesmas propriedades já descritas, cada giti])o de elementos correspoli
dentes das sub-matrizes Pi.o, .f',.i, . . ., P,.2«..1 forma um ]7(ni.) (lue chainaiemos de hi-

percubo horizonta[. O ]iiesn]o ocorre com cada grua)o de e]en]entos coiies])oil(lentes de
Po,j,PI,j,...,Pa"-i,j, que forma um X(li}) cltalllado veiticzLI. Há portanto 2"' X(m)
horizontais e 2"' H(m) verticais.

Para facilitar a compreensão do algolitnio, a descrição dos passos estará aconlpanliada
de um exemplo para o 17(6), com ?& = 4 e ?z} = 2. No es(luenta abaixo, as sub-matrizes
correspondem a 4 processadores. A situação inicial é a, seguinte:

Lembrando (lue a sub-seqiiência .j está inicialmente ari iazenada na. sub-n)a.triz .f)o,J,
um elemento por processador, os passos da inteicalação sã.o os seguintes:

B A partir de cada sub-mail'iz Po.j, são feitas DS atl'avós dos /7(v7t) vei'ticais: de modo
que cada sub-matriz .f\,j contenhaos valores de .fo,j, isto é, a sub-se(liiência.j. Custo:
0(71}).

2 5 8 9 1 3 7 9 0 2 5 6 4 4 5 8

       
       
       

2 5 8 9 1 3 7 9 0 2 5 6 4 4 5 8
2 5 8 9 1 3 7 9 0 2 5 6 4 4 5 8
2 5 8 9 1 3 7 9 0 2 5 6 1 4 5 8

2 5 8 9 1 3 7 9 0 2 5 6 [ 4 5 8
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B A partir de cada sub-matriz P,,f, são feitas DS atx'avés dos X(m) horizontais, de
modo que cada sub-matriz .f\.Í contenha também os valores de .f3.i, isto é, a sub
seqüência i. Custo: O(m).

B No final dos dois passos andei'ioi'es, cada sub-mau'iz Pt,j ])ossui as sub-seqüências { e
j, um elemento de cada por processador'. Dessa forma, através de uma intercalação
bitõnica estática, para cada elemento I' da sttb-se(liiên cia á pode-se calcular o valor de
c,,j. Essa intercalação aproveita o í'ato das sub-se(liiências estalem enl um /7(?} -- 7n),
e é uma variação da descrita na visualização linear. Custo: O(7} in).

B A somatório dos valores de c pai'a cada elemento (le cada sub-se(liiência pode ser feita
com AS nos X(in) verticais, seguida de uma nova. DS, pala (lue os valores estejam
e«i todas as linhas. Custo: O(77}).

B A partir de cada sub-matriz .f\.Í, são feitas dista'ibuiç.ões dos elementos da sub-
seqüência i segundo os valor'es de c nos //(7i.) (]tie coiies])ondenl a cada linha da
visualização matricial comi)lera. Cada elemento fica, então no plocessadoi de sua
coluna definitiva. Custo: O(?}).

B Por fmi, todos os elementos são espalhados al,i'a,ves (l(. DS lias colunas da visualização
matricial. Custo: O(71}).

A complexidade desta inteicalação é de O(71&) + O(7} -- 11}) + O(?&) = O(7}), uma vez
que consideramos 1} > 711. Com isso, tentos (lue a ordenação de C' = 2': elementos num
X(n+ln) gasta tempo T(2") = T(2"'"')+0(?}), pois as Oldeitações lecursivas são feitas en}
paralelo. Colmo T(1) = O(1), temos (lue T(2") = C)(/:7z) = C)(/:log(1'), onde /: = [?}/771].
usando 7) :: 2"+"' :: 2"/A'27i = C'l+i/t pi'oc:essadoi'es

2 5 8 9
2 5 8 9

1 3 7 9
2 5 8 9

0 2 5 6
2 5 8 9

4 4 5 8
2 5 8 9

2 5 8 9
1 3 7 9

1 3 7 9
1 3 7 9

0 2 5 6
1 3 7 9

4 4 5 8
1 3 7 9

2 5 8 9
0 2 5 6

1 3 7 9
0 2 5 6

0 2 5 6
0 2 5 6

4 4 5 8
0 2 5 6

2 5 8 9
4 4 5 8

1 3 7 9
4 4 5 8

0 2 5 6
4 4 5 8 4 4 5 8

4 4 5 8

U U 2 U J U U 5 u u u u 8 U 9 U
u l u u 3 U U U U U U 7 J U U 9
0 U U 2 u u u u 5 U 6 U u u u u
u u u u U 4 4 U U 5 U U J 8 U U

0 1 2 2 j 4 4 5   8 8 Ç) Ç)

0 1 2 2 ] 4 '1 5 5 5 6 7 8 9 9
[) 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9
0 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9
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Transposição de matriz: Vejamos mais uni exemplo que aproveita dguinas proprie-
dades da visualização matricial. Tal algoiitino é sugerido em IMcV871 e IBeT891.

Seja .A/ uma matriz quadrada 1} x n. Suponhamos (lue cada um de seus elementos
esteja armazenado no correspondente vértice da visualização matricial v} x 7} de #(d).
Para que isso ocorra, temos que n2 = 2a. Utilizando as ligações extras pertencentes ao
hipercubo, é possível obter a transposta de .A4 em tempo O(log n) através de uni algoritmo
de "divisão-e-con quisto":

. Seja

« ;l z:::z::: l ,
onde À/i,j são sub-matrizes $ x ?

As matrizes À/{,j, consideradas dentro da visualização matricial
sub-hipercubos -H({Z 2).

coi'lespondeni a

B Iniciahnente, .À/o.i e Mi.o têm os seus elementos coiles])ondentes tl'ocasos entre si.
Utilizando-se as ligações do liipeicubo, como ])ode sei visto abaixo, ga.sta-se nesta
fase tempo constante

B Enl seguida, o algoritnio é aplicado iecursivalilellte em l)aialelo em c.ada uma. das
sub-matrizes .A'fi,j.

O tempo gasto para transe)or .A4 é 7'(7z) = T(7}/2)+ O(1),(1e Onde segue que T(71.)
0(1og n) .



Capítulo 3

-Xs operações básicas no
hipercubo

Neste capítulo trataremos de algoritmos para iesolvei as operações básicas de comunicação
no hipercubo. Como determinados aspectos da computação pal'dela, tais colmo tempo e
capacida(]e de comunicação, diferentes tipos de canais, etc., são modelados de diversos
iliodos, confonne coinentamos no ca])ítu]o inicial, existem também diversos algoritmos,
baseando-se cada um en) su])osições diferentes.

Será necessário estabelecer nossas su])osições, e a paiti] disso definir algoritnlos e cal-
cular seus custos, ])ara a,ssim ])odelmos utiliza-los adiante.

Com legação ao tempo de comunicação, o modelo consta.nte faz restrições (lue julgamos
muito fortes, ao passo que o modelo linear calcula o tempo ein função dos parâmetros /3,
r e É. Como ao lollgo de todo o trabalho somente será necessária a ordem) do tempo
gasto em algumas destas operações básicas, consideraremos apenas a (]ependência linear
do tempo de comunicação cona relação ao tamanho das mensagens. Pelo mesmo motivo. o
fato do canal ser /}alf-du/)/ea; ou /uZl-dtl/)/ez não nos inlportalá, pois isso col'responde apenas
a uln fator 2 .no tempo. Poi outro lado, a opção entre (!-porá e ]-porá é significativa. Para
máquinas com ar(luitetul'a de hipelcubo //(d), isso collespolide a um favor de d = logo
na ordem do tempo de comunicação. Api'esentaiemos algoz'itnlos ótinlos (lue coitsideiam
a hipotese de d-port, e (]ue ])odenl sei sintulados ein uma lna(quina l-porá com o favor
extra indicado acima. Tainbéni descreveremos alguns outros algoritnios SIMD que exigem
apenas a hipótese de l-pois. Esses algoz'itinos sei'ão utilizados no ca])ítulo seguinte.

Além disso, é im])ortante relaciona.l outras hipóteses (lue consideramos:

e Utilizamos uin n)odeio síncrono, cona a resta'ição de (]ue as mensagens são entregues
em um único ciclo.

B O tempo de conlunlcação e o mesmo entre (luar(ltiei pa.i de piocessadoles interligados.

B A transmissão de mensagens ente'e os ])I'ocessadoies é livre de en-os.

B O tempo de "combinação" de nleilsagelis, considel'ado nas o])orações AS e Ah'l, nã.o é
superior ao tempo de conlu nicação enfie dois piocessadoies, e a mensagem I'exultante
tem o niesnlo tamanllo das itlensagens iniciais.

23
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Nas descrições dos algoritmos, consideramos também que cada mensagem enviada por
um processador e destinada a outro tem tamanllo unitál'io.

A partir dessas hipóteses, podemos descrever os algoiitnlos ótiinos apresentados ein
IBeT89] e IBOS911 para resolver Dh'l, AM, Rc, Dp e TC. Eles evitam (quebra ou asso-
ciaçãol de mensagens (cujo tempo é desprezado nos outros modelos),.consideram /3 e r
como constantes e a mensagem com tamanllo unitário. Tais algoritlnos foram inicialmente
apresentados no printeiro trabalho citado, e são ótiinos pa,ia o hipercubo quanto ao tempo
de comunicação segundo o modelo por eles utilizado. Posteriormente sofieranl algun)as
modificações descritas na segunda referência citada acima, com o objetivo de baixar o
número de transmissões.

Saad e Schu]tz ]SaS89] tauibém apiesentanl algoritnlos para, algumas dessas open'ações
básicas, considerando o modelo linear. Portanto, neste trabalho o tempo gasto em cada,
algoritmo está ein função de vários parâmetros: /3, r, p e o tamanllo da mensagem.

3.1 Alguns algoritmos ótimos

Os algoritnios aqui apresentados estão em IBeT89]. Na verdade, fizemos unia pe(luena
modificação no algoritnlo referente a DS e AS, pala (lue tivesse o nlesnlo custo sob as
hipóteses de l-porá e d-porá.

3.1.1 Difusão e Acumulação Singular (DS e AS)

O tempo mínimo para se efetuar a DS enl (qualquer to])ologia tem como limite inferior o
seu diâtnetro. No .1í(d), é possível realizar a DS enl d passos, correspondendo a. unl tempo
O(d), o que significa que existe un] algoritnlo ótimo ])aia esse problema. DS nada mais é
do que unia sequencia de transntlssões (lue pode ser ]'epreseiltada c,Fálica.mente ('olllo uma
arvore de difusão com os verti('.es do ]ilpelctibo, Oltde as giestas indicant o passo ein (lue a
transmissão é efetu ad a.

Uni possível modo de se fazer a DS é aquele em que cada vértice {(lue já tenha iec.ebido
a niensagen), no passo b a envia ])aia o vértice {(b), 0 $ ü < (/. A figura abaixo mostra a
árvore de difusão a partir do vértice (0000) no #(4), onde os rótulos das giestas indicam
os números dos passos:

'Como já foi observado, por associação de mensagens entende-se justa),osição. o'i seja. obtém-se uma
nova ntensagem cujo tamanho é a soma dos tamanhos iniciais.
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(1100)

(1010)

(1110)

(1 ll 1)

(1011)

(1001)

(1101)

(1000)

(oooo)

A árvore de difusão a ])artii do vértice { pode sel obtida de mo(]o análogo, ou através
da árvore acima, trocando cada vértice J poi j © i(aplicação do operador ou-exclusivo).

A vantagem) dessa árvore é que, em cada passo da DS, cada vértice comunica-se com
no lnáxinlo um outro vértice, o que garante tempo O(d) mesmo sob a hipótese de l-port.

AS pode ser resolvida de modo análogo, bastando efetuar as transmissões na ordem
inversa dos passos, gastando também tempo O(d) = O(]ogp).

3.1.2 Difusão e Acumulação Multa-nó (DM e AM)

Na DM, cada vértice deve receber p l n)ensagens. Supondo a hipótese de d-porá, o
tempo mínimo necessário pal'a o término da DM no hipercubo será então pioporciona] a
I' = [(P -- l)/logp], pois cada vértice está ligado a outros logo vértices. r é portanto o
número mínimo de passos necessários para DM e Al\4.

Um modo de resolver este problema é ellcontrai' uma árvore de difusão para cada
vértice. Para isso, é interessante utilizar o mesmo método anterior, ou seja, encontrar
uma arvore para o vértice 0 e, a partia' dessa árvoi-e, aplicam' o o])ei'odor ou-exclusivo pala
se obter as árvores correspondentes aos outros vértices.

Entretanto, deve-se tomar uni cuidado: Como a Dh/l corresponde a p DS simultâneas,
o tempo ga.sto en] cada passo da DM será deteiininado ])ela ]igação mais sobrecarrega(]a
nesse passo, ou seja) a que vivei (lue tiansinitii mais nieilsagens. O tempo será nli'nimo se
em cada passo houver exatainente unia única tlansinissão em cada ]igação. A partir (]o
modo como as árvores de difusão são obtidas (da átvoie do vértice 0, atl'avés do operador
ou-exclusivo), para (lue cada ligação transiiiita tina única mensagem em cada passo (ou
sqa, para que em cada ])osso pertença a ulila única árvore de difusão), é suficiente a
seguinte condição: dadas duas ligações (z, Z/) e (z', y') pertencentes a unl mesmo T)osso da
árvore de difusão do vértice 0, o bít no qual a; e y diferem não é o n)esmo daquele no (luar
z' e g/' diferem.
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O problema passa a ser encontrar uma árvore de difusão para o vértice 0 que satisfaz
a, condição acima. A árvore que será descrita a seguir garante que cada ligação transmita
uma única mensagem em cada unl dos passos da Dh'l, e permite un] algoritmo com r
passos. Dessa forma, tem-se unia Dh{ ótima, pois o número de passos e o tempo de cada
passo são mínimos.

Descrição da árvore de difusão do vértice O: Seja JVX; o conjunto das i'epresentações
binárias que possuem k bits l e d -- k bits 0. As representações binárias conespondem aos
nós do #(d).

Sabe-se que:

Portanto,

Í IJyol = 1.Nal = 1, pois JVo ' {(00 -.0)} e iVa: {(11..-])}
'l l.Nil = 1.Na-il = 'Z.

Além disso, para 1 < k < d -- l, IArkl > 2d quando d > 5, pois:

zl*l l-"#:«, «-«-.'*'

Sejam Rn , Rk2, . . . , Ri;n. OS sub-conjuntos de .Nt (lue formam 7tk classes de e(luivalência
sob rotação à esquerda. Para d = 4, a figura al)eixo mostra (duais são os elementos desses
s ub- conju nãos :

(oooo)(ooo])(adio)(Olho)(iooo)(ooi])(oi ioiiiiàà)(iooi) (oioi)(ioioitiloi)(i''')l!!::!( no) (ini)
.R] l .R21 R22 R31

Sabe-se que ni = nd--i = 1, pois as representações binárias de .NI e /Va-i ])ossuem

l bits iguais.
RA;l será a classe de equivalência do número comi Ê b s l iliais à direita:

d

(oo. .o.!L=;J)
k

Com isso, IRkil = d. Além disso, é fácil ver (ltie lJZkil $ d-
Será associado um número ?}(t) C {0, 1, . . .,p -- 1} a cada representação binária t de

acordo com ordem
No N\ Na Ns

(00 . . .0) R:l R,: . . . R2«, R'-

Na.t Na
,.--.."--\''''''h

R« D«.-,R0-n-(llR,", 1 ),
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d' forma que n(00. ..0) = 0 e «(11. ..1) = p -- l.

Definindo m(í) =.1 + l(71({) -- 1) mod al, temos que a seqüência de 7n(f) associa-

da às representações,binárias que estão entre (00.. 0) e (11 . 1) na ordem acima é
m({) servirá para detelnlinar a ordem das lepiesentações binárias dentro de cada EA;f:

o primeiro elemento t (elemento mais à esquerda da seqüência) de Rx;.. é escolhido de tal
forma que o bií na posição 7n(t) a partir da dil'efta seja 1. Além disso, ])ara os elementos
de Eki,l é necessário que o óif na posição I"(f) -- l (se m(t) > 1) ou d (se 7n(í) = 1) a partir
da direita seja 0.

No mesmo exemplo anterior, onde d = 4, os bits que obedecem essas regras estão
indicados com um ponto:

=:.N]Ar2N3.N.i

''r''TT"'T'":T'T'T: "'?'"'T'"'T ' ' ''r: " ;!;'q-V'm: ]

Rll R22 R31

Uma vez dispostas as ie])resentações de fol'nla a obedecem' as restrições descritas, cada
grupo de d representações consecutivas, a ])artir de (00.. .0), pertencerá a unl nlesnio
conjunto:

{(oo ...o)};
{t l(i - l)'z < «(f) $ ia}, i= i,p,..., ,- - l;
{t 1 (, - i)a < «({) $ 7, i}

Pode-se notar que l.Col = 1, IZíl = cl, pala l $ í < 1, e lr,.l < d. IX4ais uma vez
utilizaremos como exemplo o caso eni (lue (Z = 4:

.3)'EiE2.E3r4
(oooo)(ooo])(ooio)(oiço)(iodo)'(ooli)(oito)(ilàilili;ii) H-ol)( oiq(no-)(ion) ('n )(]] -oX ]li)

Eo

E,

Esses conjuntos definem (duais vértices I'ecebeião a mensagem em cada passo: os
vértices cujas representações ])ertençani ao conjunto E{ iecebelão a nlensagen) ]io pas-
so i, { = 1,2, . . .,r. Observando-se o exemp]o acima, po(]e-se notar que esses conjuntos
correspondem aos grupos de vértices (lue lecebelam valores 1 , 2, . . . , (/ de 71}.

Cada t c E;í terá seu coi'i'esT)ondente vértice na áivoie de difusa.o collectado com o
vértice cuja repl'esentação binária é a mesma, invei'tendo-se apenas o bát nt(t), (lue é ] por
construção.

Dessa fonna, será valida a ploprieda(le: (letal(luel í c .ll;: será coilectado comi unl
elemento de U=:1 .Ek, ou sqa, um vértice (]ue já tenha recebido a. mensagem.

Agora. a propriedade pode ser provada. Com certeza, ao se invel'ter o bíf 7n(t) do
vértice t € .Ei, obtemos un)a nova representação binái'ia Z' ta] que 7}(t') < n(t), pois o ZPÜ

m(t) era 1. Logo, f' d Et, k > {. Basta então ])rovar que t' g Ef. Isso pode ser feito.
com exceção de um caso descrito al)eixo, ])iovando-se que 7}(t) -- 7}(t') ? d, uma vez que

Possíveis casos:
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B t = (11 . . .1): Sabe-se que 2a -- l não é divisível por d IBOS911. Com isso, m(t) <
d. t será conectado com t', que possui somente um bÍt 0 na posição m(t). Logo,

t' C R(a-i)i, e a posição do bít 0 por construção é 7n(t) - m(t') -- l (portanto,
m(t') = m(t) + 1). Co"'' t = (11 . . .1) C E,, ' é o últi«-o elen-e«to, el' p'ss"i '
maior valor de m enl E,, ou seja, t' e E,.

e t C RÀ;., n > 1: Todos os elementos de Rki estão entre t' e t, e como IXkil
d, n(f) - n(t') 2: d.

' };.;l:$B;llh T;#:tiià;i ;FiiiiH
Os casos d = 3 e d = 4 são tratados individualnlente2, e os casos /: = 1 e k = 2 não
criam dificuldades, pois Rll = EI e Rai = Ea

Portanto, cada vértice t C .Ei recebe a mensagem no ])asse { de unl outro vél'vice que
já a possui. Além disso, quaisquer ligações pertencentes ao mesmo passo correspondem a
inversões de bits em posições diferentes, garantindo assim no máximo uma, transnlissao por
ligação em cada passo da Dh'l. Como a AM utiliza as mesmas árvores, antbas as operaçoes
básicas são resolvid:« eln tempo O((p -- l)/ logo) no X(d)

No caso de l-porá, o tempo é O(7) -- 1).

3.1.3 Dispei'são e Recolhinaento (Dp e Rc)

Na Dp, p -- l mensagens devem se] enviadas pelo vértice enl (questão. Supondo a lüpótese
de d-poTE, o tempo tnínimo necessário é proporcional a f(p -- l)/ logpl.

Dp pode ser resolvida pelo algoritmo de AM, no qual somente um vértice envia men-
sagens. O algoritlno mostrado na seção anterior gasta tempo O((p -- ])/ logo), e ])c'rtanto

mlo para a Dp.cínio pode ser aplicado com relação ao Rc considei'ando a DNI, o (lue
significa que esse a]goritnio também é ótiino para esta o])eraça.o

Troca Completa (TC)

H IHgi:lU güi':XKK$1X lÇl; l l:li
vértice ligado a ele pela bijeção será chamado sua duplicara. .

Na TC, cada X(d -- 1) deve enviar (p/2)2 mensagens ao outro. Supondo a hi])ótese
de d-porá, o tempo mínimo necessário para esta operação é ])roporcional a (p/2)2/(p/2) :
. /o . od--l

Um algoritnlo de "divisão-e-con(luista" com duas fases distintas ten) c.onlplexidade
dessa mesma ordem:

3.1.4

2As árvores de difusão para o nó (00
em [BeT89] e [BOS91].

0) desses dois casos (lue süt.isfazeln as restrições exigidas estão
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e Na primeirafase, ocorre recuisivamente e em paralelo aTC em cada uin dos #(d--l),
e ao mesmo tempo cada vértice envia p/2 = 2a-i mensagens para sua duplicara no
o«tro .#(d - l).

8 Na segunda fase, cada um dos #(d
em paralelo uma nova TC.

1), com as mensagens recebidas do outro, faz

Sendo T(d) o tempo gasto no #(d) para se efetuar a TC, pode-se provar por indução
que T(d) = 0(2' - 1):

. Sabe-se que T(1) = O(1): tempo de unia única transmissão
Portanto, vale pala d = 1: 2a -- 1 = 2i -- l = 1.

B Supondo válida a hipótese de indução ])ara Itipercubos cona dimensão menor do que
d, o tempo nláxilno da primeira fase do algoritmo é nlaxl2a'l -- 1, 2a'i -- 1, 2a'i} =

? 'nquanto (lue o tempo da segunda fase é T(d 1). Logo, T(d) = 7'(d -- l)+
r) r9(Z-- l \

Aplicando a hipótese de indução, T(d) = 0(2a'' -- l) + 0(2Ú'l) = 0(2Ú -- l).

Logo, TC tens complexidade de tempo 0(2'z 1 ) O(p -- 1) no hipei'cubo

3.2 Resultados e Comparações
A tabela abaixo permite uma conlpaiação eittl'e algolitnlos ótimos para as operações
básicas de contunicação eni alguntas tipologias conhecidas, conforme os algoritmos a-
presentados em IBeT891. Supõe-se a hi])ótese de (]ue cada vértice possa enviar/receber
mensagens sintu]tanealnente ao longo de todas as suas ligações, e que todas as redes te-
nham p vértices.

roPÓZõã)=iT'lr'ÃiíEt RVORE l GRADE ltlipKncuno

3.3 Alguns algoritmos SIMD
Esses algoritmos que agora apresentaremos têm como principal objetivo conseguir uma
formalização simples de algumas operações básicas, ])ara assim ])odes.mos descrever de unl
modo claro os algoritmos do próximo ca])ítu]o. A principal vantagem deles é exigir apenas
a hipótese de l-poTE, e, nestas condições, têm complexidade de tein])o ótiina.

Quando descreveu)os o liipeicubo, pôde sei observa(lo (lue cada vértice do #(d) é
representado por ilm endereço de (! Zlíís, isto é, uni bãí eiii cada (liinensão do hi])ercubo.
Unia consequencia lnl])Oltante deste Díodo de ei)deleçai os veitices é (lue se fixarmos /:
destes d bits, os 2Ú't endereços possíveis coliespondeião a um #(d /c).

DS e AS   0(1og 7,) 0(P' /d ) 0(]og P]

Dp e Rc     o(7,l 0(P/ loR P)
DÀ'l e Ah{ 0(7,) 0(7,) 0(7,) 0(P/ log P)

TC 0(7,') o(P' )   o(/,)
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Iremos aproveitar esse fato na formalização das operações básicas, ])assando como
parâmetro qual sub-conjunto de bits não está fixo, e desse modo indicando eni quais sub-
hipercubos as correspondentes operações estão sendo efetuadas. Nas descrições abaixo,
esse sub-conjunto será chamado de -B.

Na tabela abaixo, para o caso do .a(3), cujos vértices têm endereços com represen'
ração binária eaeleo, estão alguns exetnplos de quais sub-hipelcubos ficam definidos para
determinados valores de l?. Os bits marcados com um ponto são a(lueles (lue estão fixos
em cada caso.

T Vértices aói sub..hipercubos l (;usos

3.3.1 Difusão Singular
A árvore de difusão apresentada ilo algoritmo ótimo ])ara DS permite-nos obter unl algo-
ritmo Slh.ID. Neste algoritmo descrito abaixo, supõe-se (ltie exista lliil único vértic.e 7 ein
cada sub-hipercubo determinado ])OI B tal (lue R({) # null, c.obtendo a mensagem a, sei
difundida. No final, essa informação estala en] todos os ]'egistiadoies R. O palânletro R
é passado por referência.

DS(B,R)
Para cada b C-B faça

R({W) '-- R(i), (R(i) # nula)

A varredura dos IBI elementos pode ser feita enl qual(suei OI'hein. (;onsideian(lo os
elementos de li armazenados num vetou de taillanho l.i?l, a contplexldade desse algoiitnlo
é o(lpl).

3.3.2 Acumulação Singular

A operação AS considera uma "combinação" de mensagens (lue deve sel feita ein seus
estágios intermediários. Essa "conlbinax;ão" deve gastam uin tempo nã.o su])eiiol ao da
comunicação entre dois vértices, e a n]ensagem ]'exultante deve possuir também tamanho
unitário.

Nos a]goritinos descritos no próximo ca])ítulo, a única ol)eiação de "combinação" ne-
cessária seta a soma entre números armazena(los en} unl deteinnna(lo iegistia(lor pleseilte
eln cada vértice. Conforme suposto na seção 1.3, o resultado dessa soma (leve sei unl
número capaz de ser armazenado nuill iegistrador. Como a adição é comutativa, pode-se
fazer algo "mais forte" do que a AS: todos os vértices receberão o resultado final, ao invés
de um único (isso na verdade corresponde a unia AS segui(la de unia DS)

íO.1.2} D00 001 010 011 100 101 110 111  
{o,l } ooo 001 010 011 e9 = 0

100 101 110 111 e9 = l

(0,2} ooo oo1 100 101 el = 0
D]O OI l llO l l]  

T
ooo Olo e9en = 00

ool Oll e9 en = o]
100 1 10 e9en = lo

e7en = ll
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No algoritmo abaixo, supõe-se que as informações estqam no registrador R, e que o
resultado final (no caso, a soinatória de todos os valores de R no hipercubo) dique no
registrador S, que é passado por referência. E utilizado também um registrador auxiliar

SONDA(B, R, S)
s({) := o
S'(i) := R(i)
Para cada b C B faça

s'(i) -- s'(im)
s(i) := s(i) + s'({)
s'(i) := s(i)

Da mesma roTUla que na DS, não é necessário obedecer (luar(luer OI'dem na varredura
dos bits, e supondo as mesmas condições, a complexidade tambén] é O(11?1).

3.3.3 Difusão Multa-nó

Nesta operação cada vértice recebe valias informações (uma de cada ouvi'o) e envia uma
única. Cada vértice armazenará as informações i'ec('bi(las enl um vetar, e isso será feito
de tal forma que a ])osição da lnforniação nesse vetou col'responda ao eíidereço do vertice
que a enviou dentro do hipercubo considerado.

Esse vetor presente em cada vértice terá 21BI posições, e ainiazenaiá inclusive a própria
mensagem que deve sei enviada aos outros.

Na descrição abaixo, supõe-se que as infoi'mações a sei'ein enviadas estqaln no regis-
trador R de cada vértice, que F seja o vetou de 21al ])osições, e (lue d m seja um outl'o
vedor auxiliar do inesnlo tamanllo de /'. Alélli disso, /? está vazio no início, e & é unl
operador de concatenação. Dessa font)a, ./? := ]?&X cotiesponde a colocam X no final do
vedor r'. Esse vetou é passado ])or deferência.

DM(B, R, F)
F(i) := F({)&R({)
Para cada Z} C .17 enl oiclenl crescente

.4 [/X({) -- r'(Ím)
F(i) := F(Í)&.4 UA'({), ({ü = 0)
F(i) :=-4 UX(i)&F'({), (iõ = 1)

Considerando B como unl vetou' onde os elenleiitos estejam .lá em oi'deita crescente. o
custo é 0(1)+ 0(2)+ 0(4)+. ..+ 0(21Bl-l) = 0(21BI).

Esse algoritnlo baseia-se na visualização linear do hipeicubo. O exemplo abaixo pala
o #(3) (onde B = {0, 1,2}) illostra as inforn]ações e]n r' en] cada passo, e a.mudará a
entender o que ocorre:

Vértices ooo l ooi l oio o ] i ioo l ioi l jiõ T iTI
No início &      b= o üb zb cd d        

b = l übcd abcd lbcd lbcd     0"  
b = 2 &bcdefgl] abcdeígh àbcdeígh übçdeíKh übcdcíxh abcdeíKh   abcdefç,h
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3.3.4 Complexidades
A tabela abaixo mostra as complexidades dos algoritmos SIMD apresentados para o #(d),
sem necessitar da hipótese de que cada vértice possa enviar/t'eceber mensagens simulta-
neamente ao longo de todas as suas ligações. Esses são os algoritmos que utilizaremos
adiante.

.4tcoÊiÍÀiÕ ll coA/pz,rÀ'/0.40E
DS(B,R) 0(1og 7,)

SOÀIA(B,R,S) 0(1og 7,)
Dh{(B,R,F) 0(7,)



Capítulo 4

Multiplicação de matrizes

A partir do que já foi exposto, veremos neste ca])ítulo unl exemplo de como as diferentes
visualizações matriciais realmente auxiliam na concepção de algoritmos para o hipercubo.
Procuraremos explorar ao máximo as prós)rias idéias de seus autor'es com relação a um
problema específico: a multiplicação de matrizes.

Nosso objetivo é descrever cle unia forma sisteillática os algoz'irmos ])ara n)ultiplicação
de matrizes que são ])ossíveis de se corcel)ei utilizando diversas vistializações matriciais.
Un)a vez feito isso, estabeleceu)os um ciitél'io de compal'ação ente'e suas complexidades,
através do qua-] chegamos aos nielhoies algoiitnlos. O i'estirado filial é muito interes-
sante: en] (]eteiininados casos, alguns dos novos algoiitnlos são i)lelhol.es do (lue a(lueles
apresenta(]os enl [DNS811.

Entretanto, a (quantidade de algoritmos distintos é ]nuito grande, devido aos seguintes
falares:

B há diversas visualizações mata'iciais do hi])ei'cul)o (]ue ])ei'miteill elaboração de algo
ritmos;

B pode-se supor direi'entes Díodos de artnazenamento inicial dos e]ementos (]as matei
zes;

B a ntaioria dos algoritnlos ))apeia-se na inulti])locação de sub-matrizes. Pala isso. são
uti[iza(]os otiCros a]goritnlos (lue ieso]venl o mesmo piobleilla, l)ossibilitaiido assim
diversas combinações.

Para facilitar essa descrição, agru])aleillos os algoritmos (lue se originam a pai'tir de
uma mesma visualização. Cada um desses gi'upos sela challlado de classe, e receberá
um nome que permite associa-la com a ]es])ec.uva visualização. e também com o número
de processadores utilizados. Aléii) disso, ilenl todos os algoiitiilos seixo descritos fornid
mente, pois as diferenças ei\tie alguns sã.o multo pe(luenas e não ocasionam mudança na
complexidade

A seç.ão 4.5 mostra unia visão global e facilita o enteiidinieiito dessa (livisão. Plocuia
mostrar inclusive como surge a ])ossibilidade de elas)oração de algotitnlos originais.

Além de alguns novos algoritnios, as foimdiza.ções a])iesentadas tainbéiil são todas
originais. Apesar de utilizainios a mesmo notação (como já foi conleiitado no ca])ítulo 2),

33
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até os algoritmos conhecidos são reescritos com o objetivo de ganhar clareza e concisão.
A utilização das operações básicas, que não está presente em IDNS811 e INaS821, permite
a descrição de algoritmos de um tnodo mais simples sem afetai a complexidade de tempo
Além disso, as formalizações receberão como parâmetro unl conjunto de bits (representado
pelo vedor P/Z'8 que determina os sub-hipercubos considerados enl cada caso (coníorine
seção 3.3). Isso facilitará a utilização desses algoritnlos como sub-rotinas. Para não
"carregar" muito a notação, será omitido o índice do vértice ])aia os parãnietros e vanavels.

No cálculo das complexidades de cada algoritnio, caso seja utilizada unia operação
básica, se esta gasta tempo O(z) comi mensagens de tamanho unitái'io, gastará tempo
O(tz) com mensagens de tamanho t.

Por fim, os índices de cada processador p sempre se leferenl à visualizam-ão que está
sendo considerada no momento. Assim, por exeill])lo, 7){ se lefete à visualizam.ão linear, e
Pi,j à visualização matricial bi-dimensional.

4.1 O problema e sua complexidade sequencial
Dadas duas matrizes ,4 e 6 quadradas de OI'denl ?}, onde .4= (ai,j) e 6= (bÍ,j), 0 $ i,j < 1},
conveniententente dispostas eni um #(d) com p = 2'z processadores, deseja-se calcular a
matriz produto C = .4B, onde C= (c{.j), tal que ci,j = :,E;& a{,kbx;,j. A disposição final
da matriz C no #(d) sel'á análoga às disposições iniciais de .4 e B. Su])õe-se (lue cada
eletnento das Jnatlizes tenlla tamanllo unitário. Portanto, a t]ansn]issã.o de un] elemento
de .,4, 1g ou C gasta O(1) e a transmissão de t eles)entoa gasta O({)-

Ensten] vamos a]gojitnlos sequenciais })aia, nlultl])locação de nlatlizes (quadradas de

ordem n que gastam tempo o(?}3li. O primeil'o e mais conllecido é o de Strassen Isto'691,
de tempo O(nl'g27). Ein seguida, surgiram novos algoz'itnios, como IPan801 e ISch811, e
anualmente o melhor gasta tempo O(7t2'376) l(;o\v871. Por outro latia, o limite inferior é
ainda unl problenta em aberto, e o melhor resultado conhecido é 27iZ + ãÕn 2 IJaT851.
De qualquer forma, ao longo deste texto, sela suficiente considerar (lue o melltoi' algoritmo
seqüenciall conhecido para n)ultíplicação de matrizes (luadiadas 7t x 1} gasta tempo O(7}À),
onde 2 < À < 3.

4.2 Algoritmos paralelos básicos no hipercubo
Existem na ]iteratura a]guns a]goiitnlos paralelos ])aia multiplicação de niatiizes 1} x ?l
no hipercubo nos casos enl que o núineio de plocessadoies 7) é 7t. ?}.2 ou 7?.J. Esses três
ti])os de algoritnlos têm coma)lexidade O(7}2), O(7}) e C)(logTt), respectivamente, e seixo
denominados básicos. Eles pertencerão às classes deitominadas A'. Ar/V e ATAcAr. Índices
serão usados para denotar diferentes a]goiitmos de uma mesma classe. Poi' exem])lo, N'A'i
e .7VATZ pertencem à classe Alar

4.2.1 Classe Ar: com p = lz processadores

Nessa pritneira classe, o hipercubo é visualizado como unia. fila.triz l x 7i.: o (lue e(luivale à
visualização linear. Supoe-se) poi exeitlplo, (lue ca(la plo(essa(lol 7lj. 0 < J < li, ailnazeiie
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uma coluna de cada matriz, ou seja, ao,j, . ..,a« i.j e bo,j,. ..,b«-l,j estão ein pj.
Na figura abaixo está esquematizada a])ellas a situação inicial da matriz .4, uma vez

que é análoga à de B. Cada quadrado corres])onde a un] processador.

0 1 71 -- l

O algoritmo abaixo, chamado /Vi, calcula a mail'iz piodlito C
armazenada por coluna. Cada processador 7)j, 0 $ .j < 1}, executa:

deixando-a também

for i := 0 to ?} -- l do

DNI de ai,j
p.f calcula valor de ci,j

Como ambos os passos do laço gastam tempo O(71), o algoz'itmo tem complexidade
O(nz). O espaço necessário em cada processa.doi é também O(71.).

Portanto, cada processador contém dois vetores .4 e B com n. posições. Inicialmente,
enl cada p.Í, 0 $ .j < ll, .4ltl = ai,j e .r?lzl :: b{,.Í, com 0 < i< 11. C;onfotnie a sub-seçao
2.5.1, ,4111(.7) denota o elemento .4líl do piocessadol 7jj. O resultado ficará em um terceiro
vetou C', tanibénl com 7 ])osições. F tanlbénl é um vetou' de tanlanllo 11, e B/7'5' será
{0, . . .,1og2 ?} -- 1}. Cona isso, ])odemos foima]izai'l o a]goiitnlo ]Vi enl cada pl'ocessador

N-(.n,rrs, .4, p, c7
for á:=0 to ?} - l do

r'(.j) := o
nw(B/r.s', .4lil(J), r'(.j) )
c'lil(.j) := EI l l(J) * mil(.j)

E fácil observei (lue existe unl algoiitmo Ar2 análogo ])aia o caso em (]ue as matrizes
estejam armazenadas por linha.

4.2.2 Classe .NAr: cona /) :: lz2 processadores

O a]goritmo ]VArl descrito em seguida foi sugerido em IBeT891, e supõe (lue cada proces-
sador arnlazene um elemento de cada matriz: af,j e bi,j estão em 7)f,j, 0 $ i,.j < 7}.

O esquema abaixo montra a situação inicial das nlatl-izes .4 e B. considerando cada
quadra(lo como unl processa(loi':

'0 último parâmetro, eni todas ais fornializações (leste capítulo. será o regisLriLdor que armazenará
o resultado final. Portanto, sua passagem será })or referência, eil(luaiiLO (lue os demais parâiiietros são
passados por valor.



36 CAPfTUL04 M ULTIPLICAÇÃO DE h4ATRIZES

n -- l , ]]

Essa disposição aproveita unia das propriedades da visualização nlatiicial
as colunas correspondem a sub-hipeicubos com 71 piocessadoies.

O a]goritino consiste em apenas três ])ossos:

B DM de ai,j enl cada linha i;

as linhas e

B DÀ/l de bi,j em cada coluna .j;

e p{,j calcula valor de c{,j

Cada passo gasta tempo O(n), que é a contplexídade final. Cada elemento da matriz
C bica em um processador, de modo análogo às nlatiizes J e B. Devido às duas DM, o
espaço necessário em cada processador é O(?}).

Na foiina[ização deste a]goritnlo, cada ])i'ocessadoi tem iegistiadol'es ,4, B e (l,'. Inicial-
mente, em cada p{.j, .4 = a{,j e ]? = bi,j. No final, o resultado ci,.j ficará em (l.'. Neste algo-

ritmo, l?/TS' :: {0, . . . , 2 1og2 l} l}. Os registiadores L/Ar e C,'C)L arniazenan] os elementos

de f?/7'5 que correspondem respectivamente aos sub-lti])ercubos das linha.s e coluitas da vi-
sualização matricial. Portanto, Z,/Ar = {0, . . . ,]og2 11-- 1} e C'OZ, = {log2 ?&, . . . ,21og2 vL--l}.

Abaixo está o algoritmo em cada processador pj:

NN-(B/T5, .Á, B, C)
g := laJ'rSI/2
z,.rJV(.j) := {B.rrsTol, . . . ,B.rrHç - ll}
coz(.Í) := { /rslçl, . . . ,B.rrsT2ç - il}
n(j) :- o
0M ( Z .rJV(.j), .A(.j ), FI (.j))
ü(j) :- o
0M( C'0Z.(.j), .B(.j), F2(.j))
C(.j) := X::J FI lil(.j) * F2lil(.j)
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Em IDNS811 há um outro algoritnio (que chamaremos de .N/V2) para o caso de 112

processadores com a mesma complexidade de tempo, mas que gasta espaço O(logo) em
cada processador. Ele é uma adaptação pala a visualização matricial do algoritmo de
Cannon ICan691, elaborado pala multi])locação de matrizes em grade toioidaJ.

O a]goritino 7V]V2 considera o nlesnlo almazenaillento inicial de ATArl, e consiste basi-
camente ein duas fases:

Obter um alinhamento inicial tal crie eni cada piocessadoi 7)i,j, H : a{., e B = b,,j,
para alguill valor de r. No final dessa fase, que deve gastar temi)o O(n), pode-se
calcular uma das ll parcelas de c{.j.

e Durante 1} -- 1 passos, através (]a comunicação com ])locessadores vizinhos, obter
novos valores para .4 e .l? (]ue ])eiinltanl calculei em cada ])asco unia outra parcela
de ci,j

Com essas idéias, fica mais simples a, descrição do algoritino

Fase 1: Na visualização ll x 1} do #(d), é possível conseguia (lue depois de log7} passos,
ein cada 7)i,j, Á : ai,j©{ e 1? = bi©j,j.

Fase 2: Calcula-se unia seqiiência Si.g: ,..l de índices dos bits pei'tencentes ao intervalo
lO,]og2 ll -- ]l, ta] (lue a conlpjenlentaçao dos bií$ na Oldeni ein que estão nessa
seqüencia perinlte (]ue se passe ])oi todos os valores de 0 a 7} -- l.

Essa se(]iiência ])ode ser coiistluída (le illodo iecutsivo: excetuando-se o bíZ mais
siginificativo, quando se comi)lenleilta unl llúnlel'o seguia(lo uma se(liiêttcia .Slog, ,.-2)
passa-se por todos os núnleios no intervalo lO, l7t/2JI. Eii) seguida, ao se inverter
o bíl mais significativo, basta repetia' essa iilesnla se(liiência .Sri.g, «-2 para se passar
por todos os números da. segunda metade do intervalo.

Considerando So 0, podemos então obter todas as se(]iiências

SI
S2

.S'3

o, l,o
0, 1, 0, 2, 0, 1.0
0, 1, 0,2,0, 1,0,3,0. 1.0, 2,0,1.0

Un[ exemplo: Pala o interva]o 10, 71, ])aitindo-se (]o núnlelo 3 = (Oll ) e utilizando-se
a seqüêncía .S2, obtêm-se todos os números na seguinte ordem:
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Dessa forma, ao se inverter os bits de un} núnlelo com log2 7} bits seguindo a ordem
determinada pela sequência SI.g: ,.--i , passa-se sem repetição por todos os números
do intervalo ]O, n -- l]. Os elementos desta sequência podem ser gelados nesta ordem
gastando-se espaço O(logo). A função SE(2(i,7}) ietoina o i-ésinlo elemento de
Õlog,«--'

A partir dessas considerações, podemos foiinaliza] o algo]itnio ATA'2. (l;on]o en] /VNI,
na sua chamada B/TS = {0, . . . ,21og2 ll -- 1}. E necessário lenlbral' (lue na visualização
matricial n X n, os bits dos endereços dos plocessadoies (lue valiam eni cada linha cones-
pondem à primeira metade de B/TS (menos significativos), en(quanto (lue os que variam
em cada coluna correspondem à segunda metade (mais significativos).

NN:(B.rrs, .4, p, c9
k := IP/rSI/2
for í := 0 to k -- l do

g := i+k l
.4(.j) -- .'l(.j(B/rs]i])),
B(.j) -- B(.jprrs]ç])),

c(.Í) := Á(.j) * .B(.j)
for { := 1 to 2t -- l do

s := SEQ({,2/')
g := s + k -- l

Á(.j) -- .A(jW'rs]']))
.B(j) '- -B(.j(B/rs]ç]))
C'(.j) := C(.j) + .4(j) *

(iB/rstç]
(.iB/rs]i]

1 )
1 )

B(.j)

4.2.3 Classe Ar/VN: cona p = n3 pi'ocessadores

A descrição do algoritn[o ATATAr] está enl IDNS811. Os ])iocessadoies são considerados
segundo unia disposição cúbica 1} x v} x 7}, e supõe-se (lue as matrizes .Á e 6 estejam anil)as
armazenadas na face k = 0, un] elemento por ])iocessador. A situação inicial nessa face é
idêntica à situação dos n2 processadores da classe ATA'

NUMERO ,'l".
3  
2 o l o
0 o o o
l o o l

5 l o l
4 l o o
6 l l o
7 l l l
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:l ll -- 1 , n

Cada processador pi,j,k) que corresponde a um ])e(ltieno cubo na figura acima, tem
registradores .4, 17, .4', .B' e C'. Considerando R{.j.k como o valor do iegistrador .l? de
pi.j,k) temos que inicialmente ..4i.j,o : aÍ,j e Bi,j,o = bf.j.

Passos:

e A partir de .4{,j,o af.j, DS no eixo k: H ,j,t a,{,.jl

B A partir de Bi.j,o bí,j, DS no eixo /;: B{,j,k b{..f ;

e A partir de .4i,t.A; a{.j;, DS no eixo .j: .4{,j,x; a{,kl

B A partir de .BX;.j,k = bt.j, DS no eixo {: BÍ,j,i; = bk..j;

e Cada pi,.Í,k calcula .4;.j,X;B{.j,J; ' ai.kZ)k,j;

B AS no eixo /; pai'a /;i.j,O da. sollla dos valores calculados. obteii(lo CÍ,.f

Todos os passos) com exceçao do ])enultlnlo, (lue e efetua(lo ein tempo constante,
utilizam o])erações que iequeleni tempo O(log7t), sendo esta a complexidade final do
algoritn)o. O es])aço necessário enl cada ])iocessadoi é O(1).

Fornlalizando: em cada pi,j,o, ten)os inicialmente .4 = af.j e B = bi.j. Nos demais
processadores, .4 = B = nula. Ein todos os pi'ocessadoles, iniciahnente .4' = 1?' = nu]].
Nesse caso, B/75 = {0, . . ..3]og2 7} -- 1}, e /, J e /{' sã.o vetoies (ltie corresponderão aos
bÍfs que determinam os sub-hipercubos ein cada, eixo.
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NNN:(B.rrs, ..4, B, c9
q := 1 /rsl/3
.r(.j):= {B.rrHol,..., / slç il}
i(.j) := {B/z'Hçl, . . . ,B.rz'Heç - il}
/((J) := {B.rz'H2çl, . . . ,B.r:rst3g - ll}
DS( /{ (.j ) , ..'l(.j) )
os(/r(.j), B(.j))
Á'(.j) := '1(J), (.j,:,.-- = .j2,:,,--)
ns(J(.j), .4'(.j))
B'(.j) := B(.j), (.jo:,-l = .j2,:3,-:)
as(.r(.j), B'(.j))
.Á'(.j) := Á'(.j) * B'(.j)
sow-4( /{(.j), .4'(.j) , c'(.j))

Em [BeT891 é descrita uma variante .N.N.N2 deste algoritnlo, cuja única diferença está
ein considerar as matrizes .4 e B inicialmente dispostas elll faces Octogonais do cubo,
mudando assim as DS.

4.3 Os algoritmos de Dekel, Nassimi e Sahni
Em IDNS811 foram propostos algoritnlos pala multiplicação de matrizes (lue se baseiam
em a]gutnas outras visualizações niatliciais do hi])ercubo, e que utilizam uni algoiitino
de Ar.N e outro de .N/yAr. São apresentados dois algolitinos (late col)lem os casos eni
que o número de processadores varia desde l a 7}3. Esses algoritmos. considerados como
pertencentes às classes N'JV.A.f e .A4À/, serão apresenta(los a seguia.

4.3.1 C)lasse N'Ar.A4: com 7z2 < p < lz3 processadores

Em IDNS81j considera-se p = 1}2111 processadores, onde 7i e 71} são ])otências de 2 tal que
l É m $ n, arranjados na forma 1} x 7} x v7}. Inicialmente, as nlati'izes .4 e 6 estão
armazenadas na face ll x 1}, de modo similar aos algoiitliios de ArArA'

A idéia básica do algoritmo é tratar .4 e 6 como iJlatlizes n} x 7il. cujos elementos são
sub-matrizes t x :-

.4 = (.4Í,j) e 6 = (6{,j)

onde .4{,Í e 6{,j são sub-matrizes de OI'dent 7}/1i}, com 0 $ {,.j < 71z. Aliás, iia descrição
desses algoritmos, os índices í e .j escalão sem])le nesse intervalo.

Dessa forma, C= (C{,j), onde C{,j= }:il::# .4{,t6k,j. Um fato muito impor'Lance é (lue
como m é potência de 2, J{,j e 6{,j estão armazenadas eni um sub-ltipeicubo com (?}/7n)z
processadores, graças a outra das propriedades da visualização inatiicial.

A figura abaixo visualiza o Itipetcubo neste aiianjo ?i. x 7} x 7?}, iilostraiido a situação
inicial das sub-matrizes (os quadrados ])ontilhados conespondeill aos piocessadoies):
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1 }

b

'4 0 .n} -- l

BO

b

Á
.0

l{ ll} -- 1 ,0+

O a]goritino /V]V.A/l apresentado em IDNS81j consiste enl seguir os passos de N'ATAíl,
e utiliza .N]V2 como sub-algoritmo para optei' o pi'oduto entre sub-matrizes:

8 Aplicam-se as quatro DS descritas em ATATIVI considerando as sub-inatiizes .4i.Í e Zi{..
coiiio e]enlentos. Tein])o necessál'io: O(]og71}), giaç.as à pior)piedade dos elementos
correspoJldentes da visualização lnatl'icial.

e No final clo passo anteliol', cada par de sub-nlatiizes .Ái,k e 6k,j estará ein um inesnlo
grupo de (n/?n)2 processadores. O ])roduto entre essas sub-matrizes ])ode ser feito
em tempo O(n/7n) utilizando NIV2 (na vel'dade, ])oder-se-ia utilizar também N.NI).

B A soinatória necessária para calcular cada sub-matriz Ci.j é feita com uma AS no
eixo k, conforme a descrição de Ar.hrAri. O temi)o gasto também é O(log71}).

Portanto, o ajgoriLnlo JVN.A/l gasta tempo total O(]og7?} + 7z./71}). Considerando ;l =
n2n}, o temi)o é O(log $. + Ç-). Cada processador pl-ec.isa. de a.penas espaço O(1).

Para formalizarmos esse algolitiilo, é necessário obseivai (ltiais dos d b Zs do endereço
de cada processador estão relacionados com as direções {, .j e /.;. (;onsidelando q = logo ll e
r = logo ?», a figura abaixo niostla dente'e os d bÍZs dos pl'ocessadoi es de unl nlesnlo grupo,
quais varialll ao longo das três diieções:

d l
r

0

7'

q

7'

q



42 CAPÍTUL04. M ULTIPLICA ÇA O DE MATIUZES

Portanto, é necessário passar como parâmetro o valor de r = logo zll, pala se poder
fazer a divisão dos bits. A]ém disso, B/7'5' = {0, . . .,21ogZ 7 + ]og2 llz -- l}.

NNM.(B.rT5, ,, ..4, B, c?
q := (1.B.rrSI - r)/2
/(.j):= {B.rzHç - ,], . . . ,B.rrHç - il}
i(.j) := {p.r:z'H2ç - rl, . . . ,a.r7'H2ç - ll}
ir(.j) := {B.rz'H2çl, . . . ,p.r:r'H2ç + r - tl}
os(-K (.j), ..4 (.j ))
os(/((.j), .n(.j))
Á'(.j) := .A(.j), (.j2,-,:2,-1 = .j2,:2,+,-i)
PS(J(.j) , ..4'(j) )
B'(.j) := -a(.j), (.j,-,:,-l = .j2,:2.+,-1)
os(-r(.j), B'(.j) )
B/T52 := {0,...,q -- r -- l,g,...,2g -- r
NNaÇBITS2, A' . B' , C )
Á'(j) :
SOÀ/.4( /Í(.j) , .'!'(.Í) , c(.j))

Caso uti]izelnos ]VAri como sub-algoritnlo, temos uni novo algoz'itmo N'AÍ.A,f2 com a
mesma complexidade

Vale a pena considerar alguns casos particulares:

P m l COl\lPLEXIDADE OBSERVAÇÕES

4.3.2 Classe M M cona 1 < p < n2 processadores
A mesma idéia descrita na classe anterior é novamente utilizada, agora considerando 7) =
m2, onde 1 < in $ 1}, e aplicando os ])ossos de uni algoiitlno de ATAR toiiiando as sub-
matrizes como elementos.

Inicialmente, cada processador 7ji,j armazena a.s sub-iiiatiizes .,4f,j e Z;í,j, 0 $ i,J < lll,
ou seja, contém 2(7}/7n)Z elementos. Novanieilte os índio.es ã e .j estarão sein])ie neste
intervalo durante a descrição do algoiitmo.

Baseando-se enl /VAíi, pode-se aplicam seus passos à.s sub-matrizes de .4 e Z)', ol)tendo-se
assim o algoritnlo .A4 .A/l :

8 DM de Ái,j eill cada linha i. O tempo gasto é O(?7z$-) = O(?}2/7i}).

e Dh'l de 6{,j em cada coluna.j. O tempo gasto é o mesmo do ])osso antelioi: O(7i2/71})

8 m multiplicações e 11} -- 1 adições de sub-matrizes jt x :â- enl cada 7){,j pala cálculo
de C{.{. Neste passo pode-se utilizam o melhor algolitlllo se(liiel)(ial coithecido para
multiplicação de ]llatrizes de lidem 71 (lue Lenha coin})mexi(la.(le (,)(lt'\) = a( iz:31. Comi

  ] 0(«) E(luiva]ente a JV ]Vi
113   0(1og t}) Equivalente a ]V]V]V]

«'/log « «/log « o(l.g «) h'lesma tempo de Ar ]ylyi
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isso, o tempo gasto passa a se] O(71}(â)À + 77z(:-y)
À > 2.

O(«'(S)*), u:na vez que

Portanto, o tempo total de .A/.A/l é O(?lX/71}X-') 0( 7.*/PÀ?' )

Para facilitar a formalização deste algoritmo, vamos supor (lue 4, B e C' são "registra-
clores" (mais pl'ecisantente, conjuntos de legistiadoles) (ltie ainlazenam matrizes (luadiadas
com (n/m)2 elementos cada; À/UZ,r.SZQ é uma função (late recebe como argumento dois
desses registradores e faz a multi])locação se(liieiiciitl de mau iões (luadiadas de ordem 1}/71}

em tem])o O((7}/?z})X), devolvendo a matriz resultado no nlesnlo formato; e os elementos
dos vetores F] e F2 são matrizes (quadradas de oideni 7}/1it. Na cltaillada de À4À/l, B/T5'
= {0, . . . , 21og2 71} -- lj}.

MM.(l?.rrS, ..4, B, CI)
g := 1.a/r.s'l/2
z.r7v(j) := {B/p,slol, . . . ,a.rr.slç il}
coz,(.j) := { /rsTçl, . . . ,B/r.sleç - ll}
a (j) :; ü
a.A/(L.rx(.j), .A(J), p] (J) )
&(J) :; Ü
ow( c'ol(.j), .n(.j), &(j) )
C'(.j) := E::!J MP T5'EC2(Filál(.j), &lil(.j))

O algoritmo sugerido em IDNS811, (]ue ])odeiíallios cltamat de .A4.A42, l)aseia=se eni
N.N2, e tem a lnesnla complexidade
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Alguns casos particulares interessantes

4.4 Situação atual
Os resultados até aqui obtidos são os melhores conhecidos pala se efetuai a multiplicação
de duas matrizes quadradas de ordem 7} num hipercubo com 7) processadores, onde l $ p $
n3. Como os algoritmos básicos, correspondentes às classes Ar, ATIV e AcATAr, tornam-se
casos particulares (em termos de complexidade) dos algoritnios apresentados em IDNS81],
a tabela abaixo resume a situação anual (colocamos apenas unl representante para cada
complexidade):

PROCESSADORES l ALGORITb'10 l CON'iPLEXIDADE

Johnsson IJoh871 apresenta também alguns algolitnlos pala ntultiplicação de matrizes
não quadradas no .17(d). Sendo .4 uma illatriz 7}l x ?ie e B tisna matriz 7},2 x 7}3, seus
melhores algoritmos, enl termos de Ordem, têm contplexidades O(? l 7iavi3/7)+logp). Pode-
se observar que no caso particular de mau'izes (luadiadas, isto é, 7h = 7 2 :: 7}3 = vl, a
comp[exidade O(n3/p + ]ogp) não é me]]tor que as dos a]golitnios acima.

4.5 Uma visão global
Analisando de um modo mais global as classes de algoiitmos (lue focam descritas até o
mo[nento, pode-se chegam à conclusão de que sc' baseiati] e]i] dum maneiras de se ananjai
os processadores de forma a pel'mitir o enlpiego de algoritmos conhecidos: arranjos (lue
poderíamos chantar de bi-dimensionar e tii-dimensioiial.

Para esses dois arranjos são conhecidos algults algoritnlos básicos, conto Ari, Jylyi,
.N.ÍV2 e .N]VAri, entre outros. Tais algoiitiilos podem sei iLdaptados (quando sub-matrizes
são consideradas como elementos, aproveitando-se unia ])lopriedade do cálculo da multi-
plicação de duas matrizes, dando origem assim a diversas classes de algoritmos.

A seguir será feita uma descrição sucinta desses arranjos, e (leais classes foiain Oll
podem ser obtidas através deles. As classes que estão indicadas colho novas serão estudadas
na próxima seção. A notação utilizada é a niesnla da seta.o anterior. isto é, as matrizes
são de ordem l&, e 71& obedece a ] $ 11i, $ 11.

4.5.1 Arranjo bi-dimensional

Neste primeiro caso, o hipei'cubo é visto c.olho I's processadores dis])oitos segundo uma
foilna. matricial de duas dimensões. onde 7 é o núnlelo de colunas e s o núnieio de linhas.

] $ /, $ 7L' À]'À/. 0( n* /P a;:!' )
«: É /, $ 71'   0(1og $ + e)

P   COMPLEXIDADE OBSERVAÇOES

  LIZ 2 o(«#' ) Melhor do que AÍ.
n2   0(«) Equivalente a JVIV.
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.{

r r = $ { r = s = 11} : 77}2 ])locessa(foles - À'f.A/

rs J f > sJ' r = 7 : ?111 ])rocessadoies --, JV.A4 (nova)
'o -l '/ ol. lles= 1: 7}&pl'ocessadores--, .A/(nova)

l r < s { Pode ser coilsideiado análogo ao caso anterior.

4.5.2 Arranjo tri-dimensional

No segundo caso, são r2s processadores do hipelcubo considel'idos como uma matriz
cúbica com r processadores na duas piinleilas dimensões e s na última.

Í r = s { I' = s = ?1 : ?1 3 processa.dotes --, .44.A4.44 (nova)

,,; J , .. ; í ,' : « : «:"' -':'''«.-':.« - A'A'.a'
' '-l ' / 'l. Ires = 1 : 711' ])1'0cessadoies--, .A4À4

1. r < s { Não é interessante.

P

4.6 As novas classes de algoritmos
Conforme indicado na seç.ão antes'ior, podem ser estiidadas ti'ês novas classes de algoritinos:
À//14]W, Ar.A4 e À/. Além disso, velenlos (lue ilumz mesma classe pode haver algoritmos
com conlp]exi(jades distintas. Poi esse motivo, apresentaieiiios também unl novo algoritmo
para a classe 7V.NJ14: o algoritnlo Ar.NÀ43.

4.6.1 C;lasse ./\4.114.A4: cona 1 < /) < v}3 pi'ocessadores

Os p :: m3 processadores, onde 7i} é ])otência de 2 tal (lue 1 < 71} < 1}, são considerados
dentro de um arranjo cúbico de lado n}. Inicialmente, cada pl'ocessa(lor 7)f.j.o contém as
sub-matrizes .4Í,j e Zii,j, 0 < z,.j < 7i}, (]ue sao de oidein ?}/li}, coil'es])ondeado a unl total
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de 2(n/m)2 elementos. O armazenamento inicial, considerando somente a face do cubo
formada pe]os processadores pi.j,o, é análogo ao dos a]goritmos .A4]141 e .A4 A/2.

Como existem m3 processadores, faremos a adaptação de un) dos algoritinos da classe
.N.7V.N, no caso o .VNAri. Esse novo algoritmo sela chamado MIWÀ/] .

-Am --i .o

[l«-i,o

Passos:

e Aplicam-se as quatro DS descritas em ATIVArl c.onsidelando as sub-matrizes como
elementos. O tempo gasto é O($ 1og?7}).

8 Etn cada processador' 7){,j.t e calculado o ])I'oduto emiti'e as sub-matrizes .4i,X. e 6k,jl
uti[izando-se o ine]hor a]goritmo seqüeilcia] con]tecido. Tempo necessário: O((:)À).

e Efetua-se a AS pala cálculo da somatóiia. O tempo gasto é o lllesmo do ])i'imeiro
passo: O($1og ?n).

O tempo total de MMMI é O( "' log??i+(:)X) - O(;®logp+ ;l!;)
Consideraremos as mesmas suposições ])ara a descrição de M.A4] com legação aos "re

gistradores" Á, B, C', ..4/ e l?' (cada unl dos quais armazenando (7t/7}&)2 elementos). Na
formalização abaixo, SOJ14.42 é o mesmo algoritmo SOÀ/.,4, com a diferença de que adicio-
na uin a un] os (n/7n)2 elementos correspondentes ai'mazenados ein cada registrador. Na
chamada de .A/.A4.Mi , l?/T.S' = {0, . . . , 3 1ogZ 71} l}.
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MMM:(B.rT5, ..4, .B, C)
q := la.rrsl/s
.r(j):= {B.rrHo],. ..,p.rrHç - ll}
/(.j) := {B.r:z'Hçl, . . . ,B/rsl2g - il}
/r(j) := {n.rz'H2çl, . . . ,p.rz'H3ç - il}
ns( .K (.j ) , ..4 (.j) )
ns(/í(.j), B(.j))
Á'(.j) := .A(.j), (.j,:2,-1 = .j2,:3,-1)
ns(J(.j), .A'(.j) )
B'(.j) := -B(.j), (.jo:,-l = .jz,:3,--)
os(.r(j), B'(.j ))
,4'(.j) := wuz,rszQ(.4'(.j), p'(.j))
se.w.4 e( Ã' (.j ) , .4'(.j ) , c'(.Í))

Alguns casos pai'ticulales intei'essas tes

P l I'li, COMPLEXIDADE } OBSERVA Ç:õES

4.6.2 Classe Ar.A4 com ?z $ ]) < 7z2 processadores
Consideran(]o 7) :: 711iz, onde l $ ?1} $ TÕ, os procc.ssadores sâ.o vistos como um arcanjo

matricial de ll colunas e ?n linhas. Inicialmente, cada, giu])o de ?}/ll} ])rocessadores conse-
cutivos numa mesma linha (existem portanto ??z gi'tipos enl cada linha), que corresponde
a uln sub-hipercubo qiiando vl} é p(itência. de 2, contém unia sub-matriz de ordem l}/in de
.4 e outra de 6. Dessa forma, llá uma analogia entre essa situação e a situação inicial da
classe .N .N

A figura abaixo mostra como estão iniciallllente as sub-matrizes no hipetcubo(as linhas
pontilhadas se])alem os processadores). De])ardendo de como é feito o armazenamento
inicial das sub-matrizes, sul'gene tios a]golitmos: Nazi , ATÀ./.z e ]VÀ/3.

0 l 1 ]

  1.1/3 0(t14/3 log n + 712x/3) N[e[hor do (]ue ]Vi e ]]/ À/]

112 ,,2/3 O(Tt2/3 log n + )l.x/3) N[e[hor do (lue oVNi e N]V.4(íi.

    0(1og «) Equivalente a ]V ]V N] .
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Adaptando-se o algoritino .N.N't à situação acima, ])ode-se natal' que as sub-matrizes
de ordem n/m serão multiplicadas em grupos de ?}/n ])i'ocessadores. Para se efetuar essa
operação, contamos com a]goritmos de três c]asses: JV, i\4.A/ e ]WÀ4.A/. Tais algoritmos
supõem armazenamentos iniciais diferentes das ntatrizes, sendo que aquele que armazena
mais elementos por processador (portanto, que ocasionará maior tempo de comunicação)
possui melhor complexidade. Os casos serão analisados separadamente, dando oiigenl a
três algoritmos -com complexidades distintas.

A[goritmo N'.A]'l: utilizando .NI como sub-a]goi'itnao. Esse é o caso mais simp]es:
cada pi,j, com 0 < í < nz e 0 < .7 < 1}, armazena uma coluna de cada. sub-nlatliz, num
total de l}/m elementos. Dessa forma, há informação em todos os piocessadotes.

Seguindo os passos de ]V-Ni, cada DM gastará tempo O(:-71}) = O(?}). E importante
notar que nas linhas a DM é feita nos lüpercubos deteiniina.dos pelos elementos corres-
pondentes. Como em cada grupo serão feitos 11} produtos cle sub-nlati'izes de oidenl 7t/?lz

utilizando .Vi, gastar-se-á tempo O(7n(:)2) = O(7}2/71}). Poi' fim, cada pl'ocessador de-
verá somar as m sub-co]unas resultantes: O(ni:) = O(7t). O tempo total é portanto
OQn' ]m]

Alguns casos particulares interessantes:

Z In l CON4PLEXIDADE l OBSERVAÇÕES

Algoritmo Ar.A'f2: utilizando .A/.A41 coillo sub-algoz'itmo.2 (l;onsi(leia.ieiiios cada. um
dos grupos de ?}/?n processadores, (]ue é unl sub-lti])eicubo, como uni a)i'anjo ll&' x ?l&'. Isso
significa (lue m' = (n/77z)1/2. Cada processador, (]e modo aitálogo a. .A/.A/l , deve armazenar
uma sub-matriz de ordem (1}/?1})/1zz' = (7}/?7}y/', isto é, l}/?zz elementos.

Voltando aos passos de .VA'i, cada DM gastará teit]])o O(lt?n) = O(7}), os ?z} ])]odutos
em cada grupo utilizando .A'f.A/i custarão O(71z(:)à#) = O(7}à# /7}taP ), e a soniatória

final O(mt) = O(n). Porta"to, o te«lpo total é O(?} + «.À#-/77}a# ) = O(7.a# /«.ay ) =
O(nX/p=?), uma vez que 2 $ À < 3. Uilt fato interessante é (lue a (Olnplexidade é a
mesma de MMi.

Alguns casos particulares interessantes:

7) l ni l COh4PLEXIDADE l 0BSERVAÇ:ÕES

Algoritmo ]VA/3: utilizando À4À/À41 como sub-algoz'atino.3 Neste último caso, cada
uni dos grupos de 1}/?1} processadores será visto como uni arranjo cúbico vll./ x 7i&' x llL'
Logo, m' = (n/m)1/3. De Díodo análogo a À4.A4a/l, as sub-iiiatrizes coirespondeiltes a

cesse algoritmo pode ser al)ficado quando 1/7n é (quadrado perfeito
3Esse algoriLmo pode ser aplicado quando 7 /in é cubo perfeito

  l o(«') E(luivalente a Arl
lt2   0(«) E(luivalente a JV Ari.

  ] 0( « IP' ) Nlelhor do que Ari e Ar it/i .
l}2   0(«) Equivalent.e a Ar Jy'} e Ar .4/]
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cada grupo deverão estar armazenadas numa face desse arranjo, ou seja, cada processador
dessaface armazena uma sub-matriz da sub-matriz, que tem ordem(n/m)/m' =(n/m)2/3,
correspondendo a um total de (7}/zi})4/3 elementos.

Aplicando os passos de .N.Vi, cada DM custará O((?}/77 y/37}}), as vl} multiplicações
em cada grupo utilizando o algoritnio À/.A/.A4i Bastarão tempo O(7i}((n/m)4/3log â +
(n/myX/3)), e a somatório O(7n(7}/77&y/3). O tempo total deve-se às multiplicações:

O(m(("/my/;l'gt + ("/"')"/')) = O(:g-i'gÇ- + «:4#/7,:#:') - O(;Hi'ge +
nZ..r z\l -À/3 \

Alguns casos particulares interessantes:
P.X/3

i

0d
7'

q

p l m COMPLEXIDADE l OBSERVAÇÕES

Na fornlalizaç.ão desses algoritnlos, devemos obseivai' (duais dos (/ [)áts dos endereços
dos processadores de cada giti])o estão leia.cioltados com as direções da visualização m x in.
Considerando q = Ioga vl. e I' = logo li}, a figura abaixo iilostia dentre os (Z bíÍs quais estão
vadiando ao longo das linhas e colunas:

colunas linhas

Portanto, também é necessário passai conto paiâinetlo o valor de r = logo nz, pala
se poder fazer a divisão dos bits. Nesse caso, B/T.S' = {0, . . . ,1og2 ?} + logo ?7} -- 1}. Parir
facilitar a descrição, vamos supor novamente (lue os legisLradoles do algoritmo abaixo
arlnazenanl sub-nlatiizes. Utilizaienlos tanlbéni uni iegistladoi auxiliam ,4 {/X.

NMi(B/TS, ,, .4, .B, C)
g := IB/rS'l I'
LI'/v(.j) := {B.rrsTç - ,l, . . . ,n/r.slç
COZ,(j) := { B/r.s'lçl, . . . ,B/r,s'lç + ,'
A (j) :- 0
0W(Z,/JV(j), .'i(J), FI (.j))
F2(.j) := 0
0M( COZ (.j), a(j), F2(J))
B/T.S'e := {0, . . . , q 7 -- l}
for i := 0 to 2q'7' -- ] (]o

X( B/T5'2, FI lil(.j), &lÍI(.j),.4 U
c'(.j) := c'(.j)+À ux(j)

v(.j) )

Colho se su])õe arniazenamentos inic.tais (lifereiites enl cada um dos tl'és algoritnlos, a
única coisa que muda na foiiiialização é a chamada do sub-algoiitmo X. Para Arivl, À'

  ] 0(nó/3 log 7z + l}2x/3) l\melhor do que JVi, .hr.A/l e ATÀ/2.

    0(«) Equivalente a ATJ\ri, Arivi e JV.A/2.
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é .Nl; para .N.il/2, X é .A/.A/i; e para ATÃ43, X é .A/.A/.11/i. E claro que a soma na última
linha do algoritmo é feita entre os elementos correspondentes de C e ,4 [/1.X', pois estes
registradores armazenam sub-matrizes.

4.6.3 Classe .A4 com l 5; p $ 1} processadores

Para manter uma uniformidade na notação, vamos considel'ai 7) = lz}, onde ] $ n} $ 1i.
Esses processadores são vistos de uma maneira linear. Iniciabiiente, su])onlos (lue cada um
deles contenha uma coluna de sub-matrizes de .4 e de 6, num total de l}2/ll} e]ementos.

Esquema inicial para a matriz .,4, uma vez blue o almazenalnento de B é análogo:

0 1 nl -- 'l

Dessa forma, pode-se deduzir um algoritmo (lue se baseia em Ari

for i := 0 to nl -- l do

DM de .4Í,j;
p.j calcula valor de CÍ,j

A primeira ]inha. do laço gasta temi)o O(:É-7iz) = O(7t2/71z), enquanto que a. sc'gullda
gasta O(m$ + m(:)*) = O(«*/?zl'-'). Co«io Itá n, p«ss", o te«-],o total é O(«' +
-l* ll«-*-' b = 0 ÇltX lnlx-' b = 0 (ll* IP'-' ).

Considerando agora que os registradoies ,4, B e (.' sejam vetoies de tamanho 11}, e seus
elementos sejam matrizes cltiadradas de OI'deni 1}/11}, 0 nlesiilo ocos'lendo coiii o vetou F
podemos formalizar o algoritmo .A/l . Na sua cltaniada, B/T.S' = {0, . . . , 1og2 llz}.

Mi(B.rT.s, ..4, B, cg
for {:=0 to vrz -- l do

/'(.j) := o
nw(n/rs, Ágil(j) , /'(.j ))
c'lil(.j):= Wt/trsrc2( r'lil(.j) , alia(J))

E fácil notar que quando o armazenamento inicial das sub-nlatlizes fol ])oi lililias,
é possível adaptam o a]goritnlo ]V2. Dessa, forma, surge o a]golitmo .A/2, com a liiesnla
complexidade que JI/i .

Um caso particular interessante ocoiie (quando 7) = 1}, onde o tetilpo gasto é O(7t2): o
mesmo de .NI .



4.6. AS NOVAS CLASSES DE ALGORITMOS 51

4.6.4 Algoritmo AÍ.N.A/3 um outro algoritmo de ATAR/V

Relembrando a descrição de Ar.NMi, a idéia básica é visualizar unl arranjo 1} x n x n} como
um novo arranjo 7n x in x 17}, onde os elen]entos da face 7} x 71 ])assan] a. ser sub-matrizes
de ordem ll/n}, que coirespondenl a (11/7}})2 1)I'ocessadoies (lue, poi sua vez, formam unl
sub-hipercubo. Com isso, é possível adaptei o algoz'itmo .NATIVA a essa situação. Nesta
adaptação, se torna necessário inultiplicai essas sub-matrizes entre si, e se aplica então
o dgoritmo .N]VI. Entretanto, pudentos verificar que, para p = 1}2, .À4.A/À4'l tem melhor
complexidade do que .nrAri , exigindo pol'ém uma disposição inicial diferente das matrizes.
Entretanto, alguns processadores armazenam'ão dais dados, aumentando assim o tempo de
comunicação. ]V.V.A43 sul'ge a partir desta consideração4

Cada grupo de(n/m)2 processadores coi'iespondente a unia sul)-matriz será visto como
um cubo m' x n&' x n}/. Portanto, 17}' = (?}/?7z)2/3. Cada processador ])ertencente à face
que inicia[mente armazena as sub-matrizes conterá uma sub-matriz(]e ordem(n/7n)/m' =
(«/my/', o« seja, («/,n)'/' ele«:e«tos.

Dessa forma, basta seguia' os passos de ATATIVl: cada DS custará O((7}/71z)2/3log7n),
as [nultiplicações são i'ealizadas através de A/ À/J14i gastan(lo ten]])o O((?}/7i})2/3 log = +

(n/?n)X/3), e a son]ató].ia final gastará tempo da mesma ordena (ltle o pi'mineiro passo O
tempo total é portanto O((?}/7z}):/' (log77} + log :-) + (1}/71})À/') - O( "* log7} + ;!1;3p)-

No intervalo 71.2 $ 7) $ 1}3, temos (lue log?i = O(lo97)). Portanto, neste intervalo,
N.ÍVJt43 teill comi)lexidade da mesma ordell} (]ue i\cf.A4.A41 .

A forlna[ização (]e ArJy.A/3 e análoga a de A/ATA4i. c- supõe (ltie os I'egistradoies alia)a-
zenein sub-matrizes de ordem (vl/vl})i/3. Por ouvi-o lado, ie(suei, como foi dito, uni outro
arm azenamento inicial.

NNM,(B.rrs, ,, Á, z?, cg
q := (IB/T.S'l -- r)/2
.r(.j) := {B/r.slç ,l, . . . ,B/rSTç - il
J(J) := {a.rZ'H2ç - rl, . . . ,B/r.s'leq -
Ã'(.j) := {p/r.Sl2çl, . . . ,z?/r.ST2ç + I'

ns(/ '(.j ) , ..4(.j ) )
D .g( .li' (.j ), B(j))
,4'(.j) := Á(.j), (.j2,-,:2.,-1 = .j2«:2.,+,-
OS(J(.j ) , Á'(j) )
B'(j) := a(J), (.j.-,;.-] = .j2,:2.+,-i
n.s(/(j), B'(j))
B/T.S'2 := {0,...,q -- r -- l,q,...,2q
MMM\ÇBITSo~ , A' , B' , C )
.4'(.j) := C'(.j)
sow.4 e( Ã'(.j), Á'(.j) , c'(.Í))

}

1 )

7

+ Esse algoritmo pode ser aplicado (quando (ll/lil)2 é cubo l)erfeiLo
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4.7 Resultados
Como os algoritmos básicos podem ser considerados casos pai'ticulares de alguns dos algo
ritmos descritos, e alguns dos algoritinos sugeridos não lepi'eselitam novidades enl tem)os
de complexidade, temos o seguinte conjui]to de resultados, onde somente os dois primeiros
IDNS81j não são originais:

ALGORiTMO l PROCESSADORES CON4PLEXIDADE

Agrupando os algoritn)os por intervalos e obtendo suas colhi)lexidades nos casos enl
que o número de processadores é o nlesnio dos algoiitnlos l)ásicos, podemos tel' uma. melhor
visão comparativa:

PROCESSADORES l ALGORITÀ40 l P= ?t 7) = 71z l 7.' = 7

4.8 Comparações
Nesta seçao n[ostraretnos (leais são os algo[itii[os (lue, a paiti] de todos os resultados
obtidos, possuem melhor complexidade, consi(legando (]tie o iiúillero de ])iocessa.dotes varia.
desde l a ns

Para simplificar a notação, a complexidade do algoritmo .\ sela iefelida c.omo C)(.X').
Por exemplo, se a complexidade do algoz'itmo .X c.alculada. lias seções anteiioles é O(7}2),
e«tão escre«re:«os O(X) = O(«:) o« X = «'

Os algoritnlos descritos cobrem intervalos do número 7) de l)locessadol.es do limpei(..ubo.
Esses intervalos dependem da ordeill ll das matrizes .4 e 6. Portanto. tolda-se necessário
considerar p como uma função de 7} para assim sei possível eíetuainios as comparações.
Faremos a seguinte suposição: quando disseinlos (late g(7&) $ /i $ /}(11,), isso signiíicaiá (lue

NNMx il' $ P $1'; o(l.g $ + e)
JI/.A/i l $P $ n' o(«*/plF' )

hÍMIM\ l $P $ n' o(;lá' i.g /, + :Ü)
NM.   o(«'/P)
NMa n<P<12 0(«'/7,li'L )

  iz $ 7) < n2 o(:lg i.gç + ;à(e)' -*/a
À/. l $ P $11 0( « */7, * -' )

  n2 < ;) < iz3 o(;á' i'g « + ;$d

l $ P $ «

   
  o( « À+' )    

\4 N4M\ 0(7t4/S log ll + ?t2À/3 )    

 
  o(« À+' ) 0(«)  
  o(«') 0(«)  
  o(« à+' ) 0(«)  

NM3 0 (114/a log 7} + 1t2À/s ) 0(«)  
  0(7i4/s log 71 + 7z2x/3) C)(71'/3 log it + ?zX/3 )  

n2 < P < n3

NNM\   0(«1 0(1og «)
NNMs   0(n2/3 log li + 7tÀ/3 ) 0(1og «)

    O(71:/a log ll + 7ix/a) 0(1og « )
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p =/(n) tal que g(n) $/(11) S/}(11) para qualquer' 1} positivo. Portanto,/(n) = Q(g(n))
e /(n) = O(A(«)).

A partir dessas considerações, podemos estabelecer uln critél'io de comparação. Dados
dois allgoritmos X e y definidos num n esmo intervalo do núnlel'o de processadores, X
será considerado melhor do que y se:

O(}'') neste intervalo;

8 houver pelo menos algum caso do núnleio de processadores neste intervalo onde
x = .(}'').

4.8.1 NM\ versus NMa versus NMs

Inicialmente, iremos coJnparal as ti'ês versões do ajgoi'itmo ATAM , (lue cobl'em os casos eni
que 72. $ p $ 71'

Conforme a notação descrita acima, temos (lue:

NMa
NMa

-.x lph' .

M '.: Ç- + «w /,,w
Compai'ação ente'e ATÀ/l e A'.A4Z

E fácil observar (lue .N .A42 O(N.A4]) se 7) = O(7&21

NMa 0(N .A4- )

«.

«À#' .,'

&P - ''t'
üb-.'Ã'
(!)ZP = 0(«;iÀ)

e = 0(7t), pois 2 $ À <

7, = 0(«').

3 e

Para o caso em (ltie 7) := 1}, ATA4Z :; n.:!tz' e ivA41
2 $ À < 3, ]VÀd2 = o(A'iMI) (quando 7) = ?

Conclusão: NÀ42 é melhor do (lue A/.À.dl.

) ,. .àd..L
71z . ( :om0 71 "'T' n(?}2) pala
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Comparação entre .NM2 e .NÀ/3

Fatos importantes

(a) n12F:/pz#:: = O(n*/pÀ?) + p = O(7}:)
T'l Din nn ct r n r; n -''T--'

4À-3
7} 3

2À-3P 3

4 À --3 .

?}2À/3 . . 71à$1

ãFP ' "(ãÍ;P

8; - ..ã,
(Z)z#

7&

! = 0(7}), ])ois 2 $ À
P = o(«').

« \

/

< 3 e
?1,

(b) ;g'i'g{
T) nTn n n ct r =, rã .-, -

i.:.d-

3À-5

oP;;:-)

o(( !e )" '' )
P

A última condição é senlpi'e verdadeira, pois 2 < À < =3

(c) Para o caso em (lue p = 1}, /VÀ/2 = ll:!r e .N.A4:3 = ?z4/:3 log v! + ?iz.x/3.

Colho 2 $ À < 3, 7i4/3log7t = 0(7}2n.) e l}2x/3 : o(llau'). Logo, i\rÃ/3
quando p = 1}.

otNh4Ü

Conclusão: A partir (los fatos (a), (b) e (c), po(le-se concluir que .NÀ/3 é melhor do

que AÍ .ü/2.

Conclusão final: NÀ/3 é o inelhol' dos tios algoiitiilos da classe Ar.44 ilo inteival0 71 <
p < 712. Colho ]VJI/2 temi a nlesnla complexidade (le .A/.A.7i (algoritnlo este devido a Dekel,

Nassimi e Sahni), pode-se concluir também (ltie neste inesino intervalo J\r.A43 é nielhoi do
que .A4-A/] . Portanto, este já é um algoritii]o (]ue su])eia. os n]ellioies resultados conhecidos.



4.8. COMPARAÇOES 55

4.8.2 .A4MI versus .A4i

Considerando l $ p $ 71, temos:

h'lh4. = ltX IP 2 ,

N4\ -- a\X it)x-'z

Pode-se comprovar facilmente que 7; = Q(1) gal'ante À4À4i

7Z,À . 7Z:'X

ww- (w-) + ;ilP';o(;1=)
\ À--l

« 1 - 0(PZ#)
« ] = 0(7,)
« 7, = Q(1).

Pala o caso ein (lue 7; = 1}, J\4JWi = ? À e .A41 = 112. (l

2 $ À < 3, temos que À4.A4i = o(.A4i) quando 7) = 71

0(M- )

01110 ?1, 2 o(l&') para

Conclusão .A4.A/i é ntelltor do (lue .A41 no intervalo l $ 7) $ 7

4.8.3 .A4 A4.A41 versus N.A/3

O intervalo considet-ado é ll $ p < 1}2, oitde:

.A4À/.A4] = ;11;- log 7) + 71..x/7)À/3

, $ i.g Ç- + JG'(iÍ)''*/'

Fatos importantes:

(a) 7}*/p*/3 = O(i;$(1iy'*/;) e' p - Q(").
T) .,l-. nn ct .. ;, rã n .

''\"'V'

ilâ : o(;lâ(Ílr-*/n «, 1

«, 1

C)((e)' À/a)
??,

o(e)
7Z,

Ç!(«) .

(b) ;!;' logo = O(llllg- log Ç-) «' 7' - Ç2(") ' 7' - 0("')
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Demonstração

n2

Ih'-':' o(:0Si'g;') '» i.gp - o((:y/'i.gÇ)
$ 1ogP+(ey/'lo97,: 0((Zy/:;log«')

A última condição é válida, pois p Q(«) e p

(c) Quando p = n2, M.A/.A/i
na/3 log n + nÀ/3

o(.N.A43), pois neste caso .VÀ43 11 e Mh'IM\

Conclusão: A partir dos fatos(a),(b) e(c), pode-se concluir que, no intervalo 1} $ p$
n2 .A/.A/.A/l é melhor do que NÀ/3. Con)o conseqüência, neste mesmo intervalo, .il/.A/.A/l
é melhor do que .A/.A/i.

4.8.4 J\4 .A4 .A4i versus MA/i

O resultado da seção anterior mostra (]ue .A/.A'f.A/i e ine]]toi (]o (]ue a4.A/l ])elo menos
no intervalo n $ p < 112. Entretanto, é fácil inostl'ai (lue .A/.A/.A41 é melhor' tan)bém no
interva.lo l $ p $ 71.

Conforme o que já foi descrito:

.Ad.A/.A/l = ;l$- 1o97, + «À/7 x/3,

MI.4\ = ltx ll)X:?'

Fatos importantes:

(a) nÀ/pX/3 = O(7}X/p2# ) «. p = ç2(1)

Demon straç ão :

.,À .,À

#h-o(-;:H o l 0(7,Z# )

Ç2( 1 ).

(b) i;:%- i'gp = 0("*/pàF')
T) nnl nn c t rnr n

».2

ilh-'K" ; o(q;si:r)0(-!;=-) + 1og'P 1: x-2)2)'f' I'

Dois casos devem ser considerados
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Para 3À -- 7 > 0

l.g'7, o(1l?i:7--) *:' I'g'p o((!)'* ''«'* -' )

Neste caso, como p = O(7}), 7t//) = Q(1) e 3À
Para 3À -- 7 < 0:

5 2 2, a condição é verdadeira

log' p = o(:1?1:7'-) '» i'g' p = o("'o'up'-'*)
Neste caso, como 0 < À -- 2 < 1/3, temos (]ue 7ic(À-2)
r,-.,l fl irão ó xfpríl arlPirn

Q(1), e portanto a

(c) Quando p = 1}, À'fMÀ41
M]W: . ,,ar-

o(M.A41), pois «este caso .A4À/M. lz4/3 log 1} + n2À/3 e

Conclusão: A ])artir (]os fatos (a), (1)) e (c), pode-se conc]uil' que ]W.A/.A/. é nle]hor
do que .A/.A/i também no intervalo l $ 7) < 1}. Com o ].esultado da sub-seção anterior
conclui-se (]ue .A'f.A/.A/] e niellior do (lue J\4.A41 enl todo o intervalo 1 < p < 7t2

4.8.5 NNb'ía versus NNM\

Esses algoritnlos serão colnpalados no intei'velo z}2 < 7) < 7i,3

NNh'ls
NNNí\

;:h- log l} + «.*/p'v:3,
log $- + «'/7,.

Fatos importantes:

(a) nX/pX/3 = O(7}:3/p) «, p = O(7}')
T) Oln nn c t r n rã n -

W\-UV-

«

db-''ü,
(-Z-)l# = 0(«z#)

71'

(-q) = o(«)7}'

P = 0(«').

(b) p - O(7}') :> log $- = O(;l:$ 1og7.), pois neste caso p/7i' = O(71) e ?z:/7''/3 = ç2(1)
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(') ;$'1'gn = 0("'/P) '» I'g« = 0("/7''/') « 7' = 0("'/ 1og3«)

(d) De modo análogo, i2%- log?} - O(7};/p) '» p = O(7z'/logo l})

(e) De modo análogo, ii!%. log 1} = Q(7}'/p) '» 7, = (2(7}'/ logo l})

A partir desses fatos, podemos considerar o núniei'o de ])i'ocessadores sujeito a. quatro
casos:

8 n2 $ p $ n3/log3 n: a partir dos fatos (a) e (c), temos (lue JVN.A43 O(NNMÜ

O(n;/]og3 n): a partir dos fatos(a),(b) e((1), te«los q"e N]VÀ43 O(.NNM\)

e n3/ logo n. $ p $ n': a, partir dos fatos (b) e (e), teiiios que A'A'.4./. çl t N N h'í \ )

0(n'): N.V.A/3 0ÇNNNl\), xüús NNÀ'ls Ar JV Jvl = ]og 71

Portanto, no intervalo ?12 < p < z13, tentos (lue

NNÀ'ls=0ÇNNMx) + l)$1Pl\adl\,
.V]V.A{Í3 = 0(N.V.A/l) + /) = 0(7}3/ log:3 7i.) Oli /; = 0(7i:')
NNM-L=0tNNMal + liam\aPaL$:])$1J'

Alguns casos particulares

B Quando p = 71, Ar .N À/3
NNM\=l\.

o(]V.Nii/l), pois neste caso ArArA/, n2/:3 loo 1} + 7tÀ/3 e

. Q"a«do p = n;/]og«, .NA'.A4- = .(]V.NM3), pois --"s' caso JV.VA'f- = ]'g" '
NNhls = \aesla l\.

Conclusão: No intervalo coilsidelado, há un)a fionteiia (/i = O(71.3/ logo 71)) onde à sua
esquerda AÍ]VÀ/3 é melhor, e à sua direita, ATAR.A/l passa. a. sei o melhor algoz-itnlo, com
exceção do caso p = C)(7}3), onde eles tém a inesina comi)plexida(le. (;olho nesse inesino
intervalo logo = C)(log?t), a. n)esmo conclusão vale pa.ia A/.A/]v. .

4.9 Melhores algoritmos

Os resultados das comparações efetuadas entre os algoz-itiiios l)o(len] se]
seguinte quadro:

agitil)a(los llo
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Dessa fornta, podentos então concluir' (duais são os ntelhoies algoritmos eln cada enter
velo do número de processadores, (lue valia desde l a l}3, e (duais as suas complexidades

PROCESSADORES AL(:; ORITN,l oS CON,IPLEXIDADES

4.10 Exemplos

Nesl,a seçao nlostralenlos alguns exentplos onde coiilpai'amos as colnplexldades dos algo-
ritlnos de IDNS8il (A4À4] e ATAR.A4i ) (oiii a.s coiiiplexida.(les (los (lois novos algoritnlos
Jv]v.A4] e ATIVA43 nos casos em (lue esses últimos sao nlellioies.

Assumirenlos também unl valor fictício pala À (no caso, 8/:3) pala facilitam a compa-
ração. Obviamente, poderia tel sido utilizado (]ual(suei' valor' ])aia À tal (lue 2 $ À < 3.

PROCESSADORES COÀ4PLEXIDADES COh,IPLEXIDADES com À = 8/3

l $ P Sll
À/l: pior do que À/.4/t.
A/ il/i : pior do (lue À/ iW .A/]
À/.A/ .4/. : é o melhor.

7 $ P 5; ll:

À/.ü/i : pior do que ATJlcía.

/VJbJ'i : pior (]o (lue ]Vil(í2.

Ar.A:í2: pior do (!ue J\rÀ/a
JV.Acha: pior do (lue i]/]t/ À/i

À/.A/ .l/. : é o melhor.

n' $ P $ 1.'
Ar.N.A/i : possui fronteira com .N/V.A/S.
/V]V.ü/3: possui íront.eira caiu ]V]V.À/i .
À/A/.A/i : e(luiva]ente a ]VN.A/3

  N4 À4 iN'! . oká i.g l, + IÜ)
n' $ P $ «;/ 1og' « h4 À4 À'! : ow NN&ls 0( i:lh log « + ::n)
p = õ(;;r/ it;i!' ;;Í' NÍ À4 À4. Olx NNhâs ow NNÀ'í\ 0(1og' ?})

«'/log' « $ /, $ 1i' NNiN4\ 0(1og B + Ç)
: a=õl T M Mhl\ ow NNÀ,ía ow NNÀ!\ 0(1og n)

P = log ?i
MÀ,fi : 0(ll'/logÀÇI «)

À/.a/.a/- : o( t;3;n i.g l.K « + ú=:;,D
À/A/- : OGi:;L)

vÀ/À/. : o(::;Íh)

  A/.A/] : 0(n à+l)
/i/jl/Ã/. : O(lt4/a ]oH li + n2x/a]

.v A.r- : 0(«''/')
/t:r A/- : 0(«''/')

P = nlog ]] A/À4. 0(71à#'/logàP'«) . . JI/A/ o(i:lÊ1;14;),,ll;1111 l;lll ,; .:;Th,l -J'l.á,*'', ,,;11111 l oh:=:J
P = ii3/2 A/a/. o(«à+:) l ]líll/.: o(.'/'')

Jt/.4/JI/i : 0(Tllogií + rrx/2) A/A/J\Íi : 0(714/3)

  NNÀ!\ : O\ll\

À/À/ .1/. : 0(n2/3 log n + iix/3)
A'JV ,A/- : 0(«)

À(Í JI/ À/} : 0(7}8/s)

p = li2 log n ]VN.ÜÍ- : 0(«/ 1og «)

JV]V.AÍ3 : 0(Ti'/' logo/' li + (Íi?i)*/')
A' A' A/- : o( n;h)
v NA/s : 0(( í::;=)8/9]

1) = 1\slz
t/ii/]l/l : C)(n'/:*logn +nx/c)

V JV JI/i : 0(n'/2)
v v 1/ : 0(1.'/')
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4.11 Algoritmos tipo "divisão-e-conquista''
Toda esta seção é resultado de uma investigação posterior ao desenvolvimento dos algo-
ritmos já descritos. Como foi comentado, a idéia fundamental ])or trás de tudo o que foi
visto em termos de multiplicação de ]natrizes no lli])ercul)o é adaptar os algolitnlos básicos
dos casos com n) n2 e n3 processadores, considerando sub-matrizes como elementos. Isso
é interessante no hipercubo graças às propriedades da visualização illatricial.

Partindo desse fato, tentamos obter novos algoiitnlos básicos, distintos dos já conhe-
cidos. e assim veri$car o que aconteceria se iepetíssemos neles as adaptações.

Como o hipercubo é uma topologia essencialmente iecutsiva, surge (quase (lue imedia-
tamente uma pergunta: por que não tentar a elaboram.ão de algoz'itnlos do ti])o "divisão
e-conquista"? Essa foi a experiência realizada.

Apresentaremos dois algoritmos básicos originais e(]uivalentes a ATAri e AÍArJVi, mas
que se baseiam no método de "divisão-e-conquista" a])picados a Iti])ercubos dispostos nla-
tricia[mente. A partir deles, ca]cu]ai eixos as coma)lexidades de algum)as das adaptações já
descritas.

Eln ambos os algoritnlos, as matrizes .4, 6 e C serão consideradas con)o matrizes
quadradas de ordem 2, onde seus elementos são sub-iltatl.izes t x t:

':ll=:= 1::: 1, ': 6o,o
1,0

6o.l Co.o Co.l
CI.o (:

Portanto, sabe-se (]ue

Co,o = .Áo.o6o.o + .4o,iZ;l.o.
Co.l = .Áo,o6o,l + .4o,t6i,l,
Ci,o = .ÁI.o6o,o + .41,1BI,o,
Ci,i = .41,0Bo,i + .41.iBI.i-

4.11.1 Algoritmo .ATAroc: para 7) = 112 pi'ocessadores
Da mesma forma que os algoritnlos básicos aitterioies com 7].2 piocessadoi-es. ATArz)c tem
complexidade O(7}) e supõe (late inicialmente ca.da. process;t.doi /}í,.f aiiilazene os c'leinelitos
aÍ.j e bi.{, 0 < {,.j < ?}.

Considerando o hipeicubo disposto na foiina l ia.tlicial 1/ x it, on(le (ltiatio sub-hi-
percubos armazenam as sub-n]atrízes confoiine a. ílgttia al)eixo, sabe-se (]ue a ti'oca dos
e[ementos entre quaisquer dois desses sub-lupeicubos ])ode sei feita, enl tempo constante.

Seja T(?}) o tempo total gasto pelo algoritnlo. Setas pa.sãos são os seguintes

.4o ,o ljo ,o .4o,iBo.i

.4i .o 6i .o .4i , ] Z;i ,]
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. Troca das sub-matrizes: 6o.l -, 61,0. Tempo: O(1)

e Em cada sub-ltipercubo, de inaneii'a iectiisiva, é calculado o pl'oduto entre as duas
sub-matrizes armazenadas. Tempo: 7'(7}/2).

B loteamento e adição dos resultados obtidos no ])osso anterior, seguindo o es(lueina
abaixo, calculando assim Co,o e CI,l. Tempo: O(1).

B Troca das sub-niatl'izes: 60,0 -, 60,i e 61,1 -, 6i,o' Teitlpo: O(1)

B Cálculo recursivo dos pi'odutos i:eferentes às sub-mau'izes de .4 e 6 ai'mazenadas enl
cada sub-hipeicubo. Temi)o: T(z}/2).

8 Roteanlento e adição dos resultados obtidos ilo passo tuiteiioi, seguindo o es(luelna
abaixo, calculando assim Cu,l e (:l,o. Teillpo: O( 1 ).

Caso deseje-se (lue as sub-n)atiizes de .4 e /; voltem às suas posições iniciais, isso pode
ser feito em tem])o O(1) através de novos loteamentos

O tempo total é T(7}) = 2T(7t/2)+0(1). C;omo T( 1) = O(1), segue que T(7}) = O(?}).
Este algoritmo não exige iienllun)a ca])ac.idade extra. (le aiillazena.iiiento enl cada, proces-
sador, pois somente houve loteamentos e bocas de valores. Portanto, cada plocessadoi
necessita apenas de es])aço O( 1 ).

r  
  J

.4o.o t;o,o .4o.l 23i ,o

,4i ,o 6o .l .4i,iZJi,i

   
   

,4o .o Bo .o

Co,o

,4o,l lgi,o

,4i .o 6o .i ,4 i.i l;i.l

Ci.i

   
L J l J\- ..r

.4o .o 6o . l

Co,o

,4o ,] t;i .]

,4i ,o lqo ,o .4i,illi,o

   
   

.4o,olho.i

Co.o

.4o.ilti.l

Co,i

,4i.o l;o.o

Ci,o

,4i.il;i,o
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4.11.2 Algoritmo .N./\raros: com P = 1}3 processadores
Considerando o hipercubo como um cubo com l}3 processadores, a disposição inicial das
matrizes ,4 e B é a mesma exigida ])elo algoritino ArJVA'i descrito aiiteliornlente, ou seja,
ambas as matrizes estão na face k = 0, um eles)eito de cada matriz pol processador.

O esquema abaixo mostra a disposição inicial das nlatiizes .4 e 6 ilo Itipel'cubo, onde
cada sub-cubo corresponde a um sub-hipercubo com ?i3/8 })iocessadoies:

o,iBo

Chalnenlos novaineíite de 7'(7}) o telllpo ga.sto poi este algoiitino. Selim l)a.sãos sã.o os
seguintes:

B Copia das sub-matrizes na coilespondellte face /; :: 0 dos sub-cubos de tias. Tempo

Separando-se os quatro sub-cubos da fi'ente dos outros (quatro de Eras, ])ode-se ob
servas melhor a situação após esse passo:

0(1)

o.o Bo.oHo.l [;o

.o l:i,ol,4i.il:

o.o L;o,oHo.i Bo.i

6i,oBi,o

e Troca das sub-matrizes de B seguJtdo o es(luenla abaixo

o ,o Bo.l
61.0o ,o 6o ,o

6i,o1.0 1qo,o

ol;o. ] l.4 i. . l:

O tempo gasto nestes rotean)entoa é O(1)

e Ca[cu[o recursivo dos produtos da.s sub-n]at]izes ein cada un] dos 8 sub-hi])eictibos
Tempo necessário: T(?}/2).
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B loteamento dos resultados obtidos no passo anterior com somatório para cálculo de
Co,o) Co,l) Ci,o e Ci,i ) conforme a figura abaixo:

l,i 13i,o

O tempo gasto neste passo é O( 1 )

e('opta(]e CI.O e CO,l nos coi'i'espoii(l(.ates sul)-hlpel'cul)os(la. frc.iate

Co,o

o.o I'o,o

Ci,o

.oBo

Este último passo também gasta tempo C)(1 )

Caso seja necessário, as sub-n)ati'izes de 6 podem sei i'ecoloc.idas en] suas posições
iniciais em tenl])o O(1) fazendo-se roteanientos inversos aos descritos no segundo passo

O tempo total do algoritmo é T(7}) = T(71./2) + C)( 1), ou seja, T(711 = O(log7}), unia
vez que T(1) = O(1). Do ]nesnlo nlo(lo (ltie o algotitttio a.iiteriol. o espaço necessário eill
cada processa.dol é coitstante.

4.11.3 Algoritmo NN.A4oc com ?z.z $ /) $ 7i.:3 processador'es

De modo análogo ao desenvolvimento (le Àr Ar .4/l , a idéia é consi(letal cada grupo de(n/7n)2
processadores como uma sub-n]atiiz, e adaptam ATATAíoC. Supõe também (ltie as matrizes
estejam inicia[nlente armazena(]as como enl ihr iV ]]./l : um e]enleiito ])or pl'ocessador na face
& = 0 da visualização matricial.
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Não descreveremos os passos por ser desnecessário, uma vez (lue são os llleslllos de
Ar.N.NOO, considerando as sub-matrizes de Ordem n./71} como elenleiitos e utilizando JV iVI)c
como sub-algoritmo.

Chamando de T(n,77}) o tempo necessário para o cálculo da iiiati-iz C utilizando um
hipercubo com p = 7 27z processadores através do algoiitiilo ArJhra/OC'. temos (lue:

r(«, i) 0(«)
r(«/2, «,/2) + o( i )r(«, «,)

Desenvolvendo a fórmula de recorrência

r(«, «,) r(«./2, ,»/2) + o( i )

T(?}/22, 7?}/22) + 0( 1 ) + C)( 1 )

T(7}/2t, 711./2t) + 0( /;)

Para 71t = 21

r(«, «') r(«/«,, 1) + o(]og ,,;)
0(7}/?7}) + 0(1og 71z )

0(71'/P + log 4- )
7Z'
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4.11.4 Algoritmo .&/Jb/oc;: com l $ 7) $ n2 processadores

Esse algoritlno é desenvolvido de ntaneira análoga a .A4.A4] : cada processador armazena
2(n/m)2 e]einentos, segundo o es(luenla abaixo, Dias e]e segue os passos de ]V]Voa, uti-
lizando também o melhor algoritmo seqüencial para multiplicação de matrizes. Sabe-se
portanto que os roteamentos e adições entre sub-matrizes custam O((7}/m)2).

Nova[nente, cha]nando ago]'a de T(T72.) o tempo necessário ])a]a o cálculo da matriz C
através de .A/]k/i)C, temos (lue:

r(i)
r(«;)

o(( «./ ,,,)* )
27'(?1}/2) + 0((?}/vl&y )

Desenvolvendo a formula de recollencla

r(«.) 2T(,«/2) + 0(7.'/«.')
2l2T(?i}/2:)+ 0(?1'/(77}/2y)l + 0(?''/7il')

2'7'(n}/2') + 0(:lb(2' + 1))77 7, '

2

2'l2T(?n/2:3)+ o("'/("'/e'y)l+ o(llP(e:+ i))

2;T(n}/2;)+ 0(;:=(2;' + 2: + 1))77 ?, '

)

2
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2kT(m/2k)+ O( 7t2(2:(t':)+ 22@-4 + .. .+ l))

2'T(m/2*) + o(Zli?:1li-!)
Para m = 2k

r(,n) o(«'(«/«0D + 0(S
0(7}*/27z*-' + «')
o(«x/pay' + ?&')

1 ./

4.11.5 Algoritmo MA4 .44oc cona 1 < 7) < ll.3 processador'es

O desenvolvimento de .lv.A/.A/OC é análogo ao de À/À4A41 , pois cada piocessadoi da face
k = 0 da visualização abaixo armazena sub-matrizes de .4 e B d(. otdetn ?}/l?l. Seus passos
seguem .fVIVIVoa, e também utilizam o melhor algoz'itnlo se(liieilcial pala nliiltiplicação de
m atrozes .
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Agora T(m) será o tempo necessário para o cálculo da matriz C através de .A/.À/.A4nC

r(i)
T(,n)

o((«/«.)*)
r(«./2) + o((«/«'y)

Desenvolveu do a fó] nutla de I'ecoll'ência

r(n') r(«,/2) + o(71.'/7«')
T(7}}/2')+ C)(7}'/(?1&/2y) + 0(71'/71z' )

r(n'/2') + o(!!--(2: + 1))

r("'/2') + o("'/("'/2'):) + o(;S(2'+ 1))
r(«:/2') + o(-=- -(2' + 2' + ]))?lz.'

2

r(?i}/2t)+ o(ll?(2'K'')+ 2zK-n + . . .+ i))

r("'/2')+o(S2''- )
Para m = 2t

r(«.) o««/«0D + o($ "''
0((7}/7J})* + 7z' )

0(?&'v7;À/3 + v}2 )

1 ./

4.11.6 Comparações

Na tabela abaixo estão as complexidades desses novos algoiitiilos do tipo "divisão-e
conquista" diante de algum de seus similares anteriores já descritos:

PROCESSADORES "DIVISÃO-E-C;0NQl-JIST.4 ANTERIORES

Podemos concluir (]ue os algoiitinos do tipo "divisa.o-e-con(]]]ista", apesar de serena
todos originais, não são illelhoies (lue os anteiioi'es em teinlos de comi)plexidade de tenlpo-
lsso se deve ao fato de se baseiait[ piin(i])aliiiente eni ioteai[[ei[tos (nã.o há ]ieles qual(quer

P := li' /V Aíoc: 0(7i) V A'- : 0(« )
  N[V JVpc': 0(]og ll l V .V iVi : C)(log n )

n: $ /, $ « JVNaüÍoc: 0(1og =$ + !S) \rJV JI/i: C)[log $ + ii)
l 5; /, $ 1 i;'ihl;l tjliii ll3# i- llil À} ;i;. : o(«*/l,IP')
l $ p É n' MJvÀ/oc:: 0(TI' + ;ilÜ'l li;Àjil- : o( ;b i.gl,+ ;$)
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necessidade de armazenamento extra), e portanto têm uma ehciência iuinl quando os
processadores inicialmente contém sub-matrizes. Pol' outro lado, nos casos em (lue há um
único elemento de cada matriz por processador, obtêm-se con]plexidades e(!uivajentes, cona
a vantagem de gastar espaço O(1).



(capítulo 5

Multiplicação de matriz por vetou

Apresentamos a.qui uln outro exemplo OI'igina] da uti]ida(]e da, visualização matricial na
elaboração de algoritmos para o hipercubo. Como há unia semelhança muito grande entre o
prol)lema da multiplicação de n[at['izes e o da i]iultiplicação de ]nati'iz po]' vedor, é possível
aproveitar algumas das idéias pieseiites iio capítulo anteiioi. Utilizaremos inclusive a
mesma nomenclatura, sem a necessidade de classes, pala facilitam o entendimento.

Por não sel o tema mais inipoitante deste tiaball)o. todas a.s descrições serão apenas
informes.

5.1 O problema
A multiplicação de matriz por vetou' consiste em calculam un} vetou' y= (gí), 0 $ i< 1},
que é o resultado da nlultiplicaçã.o enfie unia nlatliz ,4= (ai.j) e outl'o vedor .I'=(z{),
0 < i,.j < n. Dessa fot'ma, .4.X'::.y. onde y.- = }i:E:ã ai,ka;k, 0 < ã < 11. Tambéltl se supõe

que tanto a matriz ,4 como o vetou .I' estejam) (lisa)ossos ilo hil)er('tipo de unia itianeira
conveniente, e a dis])oslção final (]o vetou ); sela. ana]oga a. (]isl)osição inicia] (]e ,I'. Além
disso, cada elemento da matriz Oli (los dois vetoles Leiii ta,iilanl)o unitário, permitindo
assim sua trallsnlissão em tempo O(1 ).

Pela prol)na de6inlção do problema, ])eicebe-se (]tie suis conl])lexldade se(lüencial e
0(n')!

5.2 Algoritmos paralelos conhecidos
Em IBeT891, há dois algoritn)os ])ara os ('aços edil (ltie o iiúinero 7) de piocessadol.es do
hipercubo é ?} ou ?12. Suas colllplexidades sã.o C)(7i.) e C)(log71), iespectivaiilellte, e os
cltalnaremos de AÍ e Ari\r, seguindo a. mesilla. notação einpic'git(lít iio capitulo 4. Vadios
descrevê-los I'a.])i(lamen te

5.2.1 Algoritino AÍ cona /) = 1]. pi'ocessadores

Esse algoritmo considera o hi])eicubo disposto liileaimente, confoi'nle a figui'a al)eixo

6Ç)
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0 1 ll -- l

Cada p{ armazena iniciahnente o vetou' ,I' e i-ésima linha, de .A, e pode calculei- em
tempo O(n) o e]emento y{ do vetar y. Atl'avós (]e uma DÀ'l, que custa tanlbénl O(7i), cada
processador terá todos os elementos do vetou );

5.2.2 Algoritmo .N.N com p = na processador'es

Como era de se esperar, .N]V considera o hi])etcubo na. visualização matricial ll x li

0 ?l -- l

Iniciallniente, cada p{,.f armazena o elemento aÍ,.j de .4. O vetou .t' esta ainlazenado
numa linha da matriz, uni eles)eito poi plo(.essador. Scm l)lida (le generalidade. vamos
considerar que essa linha seja a de número 0. Dessa foii]ia, ]lo início 7iu.j contém o valor
de zj, além de ao,j, para 0 $ .j < 71.

Os passos são os seguintes:

e A partir de po,j, DS de zj en) ca(]a coluna. No filial desse passo, (ltie custa C)(log7i),
o vedor rY estará e]i] todas as linhas da n]atiiz, ui]] elenleilto pol processador.

e Cada processador p{,j calcula ai,ja;j, (]tie é unia das l} ])ai('elas de y.j. (Justo: O(1)

e Atraves (le AS e[n ca(la linl[a .j, pode se son]a] todas as parcelas de yf, a]i]]azenan(lo
o resultado en] pj.j. Custo: O(log7t).

e DS eln cada coluna .j a paitil de 7)j,j: C)(logvl)

Portanto, o tempo total deste algolitnlo é O(log v})
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5.3 Os novos algoritmos
Lembrando das idéias descritas no último ca])ítulo, $ca simples, a partir dos dois algoritmos
anteriores, elaborar outros mais gerais e originais: À4 e À4À/l

A matriz .,4 é vista colho formada poi slll)-matrizes (luadtadas de ordena 7}/in, onde
In e 71 são potências de 2 tais (lue l $ 11z $ 1}, e .I' e y são vetoies compostos de m
sub-vetores com 1}/11} elementos cada um:

.4 = (.4i,j), .-L' (,L'f) e y = (y{),

onde 0 $ {,.j < 7i}. Sabe-se ])ortanto (lue );{ Eil:= .'if,J;'l'k

5.3.1 Algoritmo M com l $ 7) $ 1} processadores

O hipercubo cona ]) = ll pi'ocessadoi'es é visualizado linearmente. Inicialmente, cada
processador p{ armazena a t-esinla linha de sllb-nlatiizes de .4, Isto é, .4Í,j para 0 < .j < ??},
e o vedor /I' conl])leio. O algoritnio baseia-se ein Ar

Passos:

B Em cada f;i, calcula-se yi gastando tein])o C)(?i.2/vz})

. DM de yi: O(:-77t) = O(7i).
Te:npo total: O(?} + ?1'/??}) = O(«:/,}.) = O(«'/7,)
Alguns casos interessantes:

5.3.2 Algoritn]o .4/.M: cona l $ 7) $ 1].z pi'ocessadores
Neste caso, o hipercubo de /} := ?l&e piocessadoies e visualizado colho unia nlattiz 7n x 7n,
e cada processador 7){,j inicialmente armazena a sub-ulatriz .Ai,j. A linha 0 collténl o vetou
/t/, u]]] sub-vedor por pl'ocessa(loi.

Os passos são análogos aos do algoritino ATAR:

e DS dos sub-vetoies de ,-L' nas coluna.s: O(m log7}}.)

8 ('ada processador 7){,j calcula .Áí.j I'.Í, (]tle e um sul)-vetou de tanlaiill0 71/1z}. Tenl])o
o((«/«.y).

e AS enl cada linha, .j, colocando eiii /ij.j a soinatói'la dos slib-vetoies calculados ilo
passo ailteiior, (ltie corresponde ao sub-vetou .);j: O(;ã- log?l}).

ITam[)ém é possível citar mais dois a]go.ritmos, uLi]izünc]o !)aia isso a visualização Aria/, n)as como eles
têm complexidades O(!F log n), para 71 $ 7) $ 11:, irão os descreveremos

  CoN,IPLEXIDADE

log n o(«'/ l.g « )
IZJ /2 o( «'/: )

  0(n.l
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B DS do sub-vetor yj eln cada coluna j, a partir de pj.j: O(=log77})

Tempo total: O(tiogn&+(n/7ny)
Alguns casos interessantes:

o(;h' i'g p + «'/p)

p l CON4PLEXIDADE

5.4 Resultados

Conforme as descrições acima, tentos os seguintes algoiitii)os pica iiluJtiplicação de matriz
por vedor, unia vez que Ar e .N/V são casos parti('ulales:

ALGORITM0 l PROCESSADORES CON'lPLEXIDADE

5.5 Comparação

Seguindo a, mesma notação e critérios do ca])itulo 4, somente podemos coil)Falai ambos
os algoritinos no intervalo l $ 7) $ 71:

h.i -- l\Z ll),

.A/.A/ = i;h'lo97) + 7}2/]J

Sabe-se que

;;lb log/, = o("'//') $ 7''/' lo97, = o(")

No intervalo coiisidela(lo, 7)i/2 = O(71t/2), e log/i = O(log71.) = 0(7}i/21. Portanto:
a última condição acinte é verdadeira, o (lue signiliclt (ltt( a (.onlplexida(le de A4i\,/ llo
intervalo l $ p $ « é O(7}'/p): a mesma de A/

5.6 Melhores algoritmos

A tabela abaixo mostra a complexidade dos nlellioi es ZLlgolitillos de multiplicação de matriz
por vedor no intervalo 1 < p < li2:

log n õ(;;'7Íii;;F
1,1 /2 o(«'/')

  0(«)
nlog7i 0(7}/ log l.)

,:3/2 o(« ' /: )
«'/log « 0(1og'/: «)

112 0(1og «)

  l $ 7) $ 1i o(«'/P)
  l $ P $ n' 0( ;;;» 1og /, + «: /l,)
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PROCESSADORES l ALGORITMOS COb4PLEXIDADE

Conseguimos assim geneializat os algolitmos AÍ e ATAR (válidos pala ll e ltz processa-
dores, respectivamente) ])aia o núineio de pior.essadol es no intervalo citado acima.

l $1 P $ n À/ ou a/JI/ o(«'/P)
    o( ;;:h' I's l, + «:/p)
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C:apítulo 6

dl-'-« l /' e Je

Comentários e perspectivas

A exenip]o dos traba]hos de IDNS81, NítS81, NaS82], em (lue não são comentados re-
sultados de qualquer implementação, os resultados deste ti'abalho são de cunho teórico.
Podemos dizer que os algoz'itlnos "nã.o sm'iam do papel". A super'loiida(le de alguns dos
algontnios apresentados denlonstl'a-se pelas sua.s contplexida.des de teinpo-

A utilização das operações básicas de comunicação foi motivada graças às suas des-
crições em IBeT891, edil)i'egadas inclusive eiii ajgoritmos básicos de niulti})locação de ma-
trizes. E claro (]ue seu uso não é necessário, Dias, llnla. vez (lue se toi'nam familiares ao
leitor, pernlitenl maior sinta)licidade e dai'eza tanto na, desci'ição corno na formalização de
algoritnlos. No nosso caso, a única desvantagens (lue obseivaitios foi a de exigir em alguns
algoritlnos uln maior espaço ein cada ])iocessztdoi.

Um fato que julgamos necessário ressaltam é a, ini])oi'tâ,ncia das visualizações matriciais
do hipercubo colho instrumento de concepçã.o de algoz'itnlos. Seus autor'es, sem Ihe darem
esse nome, a utilizei'alli em muitos algoz'itnlos, mas irão chega.mail) a eilunierar alguém de
suas prol)piedades da forma, como fizemos no ca.pítlilo 2. (consideramos (lue esse conlleci-
mento facilita muito a con)preensão dos }ilgolitnlos. Poi esse inesino motivo, os exemplos
citados (intercalação botânica, ])eimutação, ordenação e tlaiisposição de matrizes) foram
descritos baseados nestas prol)piedades, utilizando também as o])elações básicas, e permi-
tem uma ra])ida assinillaçao das idéias (lue os onglnara.m , o (ltie iiã.o acontece de Díodo clamo
nos artigos. Os algoritnios originais para nlulti])locação de nlati'iz por vetou apresentados
no ca])ítujo 5 são mais uln exemplo (lue destas.a a impor'tãnc.ia deste instrumento.

Quanto ao ])iobleina da, nlultiplical;ã.o de lnatiizes no llipercubo, como já coinenta-
]nos, a seção 4.5 n)ostra (dual foi o ponto de ])ainda. em (l\ie nos apoiamos na elas)oração
dos novos algoritn)os. Todo o nlélito (la, aplicação da. vistializaçã.o mau'icial a esse pro
b[enla, aproveitam(]o a]gtinlas de sitas c.:uacteiísticas próprias. é dos autor.es já citados.
Siinpleslnente, eles irão a exploiai-am coiilpletanieiite. Não julgamos (lue o nosso tiabdho
o faça, longe disso, Rias contribui de uma foinla satislat.óiia inosti;uldo grandes famílias
de algorltlnos e deixando ])ossibilida(les l)a.ia a, concepç.ão de va.nos otttios. Essa grande
quantidade de algoritmos nos obrigou a (real unia divisa.o eiitle eles, agrupando-os em
classes, pois desclevê-los uni a um sem segtiil unia oi(hein seita muito enfadonllo.

A importância da utilização da visualização matricial do Itipei(u bo])ala elaborar novos
algoritmos pode ser ainda colroboiada pelo seguinte fato, ao menos curioso. Ao tomai-
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mos conhecimento da visualização matricial através de uni tiabajllo de Nassimi e Sahni
INaS82], desconhecían)os os trabalhos de IDNSS]]. Os primeiros a]goiitmos pala niu]
tiplicação de matrizes que descobrimos perteciatii justamente à classe A'N.A-/. Somente
posteriormente, após conhecermos o traba]]lo (]e IDNS811, descobrimos (lue na verdade
teríatnos reinventado resultados já conhecidos.

As formalizações são todas originais. Convidamos o leitor ZL compara-las com as que
estão apresentadas em IDNS811, para que note o (luanto se lucrou em dai'eza e concisão
através do emprego das o])eiações básicas. Apioveitanlos a valltagel)i de se dividir um
hipercubo em outros através de uii) sub-conjunto dos üáls dos endereços (le seus vértices
para utilizar as formalizações como s\jb-algoiitnios.

A primeira dificuldade enfrentada foi a deterillinação do modelo de medida do tempo
de comunicação entre os processadores. No ca])ítulo 3, ]elatamos quais rolam as llipóteses
consideradas, com o objetivo de tomai os novos resultados comparáveis aos já conhecidos.
Ein seguida, surgiu o grande obstáculo: conlpaiar as cotnplexidades.

Uma vez que as comp]exi(jades obtl(las de])endiatn do número p de piocessadoles, blue
por sua vez estava sujeito a uin intervalo relacionado com a, oi.dem das matrizes, fomos
obrigados a sugerir uni critério de conl])oração. Não encontramos na, liteiatula nada (lue
pudesse nos ajudar, o que não significa (ltie nã.o exista« O la.to de (Jue llá limo, omissão
por parte dos autores cita.(]os quanto a centos detalhes. forçou-nos a. fixa.t algumas regiam.
O critério que estabelecemos, tanlbéiii desci'ito no capítulo zl. foi o (ltie elos pai'eceu mais
adequado, mas o consideramos sujeito a vários apeifeiçoailieiitos. [)( (lua](luei foinia, os
exemplos que apresentamos apor as coill])fiações nos dã.o unia (eira. ga.ran tia da c.oi ietude
das conclusões.

Por fim, apresentamos algo extra: a aplicam.ão do paiadigina da "divisão-e-con(luista"
ao problema da multi])locação de ntatrizes no Itipercubo, considerando o (lue já havia
sido exposto até então. Não descrevemos todos os algoritnios; apenas indicaiitos o modo
de como é possível obtê-los. Confol.nle já fiisamos, ])aieceni iiã.o ie])ieseiiLar piogiessos
quanto à cotnplexidade de temi)o, inclusive sendo piores eiii algtiils casos, mas ])ossuein a
vantagem de não necessitam de es])aço extra (le alnlazenalnent.o.

Há dois aspectos que ficaram pendentes e (Jue po(leni ser ol)jetos de ])es(ltiisa:

B Nao foi estudada a genes'allzaçao (lo prol)leiloa. (la niultipllcaça.o de nlatnzes pala o
ca.se en] (ltie elas não sejaill (luadt'abas, nem (quando sua. ordena não seja potência de
2. Esse ú]tiino aspecto padece sei de sin]p]es solução, uti]izan(]o pa.]a isso o menor
hipercubo capaz de conter a.s matrizes.

hlluitos outros problemas T)odent sel resolvidos através da multiplicação (le niatiizes
Dessa forma, os resultados aqui apresentados podem tel ouvias a])ligações.
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Lista de símbolos

SÍMBOLO SIGNIFICADO PRlhIEIRA
OCORRÊNCIA

1, Comprimento da mensagem a ser ei)fiada 4
P Custo de sZarZ-zlp para coliitinicação 4
r Tema)o de transmissão 4

DS Difusão Singular 5
DA.l Difusão Multa-nó 5
Dp Dispersão 5
TC Troca Completa 5
AS Acumulação Singular 5
AR'l Acumulação h4ulti-nó 5
Rc Recolhimento 5

/J(d) Hipercubo de dimensão (/ 7
p Número de processadores de H((/): p = 2'l 7

ed-i ...eito Representação bináriadoendereço(lo vértice c de H((r) 7
O Operador ou-exclusivo 7

R(í) Registraclor R iio vértice {(le H((/) lO
aljl(i) j-ésinla posição (lo vetou R do vértice í (le H((/) lO

íÓ ó-ésimo bzl da representação l)inzíi'ia (le í lO
lb2:bi /izís b2 . . .b] (la represeilLaçao bliiai'ia (l(- ? lO

(,orresponde a zd-] . .zb+lzbzb--i . . -zol lO
' onde iÓ é o complemento de íó '"
= Atribuição entre registradores de um ]iieniio vértice ]]

-- Atribuição entre registradores de vértices vizinllos ll
+- Troca eilti'e registradores de vértices vizinhos ll

P =(pí,j,-.) AI ."' de fr=Z:l:jo«s 'lt-e repr"'"L" «is««li-ção IC
& Operador de c.oncatei)lição :i l
zi Ordem das Diz Liizes(potência de 2) :34

(':Ú)iai)(Ó:,j), Ri...'": q«a.l--'lm .le o-'le--- « :i-

X Expoentedezl naconiplexidadedoiiielhoi algoritnio .,.
'' seqiienc.ial para calcular .46 '''

,.,., ":] : ] i.::lll='#:=J:=.=1' *.
n] Potência de 2 pertencente ao int.ervalo ]i, n] 40

t'=(zi), y=(yi) Vetores de talnanllo ll 69
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